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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 –
2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

10046

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4
z ul. Trzebińską)*

10050

Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.

10073

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
statutu Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych Miasta Grybowa.

10073

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie w sprawie
zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.

10075

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

10076

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Jerzmanowice - Przeginia i jej jednostkom podległym (do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa) oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego
uprawnionych

10077

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

10079

Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pcim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

10080

Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz
granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.

10081

Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz
granic obwodów publicznych gimanzjów prowadzonych przez Gminę Pcim.

10082

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.

10082

Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: określenia przypadków,
w jakich można udzielić nauczycielom obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania

10084

Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Przeciszów

10085

Rady Gminy Siepraw z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

10086

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sułkowice.

10086

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały o ustaleniu kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

10087

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:
1489

–

z dnia 9 grudnia 2010 r. z dnia 9 grudnia 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 728/10
ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr XXXVIII/446/09 w przedmiocie ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Miasta
Nowy Targ

10087
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UCHWAŁA NR VI/34/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 – 2017 oraz
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art.21 ust. 1pkt.1 i 2, ust.2 i ust.3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego / Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz.266
z późn. zmianami / oraz art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40
ust.1 i 2 pkt.3, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z póź. zmianami / uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. przyjmuje się do realizacji „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobowa w latach 2011 – 2017 w brzmieniu określonym
w załącznik Nr 1 do uchwały.
2. ustala się „Zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Bobowa” w brzmieniu
Nr 2 do uchwały.

określonym

w załączniku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Bobowa
Nr XVIII/114/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie:
uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004-2010 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/34/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BOBOWA W LATACH 2011 – 2017.
I. Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 16 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej
841,35 m2 mieszczących się w budynkach stanowiących własność gminy Bobowa.
2. Mieszkaniowy zasób gminy oraz jego stan techniczny przedstawia poniższa tabela:
Lp. Nazwa
Lokalizacja
miejscowości

Liczba
mieszkań

1.

Bobowa

2.

Siedliska

3.

Brzana

4.
5.
6.
7.
8.

Stróżna
Wilczyska
Jankowa
Sędziszowa
Bobowa

9.

Jankowa
Razem

-

Ośrodek
Zdrowia
Ul. Św. Zofii 4
Bobowa
Szkoła Podst.
i Gimnazjum
Szkoła Podst.
i Gimnazjum
SzkołaPodst.
Szkoła Podst.
SzkołaPodst.
SzkołaPodst.
Ul. Okrężna 3
i 3A
Jankowa 227

C.O.

woda

kanal

Gaz*

Uwagi

5

Pow.
użytkowa
(m2)
268,97

+

+

+

+

CO
indywidualne

1

59,36

+

+

+

-

2

87,59

+

+

+

-

1
1
1
2
2

48,30
46,35
50,32
143,26
110,00

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
-

1

27,20

+

+

+

-

16

841,35

*dotyczy gazu sieciowego w mieszkaniu

3. Stan techniczny lokali oraz budynków podlega sprawdzeniu corocznie pod względem zgodności
ich stanu z przepisami Prawa budowlanego.
II. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego
zasobu gminy.
§ 2. 1. Planuje się inwestycje polegające na budowie budynku mieszkalnego - socjalnego. Planowany termin budowy 2011 rok.
2. W latach 2011-2017 nie planuje się sprzedaży
lokali mieszkalnych.
III. Analiza potrzeb remontowych
i modernizacyjnych.
§ 3. 1. Zakłada się systematyczną poprawę stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy poprzez
remonty i modernizacje polegające w szczególności na:
wymianie stolarki,
remoncie pokrycia dachowego,
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
doprowadzenie gazu do mieszkań,
docieplenie ścian budynków.
Działania te spowodują oszczędność energii cieplnej.
2. Środki na remonty i modernizacje pochodzić
będą z opłat czynszowych lokali mieszkalnych, budżetu gminy, dotacji celowych budżetu Państwa.

Lokal
socjalny
Lokal
socjalny

3. W uzasadnionych przypadkach związanych
z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanych
remontów bądź modernizacji mogą wystąpić zmiany
w zamierzeniach określonych w pkt.1.
4. Ostateczne kwoty wydatków przeznaczonych
na finansowanie remontów i modernizacji określone
zostaną w uchwałach budżetowych na poszczególne
lata. Zakres robót określony w pkt. 1 zostanie wykonany pod warunkiem otrzymania dotacji pozabudżetowych wymienionych w pkt.2.
5. Prace związane z bieżącym utrzymaniem budynków z lokalami mieszkalnymi będą wykonywane
na bieżąco w miarę potrzeb.
6. Roczne dochody z czynszu za lokale mieszkalne
wynoszą za 2010 rok 33 164,78 zł. W latach następnych
planuje się ich wzrost, stosownie do wzrostu cen określonych stopniem inflacji oraz potrzebami wynikającymi
ze wzrostu kosztów utrzymania i administrowania budynków z lokalami mieszkalnymi.
IV. Zasady polityki czynszowej.
§ 4. 1. stawki bazowe czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala Burmistrz z uwzględnieniem czynników:
a) podwyższających, takich jak:
wyposażenie lokalu w instalację taką jak:
wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową /o30% za każdą instalację/
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b) obniżających, takich jak:
usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku
/strych 15% zniżki od czynszu wyliczonego
wg. zasad pkt.a./.

2. Burmistrz Bobowej w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust.1 zobowiązany jest
w szczególności do:
-

2. stawka czynszu będzie podwyższana nie częściej niż co 6 miesięcy uwzględniając co najmniej
stopień inflacji oraz na poziomie możliwym do prowadzenia właściwej gospodarki zasobem mieszkaniowym.
3. zmiana czynszu następować będzie w drodze
wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu
najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. stawka czynszu za lokal socjalny nie może
przekraczać połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
5. nie stosuje się czynników podwyższających
za posiadanie instalacji, którą lokator wykonał za
zgodą administratora na własny koszt i nie otrzymał
w całości zwrotu kosztów.
6. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości,
koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, utrzymania pomieszczenia wspólnego użytkowania.
V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Poz. 1472

-

podejmowania czynności mających na celu
właściwe utrzymanie techniczne budynków
w których znajdują się lokale mieszkalne,
zawierania umów najmu z najemcami na zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych
określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
administrowania budynkami wchodzącymi
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3. W okresie 2011-2017 nie planuje się zmiany
zasad zarządzania lokalami mieszkaniowymi.
VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
wysokość wydatków w kolejnych latach.
§ 6. 1. Finansowanie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi prowadzone będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
2. Wysokość wydatków na finansowanie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy określana
będzie szczegółowo w uchwałach budżetowych na
poszczególne lata. Wysokość środków z budżetu
gminy będzie stanowić różnicę pomiędzy założonymi
kosztami na remonty i modernizację mieszkaniowego
zasobu gminy a środkami z opłat czynszowych i uzyskanych środków pozabudżetowych gminy.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

§ 5. 1. Za zarządzanie lokalami mieszkaniowymi
odpowiedzialny jest Burmistrz Bobowej.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/34/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Bobowa.
2. Ilekroć w uchwale mowa o „Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).
II. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu
§ 2. 1. Przez niski dochód, uzasadniający oddanie
w najem na czas nieoznaczony, należy rozumieć dochód
określony u stawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, z zastrzeżeniem, że ustala się go
jako średni miesięczny dochód, na członka gospodarstwa domowego, który w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
o najem lokalu mieszkalnego nie przekracza:

-

dla gospodarstw jednoosobowych 100 % najniższej emerytury,
dla gospodarstw wieloosobowych 75% najniższej emerytury.

2. Lokal socjalny może zostać oddany w najem osobie lub rodzinie, gdy średni miesięczny dochód w rozumieniu dochodu określonego w ustawie z dnia z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, na członka gospodarstwa domowego, który w okresie sześciu
miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia
wniosku o najem lokalu socjalnego nie przekracza:
-

dla gospodarstw jednoosobowych 75 % najniższej emerytury,
dla gospodarstw wieloosobowych 50 % najniższej emerytury.

3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu
gospodarstwa domowego, o których mowa wyżej, muszą zostać załączone do wniosku o najem lokalu mieszkaniowego.
4. Dochód gospodarstwa domowego uzasadniający zastosowanie obniżek czynszu nie może przekroczyć
wysokości dochodu określonego w ust. 1.
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III. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

4. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom lub rodzinie, które:

§ 3. 1. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące osobę
lub rodzinę do ich poprawy to:

1) nabyły uprawnienia do ich otrzymywania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
2) utraciły lokale mieszkalne w wyniku klęski żywiołowej,
katastrofy, lub pożaru, a nie mają możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.
3) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju ośrodki
opiekuńczo-wychowawcze w związku z osiągnięciem
pełnoletniości, i są pełnymi sierotami, bądź nie mają
możliwości powrotu do rodziny a przed umieszczeniem w ośrodkach posiadały stałe zameldowanie na
terenie Gminy Bobowa i spełniają kryteria określone
w §2 ust. 2.
4) posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu stanowiącego zasób Gminy i z przyczyn ekonomicznych występują o najem lokalu socjalnego – jeżeli
zwalniają posiadany lokal i spełniają kryteria określone w §2 ust. 2.
5) Osoby ubiegające się o najem na czas nieoznaczony
lub najem lokalu socjalnego winny udokumentować,
że przez minimum dziesięcioletni okres czasu licząc od
daty złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego:
zamieszkują na terenie Gminy Bobowa,
zamieszkują na terenie Gminy Bobowa,

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę
uprawnioną do zamieszkiwania w nim przypada mniej
niż 5m2 powierzchni pokoi.
2) zamieszkiwanie z osobami uprawnionymi do zamieszkiwania z nim, które z uwagi na przewlekłą chorobę
wymagają zgodnie z odrębnymi przepisami osobnego
pomieszczenia lub większej powierzchni pokoi,
a w zajmowanym lokalu nie można wydzielić odrębnego pomieszczenia.
3) zamieszkiwanie w lokalu z osobą(ami) poruszającymi
się na wózku inwalidzkim, położonym na wyższej niż
parter kondygnacji.
4) zamieszkiwanie w lokalu bez wc lub łazienki do wyłącznego użytku lub bez centralnego (lub indywidualnego – etażowego) ogrzewania, z osobą(ami) uprawnionymi do zamieszkania z nim, które ukończyły 65 lat
lub które są obłożnie i przewlekle chore, a stan ich
zdrowia bezwzględnie wymaga spełnienia przez lokal
bardzo dobrych warunków higieniczno-sanitarnych.
5) zamieszkujące w lokalu nie nadającym się na stały
pobyt ludzi (wg opinii właściwego organu nadzoru
budowlanego).
2. Do osób zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkaniowych w rozumieniu niniejszej uchwały
zalicza się osoby bezdomne, tj. pozbawione tytułu
prawnego do dotychczas zajmowanego lokalu przebywające w schroniskach dla bezdomnych lub innych tego
typu placówkach, a ich ostatnie stałe zameldowanie
miało miejsce na terenie gminy Bobowa.

V. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zmiany
pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu
a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
§ 5. 1. Zamiany lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobowa, wymaga zgody Burmistrza Bobowej.

IV. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

2. Zamiana lokali pomiędzy najemcami wymaga
zawarcia przez nich pisemnego porozumienia na zamianę lokali i zawarcia umów wskazanych lokali.

§ 4. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego, zgodnie
z art. 20 ust. 2 ustawy, zawierana jest na czas nieoznaczony. Jeżeli zawarcia umowy na czas oznaczony żąda
lokator, obowiązują kryteria i zasady takie jak dla rozpatrywania wniosku o najem na czas nieoznaczony, określone w niniejszej uchwale.

3. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany można
odmówić, jeżeli zamieniający lokale lub jeden z nich, zalega
z opłatami za czynsz lub opłatami niezależnymi od właściciela, które należne są Gminie z tytułu użytkowania lokali.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony przysługuje osobom lub rodzinom:
1) uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego w przypadkach przewidzianych w ustawie
lub na postawie orzeczenia sądowego,
2) które ze względów ekonomicznych występują o najem
mieszkania o niższym standardzie lub metrażu, jeżeli
zwalniają do dyspozycji Gminy w mieszkaniowym zasobie Gminy Bobowa o wyższym standardzie lub metrażu,
3) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju ośrodki
opiekuńczo-wychowawcze w związku z osiągnięciem
pełnoletniości, i są pełnymi sierotami, bądź nie mają
możliwości powrotu do rodziny a przed umieszczeniem w ośrodkach posiadały stałe zameldowanie na
terenie Gminy Bobowa i spełniają kryteria określone
w §2 ust. 1.
4) spełniają kryteria określone w § 8 ust. 1.
3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego – socjalnego, zgodnie z art. 23 ust 1 Ustawy, zawierana jest na
czas oznaczony, na okres jednego roku.

4. O zamianę zajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy na wolny lokal z mieszkaniowego
zasoby Gminy mogą ubiegać się osoby i rodziny
o niskich dochodach w rozumieniu § 2 i pozostające
w trudnych warunkach mieszkaniowych, w rozumieniu
§ 3, jeśli ich okres zamieszkiwania w tym lokalu wynosi
więcej niż 5 lat. Zgody na taką zamianę można odmówić, gdy wnioskodawca zalega z opłatami za czynsz lub
opłatami niezależnymi od właściciela, należnymi Gminie
z tytułu użytkowania lokalu.
5. Celem zamiany lokali, o której mowa w ust. 1,
winno być poprawa warunków mieszkaniowych
o których mowa w § 3.
6. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany można
odmówić, gdy zamiana spowodowałaby zmniejszenie
powierzchni mieszkalnej lokalu poniżej 5m2 w przeliczeniu
na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
VI. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali zawieranych na czas trwania stosunku pracy, na
czas nieoznaczony i lokali socjalnych
§ 6. 1. Decyzje w sprawie oddania w najem lokali
na czas nieoznaczony, najem lokali socjalnych oraz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 186

– 10050 –

w sprawie zamiany lokali, podejmuje Burmistrz Bobowej po zasięgnięciu opinii Komisji mieszkaniowej.

VII. Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy.

2. Komisję mieszkaniową powołuje Burmistrz Bobowej w drodze zarządzenia.
§ 7. Ustala się następujący tryb rozpatrywania
i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
1. informację o wolnych lokalach mieszkaniowych
podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Bobowej,
2. wnioskodawca składa podanie do Urzędu Miejskiego, które zawierać powinno pełną informację
o gospodarstwie domowym, którego jest członkiem,
podając; warunki mieszkaniowe, oświadczenie o nie
posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu, informację o osiąganych dochodach przez wszystkich członków
gospodarstwa domowego.
3. gdy informacje podane we wniosku budzą wątpliwość, zostaje przeprowadzona kontrola w miejscu
zamieszkania, na którą to okoliczność sporządza się
protokół.
4. wszystkie złożone wnioski zostają analizowane
i opiniowane przez Komisję powołaną przez Burmistrza
Bobowej.
5. po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję,
Burmistrz podejmuje decyzję o przydziale mieszkania,
o czym pisemnie zostają zawiadomieni wnioskodawcy.
6. decyzję Burmistrza o przydziale mieszkania podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
7. W terminie 14-tu dni od dnia podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą złożyć odwołanie od decyzji Burmistrza.
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§ 8. 1. W razie bezpowrotnego opuszczenia przez
najemcę lokalu mieszkalnego do osób, które pozostały
w tym lokalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
art. 691 § 1-5 Kodeksu cywilnego z wyłączeniem osób,
które posiadają tytuł prawny do zajmowania innego
lokalu mieszkalnego.
2. W przypadku, gdy najemca lokalu, który bezpowrotnie opuścił lokal mieszkalny, posiada w chwili
opuszczenia lokalu tytuł prawny do zajmowania innego
lokalu mieszkalnego nie stosuje się przepisów ust.1.
3. Osoby, które nie wystąpiły z mocy prawa
w najem lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się
o jego najem na zasadach określonych w przepisach
niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że udokumentują,
że zamieszkiwały wraz z najemcą do jego śmierci przez
okres nie mniejszy niż 5 lat i były w lokalu przez ten
okres zameldowane.
VIII. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
przekraczającej 80 m2
§ 9. 1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej
przekraczającej 80m2 wynajmowane są na takich samych zasadach jak pozostałe lokale mieszkalne
o mniejszej powierzchni użytkowej.
IX. Postanowienia końcowe
§ 10. W sprawach nieregulowanych w niniejszej
uchwale mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz.U. z 2005 r.
Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami /.

8. Burmistrz udziela odpowiedzi na ewentualne odwołania w terminie 14 dni licząc od dnia jego założenia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

9. po zajęciu stanowiska w zakresie określonym
w pkt. 8 zostaje zawarta umowa najmu.
1472

1473
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UCHWAŁA NR VII/56/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ
w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 - z późn. zm.)

dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską, zwaną dalej „zmianą planu”, po stwierdzeniu jej
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów przyjętego uchwałą Nr L/407/98 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. z późn. zm.

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:

2. Uchwałą objęty jest obszar o powierzchni
ok. 11,95 ha, obejmujący tereny ograniczone:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ
w Chrzanowie” przyjętego uchwałą Nr XXXV/264/97
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 1997 r.

1) od południa i wschodu ul. Europejską;
2) od zachodu rezerwą terenową dla projektowanej
drogi zbiorczej (fragment północno – wschodniej
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obwodnicy Chrzanowa) i urządzeń związanych
z autostradą;
3) od północy istniejącym wjazdem na autostradę A-4
i odcinkiem jej przebiegu,
zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku
zmiany planu oraz na załączniku graficznym nr 1 do
uchwały Nr XXXVIII/526/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 2. 1. Zmiana planu obejmuje ustalenia zawarte
w treści uchwały (tekście zmiany planu) oraz w części
graficznej zmiany planu (rysunku zmiany planu).
2. Ustalenia zawarte w treści uchwały i na rysunku zmiany planu obowiązują łącznie, w zakresie
określonym uchwałą.
3. Ustalenia zmiany planu należy stosować
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu stanowiące część
graficzną obejmują:
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu nr 1 wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów;
2) rysunek nr 2 - zasady uzbrojenia terenu, nie będący
załącznikiem do uchwały, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000.
2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami zmiany planu:
1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Chrzanowie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu;
2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Chrzanowie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 4. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść
uchwały zostają wyrażone w postaci:
1) przepisów ogólnych (określonych w Rozdziale I);
2) przepisów szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów (określonych w Rozdziale II);
3) przepisów obowiązujących na całym obszarze objętym zmianą planu (określonych w Rozdziale III);
4) przepisów końcowych (określonych w Rozdziale IV).
§ 5. Podstawowym celem zmiany planu jest
stworzenie warunków prawnych i przestrzennych dla
rozwoju funkcji usług komercyjnych (w tym szczególnie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2) oraz funkcji produkcyjno – usługowych, poprzez:
1) wprowadzenie regulacji zapewniających racjonalne
wykorzystanie terenu w aspekcie istniejących walorów przestrzennych i ekonomicznych dla zwiększenia intensywności zabudowy m.in. poprzez określenie wskaźnika powierzchni zabudowy oraz gabarytów zabudowy;
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2) ustalenie zasad kształtowania zabudowy usługowej
i produkcyjno - usługowej z uwzględnieniem istniejącej zieleni oraz w nawiązaniu do bezpośredniego
otoczenia;
3) ustalenie generalnych zasad dostępności komunikacyjnej oraz możliwości podłączeń do istniejącego
systemu infrastruktury technicznej.
§ 6. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie - o ile z treści
uchwały nie wynika inaczej;
2) zmianie planu - należy przez to rozumieć zmianę
„aktualnie obowiązującego planu miejscowego” w rozumieniu pkt 23 - dla obszaru w rejonie węzła
autostrady A-4 z ul. Trzebińską;
3) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć
graficzną część zmiany planu, o której mowa w § 3
ust.1 pkt 1;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone
zmianą planu jako przeważające na danym terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku
zmiany planu i na rzecz którego należy rozstrzygać
wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, który dopuszczony został na danym terenie jako uzupełnienie lub wzbogacenie podstawowego
przeznaczenia tego terenu, na warunkach określonych w ustaleniach tekstu zmiany planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego zmianą planu wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem cyfrowo – literowym
- o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć wyznaczone na rysunku zmiany planu linie, poza którymi nie można sytuować nowych
i rozbudowywanych budynków oraz wielkogabarytowych urządzeń reklamowych w projekcie zagospodarowania działki budowlanej lub terenu inwestycji (w tym szczególnie od strony istniejących lub
planowanych dróg) w taki sposób, że żaden element budynku lub wielkogabarytowego urządzenia
reklamowego nie może przekraczać tej linii;
8) niewydzielonych w zmianie planu dojazdach wewnętrznych – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne, ciągi pieszo – jezdne, dojazdy zarówno
istniejące jak i te które mogą powstać w przyszłości,
dla których nie wydzielono terenu liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, zapewniające
obsługę budynków i urządzeń w obrębie wyznaczonych zmianą planu terenów;
9) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej –
należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako
procentowy udział powierzchni terenu biologicznie
czynnego – wg przepisów odrębnych – w powierzchni terenu, działki budowlanej lub terenu inwestycji;
10)powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków
i obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie, terenie inwestycji lub działce budowlanej, liczoną po ich zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń,
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podcieni z podporami czy przejazdów – po obrysie
ich wyższych kondygnacji;
11)wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez
to rozumieć parametr wyrażony jako maksymalny
procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu, terenu inwestycji lub działki budowlanej;
12)przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć
miejsca i ich otoczenie w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej takie jak ulice, place, dziedzińce, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej w tym
autobusowej, tereny zieleni urządzonej i inne dostępne publicznie w szczególności służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników;
13)zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć
urządzone i utrzymywane zespoły drzew i krzewów,
zieleni niskiej (trawniki i kwietniki);
14)studium (lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów) – należy przez to rozumieć dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chrzanów uchwalony
uchwałą Nr L/407/98 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 21 kwietnia 1998 r. z późniejszymi zmianami;
15)ustaleniach zmiany planu – należy przez to rozumieć przepisy zawarte w treści niniejszej uchwały
oraz na rysunku zmiany planu, o którym mowa
w § 3 ust.1 pkt 1;
16)obiektach usługowych – należy przez to rozumieć
obiekty lub pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb administracji, handlu (w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
i handlu hurtowego), obsługi bankowej, gastronomii, usług turystyki, świadczenia usług pocztowych,
telekomunikacyjnych lub innych podobnych funkcji
w tym związanych z obsługą podmiotów gospodarczych a także budynków biurowych oraz urządzeń
kultury (kina);
17)wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych
– należy przez to rozumieć elementy reklamowe –
wolnostojące:
a) płaszczyznowe – o powierzchni ekspozycji większej niż 6,0 m2,
b) trójwymiarowe – o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysokości najwyższej krawędzi elementu przekraczającej 2,5 m od poziomu przyległego terenu, oraz
d) słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 13,0 m od poziomu przyległego terenu;
18)tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy reklamowe wolnostojące, umieszczone na ogrodzeniu lub na obiekcie budowlanym
(w tym fasadzie budynku) a także przy wjeździe na
teren, teren inwestycji lub działkę budowlaną dotyczące prowadzonej na danym terenie działalności
gospodarczej o powierzchni ekspozycji mniejszej
niż 6 m2;
19)terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren
objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę
i granicami projektu jego zagospodarowania,
w rozumieniu przepisów odrębnych;
20)strefie hydrogenicznej – należy przez to rozumieć
pas terenu obejmujący rów melioracyjny wraz
z terenem niezbędnym dla ochrony i kształtowania
otuliny biologicznej tego rowu i umożliwienia pro-
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wadzenia na nim robót remontowych i konserwacyjnych;
21)powierzchni sprzedaży – należy przez to rozumieć
ogólnodostępną powierzchnię użytkową wszystkich
pomieszczeń obiektu handlowego stanowiącego
całość techniczno- użytkową, przeznaczonych do
sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej
powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni
pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie
magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);
22)uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska
lub stany utrudniające życie ludzi mieszkających lub
przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, odory;
23)aktualnie obowiązującym planie miejscowym –
należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ
w Chrzanowie przyjęty uchwałą Nr XXXV/264/97
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia
1997 r. z późn. zm.
2. Ilekroć w uchwale zostają przywołane nazwy
ulic należy przez to rozumieć nazwy nadane ulicom
wg stanu na dzień uchwalenia zmiany planu. Podobnie należy rozumieć inne nazwy własne przywołane
w uchwale t.j. wg stanu na dzień uchwalenia zmiany
planu.
3. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy
rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi
w przepisach odrębnych.
§ 7. 1. Określa się obowiązujące elementy rysunku zmiany planu nr 1:
1) elementy ustaleń zmiany planu:
a) granica obszaru objętego zmianą planu – pokrywająca się z linią rozgraniczającą biegnącą po
obrzeżu opracowania zmiany planu,
b) linie rozgraniczające wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów i ich symbole cyfrowo –
literowe:
1PU, 2PU - tereny zabudowy produkcyjno –
usługowej,
3UC – teren usług komercyjnych obejmujących obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty usługowe, o których mowa w §6 ust.1 pkt 16,
4KA – teren komunikacji – fragmentów: autostrady i jej węzła oraz urządzeń autostrady,
5KD/L – teren drogi publicznej – ulica lokalna;
2) linie i strefy regulacyjne:
a) strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A-4 i ul. Europejskiej
(obejmująca tereny produkcyjno – usługowe położone bezpośrednio wzdłuż ul. Europejskiej
i autostrady, w ramach których występuje istniejąca zabudowa mieszkaniowa);
3) elementy wynikające z dokumentów i decyzji wiążących wg przepisów odrębnych:
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a) zasięg głównego zbiornika wód podziemnych
GZWP Nr 452 Chrzanów.
2. Określa się elementy informacyjne rysunku
zmiany planu nr 1, które nie stanowią ustaleń zmiany
planu:
1) infrastruktura techniczna;
2) elementy zakładanych rozwiązań komunikacyjnych:
jezdnie, główne wjazdy i główne wejścia na teren
koncentracji usług komercyjnych 3UC, zakładane
rozmieszczenie przystanków autobusowych;
3) istniejący rów melioracyjny do likwidacji przy zastosowaniu nowego systemu odprowadzania wód
w oparciu o kanalizację deszczową;
4) przesądzenia aktualnie obowiązującego planu miejscowego i zmiany tego planu na terenach przyległych do obszaru objętego zmianą planu.
§ 8. Na obszarze objętym zmianą planu miejscowego nie występują:
1) tereny i elementy przyrodnicze chronione na mocy
ustawy o ochronie przyrody (w tym szczególnie obszary Natura 2000, rezerwaty oraz pomniki przyrody);
2) tereny i obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i dóbr kultury, a także obiekty dóbr kultury współczesnej;
3) tereny i obszary górnicze;
4) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
5) obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią.
§ 9. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania a także zmiany zagospodarowania i użytkowania
terenu nie mogą naruszać:
1) przepisów odrębnych w tym również norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
2) wymagań określonych niniejszą uchwałą.
Rozdział II
Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych
terenów
§ 10. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami cyfrowo - literowymi 1PU, 2PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty produkcyjne,
b) obiekty drobnej wytwórczości,
c) obiekty rzemiosła produkcyjnego,
d) obiekty handlu hurtowego,
e) obiekty magazynowe i składowe,
f) inne elementy działalności gospodarczej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zakładów budowlanych i zakładów gospodarki komunalnej,
b) obiekty lub pomieszczenia usługowe, z zakresu:
handlu (o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m2), gastronomii, administracji i obsługi bankowej,
c) budynki gospodarcze i garaże jeżeli są one niezbędnym uzupełnieniem programu użytkowego
obiektów przeznaczenia podstawowego,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz
komunalnej,
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e) niewydzielone w zmianie planu dojazdy wewnętrzne oraz dojścia piesze,
f) parkingi, place składowe i postojowo – manewrowe,
g) zieleń urządzona i izolacyjna,
h) obiekty małej architektury.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy
i zasady zagospodarowania terenów 1PU, 2PU:
1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia
dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) istniejące budynki mieszkalne pozostawia się do
zachowania z możliwością remontów i przebudowy, z dopuszczeniem:
a) zachowania ich aktualnej funkcji mieszkaniowej
jako mieszkań dla właścicieli i dozoru,
b) zmiany ich aktualnej funkcji zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
3) zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych;
4) obowiązuje gromadzenie odpadów komunalnych
i poprodukcyjnych
w wydzielonych
miejscach;
gromadzenie i wywóz odpadów muszą spełniać
wymogi odpowiednich przepisów;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 60%,
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min.
15%,
c) wysokość nowych budynków:
dla budynków gospodarczych: max.7 m,
dla garaży: max.6 m,
dla budynków usługowych: max. 12 m ,
dla budynków produkcyjnych max. 15 m (za
wyjątkiem obiektów i budynków, których
technologia lub uwarunkowania techniczne
produkcji wymuszają wyższą wysokość),
d) minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów: co najmniej 2mp/100 m2 powierzchni użytkowej oraz
dodatkowo 2mp/10 zatrudnionych; powierzchnię
niezbędnych placów postojowo - manewrowych
należy określać indywidualnie w zależności od
rodzaju planowanej działalności produkcyjno usługowej; dopuszcza się możliwość parkowania
w obrębie terenu nie wydzielonych w zmianie
planu dojazdów wewnętrznych jako pasy i zatoki
postojowe zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) w zakresie architektonicznego kształtowania nowej
zabudowy należy spełnić następujące wymogi:
a) zapewnienie jednolitości architektonicznej poszczególnych budynków w ramach terenu inwestycji w odniesieniu do stosowanych materiałów
wykończeniowych i kolorystyki,
b) dachy budynków płaskie (z obowiązkiem osłonięcia ścian szczytowych ścianą attykową o linii
poziomej), dwu lub wielospadowe symetryczne
o kącie nachylenia połaci dachowej:
300 - 450 przy rozpiętości konstrukcji w osiach
konstrukcyjnych mniejszej niż 9 m,
do 300 przy rozpiętości konstrukcji w osiach
konstrukcyjnych równej lub powyżej 9 m,
c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami
lub oknami połaciowymi,
d) obowiązuje kolorystyka dachów ciemniejsza od
ścian: zakaz stosowania pokryć dachowych
w kolorach jaskrawych,
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e) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych
elewacji o niskim standardzie jak: sidding, blachy
płaskie niepowlekane itp. oraz elementów refleksyjnych,
f) budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie
na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać
ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo;
7) w zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości:
a) nie wyznacza się granic obszaru wskazanego do
obowiązkowego scalenia i podziału,
b) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości
przy spełnieniu warunków, o których mowa
wprzepisach odrębnych (w tym podziały nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego),
c) warunki przestrzenne przy sporządzaniu podziału:
minimalna powierzchnia nowych działek uzyskanych w wyniku podziału nieruchomości nie
mniejsza niż 2500 m2, z dopuszczeniem tolerancji max. 15% wynikających z uwarunkowań
lokalnych (kształt działki, istniejące zainwestowanie kubaturowe),
minimalna szerokość frontów działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości nie
mniejsza niż 20 m,
d) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa
drogowego ulic publicznych oraz niewydzielonych w zmianie planu dojazdów wewnętrznych
(wydzielanych w ramach podziału geodezyjnego)
nie może być mniejszy niż 600 oraz nie większy
niż 1200,
e) w przypadku gdy w wyniku podziału powstanie
działka zabudowana budynkiem, winna ona
spełniać ustalone w planie standardy zagospodarowania takie jak: wskaźnik powierzchni zabudowy oraz wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej.
3. Pozostałe zasady zagospodarowania określono w Rozdziale III.
§ 11. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowo literowym 3UC – teren usług komercyjnych.
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
b) inne obiekty usługowe, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt 16 z dopuszczeniem lokali handlowych
o powierzchni jak w lit.a;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) komunikacja związana z obsługą wyznaczonego
terenu usług komercyjnych:
nie wydzielone w zmianie planu dojazdy wewnętrzne,
nie wydzielone w zmianie planu dojścia piesze,
parkingi, place składowe i postojowo – manewrowe,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,
c) obiekty małej architektury,
d) zieleń urządzona.
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2. Ustala się następujące warunki zabudowy
i zasady zagospodarowania terenu 3UC:
1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia
dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) obowiązuje gromadzenie odpadów w wydzielonych
miejscach; gromadzenie i wywóz odpadów muszą
spełniać wymogi odpowiednich przepisów;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 60%,
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
min. 15%,
c) wysokość nowych budynków: max. 18 m (nie dotyczy urządzeń technicznych na dachach budynków); dla 30% powierzchni zabudowanej dopuszcza się możliwość zwiększenia wysokości
budynków do 22 m pod warunkiem cofnięcia
wyższej części budynków co najmniej 5 m od linii
elewacji,
d) zapewnienie miejsc postojowych na parkingach
w ilości:
35mp/1000 m2 powierzchni sprzedaży oraz
35 mp/100 zatrudnionych,
3mp/10 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii,
2mp/100 m2 powierzchni użytkowej dla rzemiosła usługowego,
3mp/100 m2 powierzchni użytkowej dla administracji, ajencji bankowych,
30mp/100 miejsc w obiektach kinowych,
e) dopuszcza się:
wykorzystanie miejsc postojowych dla innego
programu i handlu w układzie rotacyjnym tzn.
do sumarycznego bilansu należy przyjąć nie
mniej niż 40% wymaganych miejsc postojowych dla innego programu,
stosowanie parkingów wielopoziomowych
oraz możliwość parkowania w obrębie terenu
nie wydzielonego w zmianie planu dojazdu
wewnętrznego jako pasy i zatoki postojowe
zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) powierzchnię niezbędnych placów postojowo manewrowych należy określać indywidualnie
w zależności od rodzaju planowanej działalności
usługowej;
4) w zakresie architektonicznego kształtowania nowej
zabudowy należy spełnić następujące wymogi:
a) dachy budynków płaskie z możliwością akcentowania fragmentów zabudowy w formie dachu
spadzistego lub półokrągłego (doświetlenie pasaży handlowych, akcentowanie wejścia),
b) kształt bryły dostosowany do konfiguracji terenu,
otaczającego zainwestowania i lokalnego krajobrazu;
5) w zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości:
a) nie wyznacza się granic obszaru wskazanego
do obowiązkowego scalenia i podziału,
b) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości
przy spełnieniu warunków, o których mowa
w przepisach odrębnych (w tym podziały nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego),
c) nie ustala się wielkości działek uzyskiwanych
w wyniku podziału nieruchomości w tym minimalnej i maksymalnej wielkości działki; wielkości
te oraz pozostałe parametry należy dostosować
do charakteru przeznaczenia terenu i wprowa-
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dzanego programu z uwzględnieniem przepisów
odrębnych.
3. Pozostałe zasady zagospodarowania określono w Rozdziale III.
§ 12. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowo –
literowym 4KA - teren komunikacji obejmujący
wchodzące w obszar objęty zmianą planu fragmenty:
istniejącego węzła autostrady A-4, istniejącej autostrady A-4 (przylegającej do węzła) oraz terenu pod
urządzenia infrastruktury technicznej związanej
z węzłem autostrady.
1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie (w tym także zjazdy i wjazdy),
b) pobocza,
c) skarpy nasypów i wykopów,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz
niezbędne urządzenia techniczne dróg (w tym
szczególnie odwodnienie),
e) zieleń;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (nie
związane funkcjonalnie z autostradą i węzłem);
3) warunkiem lokalizacji elementów , o których mowa
w pkt 2 jest dostosowanie ich do charakteru
i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeństwa ruchu;
4) zajętość w liniach rozgraniczających fragmentu
autostrady i jej węzła oraz fragmentu terenu pod
urządzenia infrastruktury technicznej związanej
z węzłem – wg rysunku zmiany planu.
2. Pozostałe zasady zagospodarowania określono w Rozdziale III.
§ 13. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowo - literowym 5KD/L – teren drogi publicznej klasy lokalnej.
1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) chodniki,
c) niezbędne urządzenia techniczne dróg,
d) zieleń;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) pasy postojowe przy krawężnikowe,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) obiekty małej architektury;
3) warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa
w pkt 2 jest dostosowanie ich do charakteru
i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeństwa ruchu;
4) szerokość wyznaczonego liniami rozgraniczającymi
pasa drogowego ulicy lokalnej 5KD/L – 12 m.
2. Pozostałe zasady zagospodarowania określono w Rozdziale III.
Rozdział III
Przepisy obowiązujące na całym obszarze objętym
zmianą planu
§ 14. W zakresie zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni
publicznej ustala się:
1) w zakresie kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
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a) wielkość zespołu usługowego należy dostosować do skali miasta powiatowego zaś działek
produkcyjno - usługowych do lokalnych potrzeb
przy uwzględnieniu ustaleń (w tym wskaźników
i parametrów zabudowy) określonych w Rozdziale II dla poszczególnych kategorii terenów,
b) szczególnie staranne kształtowanie obiektów kubaturowych i przestrzeni przyległej od strony
głównych tras komunikacyjnych (autostrada,
ul. Europejska) przy zapewnieniu zwartości brył,
wysokiej estetyki wykończeniowej budynków
oraz wprowadzeniu zieleni ozdobnej,
c) główne wejście piesze i wjazd na obszar zespołu
usługowego 3UC należy lokalizować od strony
południowej z ul. Europejskiej (wejście i wjazd
należy odpowiednio zaakcentować przestrzennie
elementami małej architektury a wejścia do budynków przez akcenty w elewacjach), wjazdy gospodarcze w tym dostawę towarów należy zapewnić z ul. Bereska (5KD/L),
d) dostępność terenów produkcyjno - usługowych
1PU, 2PU należy przewidzieć z ul. Bereska
(5KD/L),
e) lokalizację elementów zagospodarowania o niskich walorach estetycznych t.j. śmietniki, place
postojowo-manewrowe i składowe należy przewidzieć w miejscach nie eksponowanych widokowo z ul. Europejskiej,
f) jeżeli specyfika prowadzonej działalności, kształt
terenu, terenu inwestycji lub działki budowlanej
oraz inne ograniczenia wynikające z ustaleń niniejszej zmiany planu uniemożliwiają realizację
ustalenia, o którym mowa w lit e należy stosować przesłonięcia dysharmonijnych elementów
zagospodarowania pasem zieleni zimozielonej
lub ogrodzeniem innym niż ażurowe z zastrzeżeniem lit g tiret drugi,
g) w przypadku wygradzania terenu, terenu inwestycji lub działek budowlanych w obszarze objętym zmianą planu należy uwzględnić:
zasięg ul. Europejskiej, ul. Bereska (5KD/L)
oraz autostrady A-4 i jej węzła (4KA) w liniach
rozgraniczających,
zakaz stosowania ogrodzeń pełnych z blachy
oraz ogrodzeń prefabrykowanych betonowych
i żelbetowych (przęsła),
h) segregację ruchu pieszego i kołowego w obszarze
objętym zmianą planu (dotyczy szczególnie 3UC),
i) w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych
w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć
hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów;
2) w kształtowaniu przestrzeni publicznej terenów
usługowych i produkcyjno – usługowych oraz otoczenia ul. Europejskiej należy zapewnić wysoką estetykę zagospodarowania przez zapewnienie:
a) zachowania wyznaczonych na rysunku zmiany
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy określających minimalne odległości lokalizacji budynków oraz wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, które wynoszą:
5 m od linii rozgraniczającej ul. Europejskiej,
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5 m od linii rozgraniczającej ul. Bereska
(5KD/L),
5 m od linii rozgraniczającej fragmentu północno – wschodniej obwodnicy Chrzanowa
(planowana droga zbiorcza ustalona na terenie sąsiednim po zachodniej stronie obszaru
objętego zmianą planu),
30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącego wjazdu na autostradę A-4 (węzeł autostrady A-4),
50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni autostrady A-4,
25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Trzebińskiej (odległość ta nie obejmuje obszaru
objętego zmianą planu),

w miejscach gdzie nie zostały wyznaczone na
rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy, obowiązują przepisy odrębne,
b) kształtowania zieleni zespołu usługowego oraz
terenów produkcyjno – usługowych przy
uwzględnieniu:
określonych w Rozdziale II dla w.w. kategorii
terenów wskaźników powierzchni biologicznie
czynnej,
zapewnienia co najmniej 30% udziału drzewostanu i krzewów zimozielonych w ogólnej liczbie drzew i krzewów,
istniejących zadrzewień i wykorzystania ich
jako elementu zieleni urządzonej, nawiązania
projektowaną zielenią do istniejącej zieleni
zlokalizowanej na działkach sąsiednich (dla
zapewnienia ciągłości systemu) – z dopuszczeniem, o którym mowa w § 15 pkt 4 lit.c
c) na terenie 3UC lokalizacji nie więcej niż:
dwu wielkogabarytowych urządzeń reklamowych (jedno od strony węzła autostrady
i jedno od strony ul. Europejskiej) z uwzględnieniem wymogów określonych w lit. a dotyczących odległości tych urządzeń od dróg
wyższej
klasy
(szczególnie
autostrady
i ul. Trzebińskiej),
dwu wolnostojących tablic informacyjnych
i reklamowych (związanych bezpośrednio
z działalnością
gospodarczą
prowadzoną
w obrębie terenu 3UC),
przy zakazie lokalizacji reklam emitujących
światło w miejscach widocznych z autostrady i drogi
krajowej nr 79 (ul. Trzebińska),
d) na terenach 1PU,2PU lokalizacji wyłącznie
1 tablicy informacyjnej na 1 działkę (związanej
bezpośrednio z działalnością prowadzoną w obrębie terenu inwestycji) o wymiarach nie większych niż 1 x 2 m, przy zakazie lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych; tablice informacyjne należy lokalizować w ramach nieruchomości na fasadach budynków lub ogrodzeniach,
e) obowiązku realizacji ustaleń zmiany planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymywania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego,
parkingów
i komunikacji
pieszej
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi; w ramach
projektów realizacyjnych (a także w późniejszej
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eksploatacji) należy przewidzieć infrastrukturę,
urządzenia i rozwiązania – zapewniające odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych,
uwzględniając wszelkie ich dysfunkcje.

§ 15. W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zasadę racjonalnego wykorzystania gruntów przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem
w sposobie zagospodarowania działki budowlanej
lub terenu inwestycji odpowiednich proporcji pomiędzy częścią zabudowaną a niezabudowaną,
określonych wskaźnikiem powierzchni zabudowy
i wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej;
2) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
z wyjątkiem niezbędnych inwestycji celu publicznego , inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej;
3) zakaz realizacji inwestycji usługowych i produkcyjno - usługowych bez wyposażenia terenów w sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej w tym szczególnie z zakresu odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych;
4) kształtowanie systemu zieleni na obszarze objętym
zmianą planu przy uwzględnieniu:
a) nasadzania drzewostanu o charakterze szpalerowym wzdłuż granic przylegających do ul. Europejskiej i ul. Bereska (5KD/L),
b) zachowania istniejącego drzewostanu w procesie
zabudowy i zagospodarowania terenu na cel
ustalony w zmianie planu (przy dopuszczeniu
o którym mowa w lit.c),
c) dopuszczenie wycinki drzew i krzewów wyłącznie
w przypadku nieuniknionej kolizji z projektowanym programem (w tym w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa obiektów, ludzi i ich mienia) przy
spełnieniu wymogów określonych przepisami
odrębnymi;
5) prowadzenie gospodarki odpadami z uwzględnieniem:
a) segregacji odpadów u źródeł ich powstania,
z jednoczesnym wyodrębnieniem ewentualnych
odpadów niebezpiecznych,
b) odbioru odpadów w systemie zorganizowanym
pod nadzorem gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz aktami samorządowymi obowiązującymi w gminie Chrzanów
dotyczącymi gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
6) obowiązek oczyszczania wód opadowych i ścieków
opadowych pochodzących z dróg, nie wydzielonych
w zmianie planu dojazdów wewnętrznych, placów
składowych i postojowo-manewrowych, parkingów
oraz innych powierzchni utwardzonych przed ich
wprowadzeniem do odbiorników z zastosowaniem
osadników separatorów zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb
energetycznych związanych z zainwestowaniem
obszaru objętego zmianą planu należy rozwiązać
poprzez przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego względnie w przypadku stwierdzenia
małej efektywności ekonomicznej w oparciu o rozwiązania indywidualne np. ogrzewanie elektryczne,
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gazowe, lokalne źródła na paliwa ekologiczne lub inne
proekologiczne niekonwencjonalne źródła energii;
8) w celu ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP
Nr 452 Chrzanów obowiązuje realizacja skutecznych
zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód
podziemnych substancji toksycznych oraz innych
szkodliwych dla wód podziemnych oraz przestrzeganie zasad określonych w przepisach odrębnych;
9) istniejący rów melioracyjny przeznacza się do likwidacji przy obowiązku zastosowania nowego systemu odprowadzania wód w oparciu o kanalizację
deszczową (przy uwzględnieniu warunku dotyczącego braku zmiany stosunków wodnych ze szkodą
dla terenów sąsiednich); ewentualne zachowanie
rowu melioracyjnego wymaga uwzględnienia strefy
hydrogenicznej w rozumieniu §6 ust.1 pkt 20
o szerokości min. 5 m od górnej krawędzi skarpy
brzegowej, w obrębie której obowiązywać będzie:
zakaz lokalizacji zabudowy oraz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii
brzegu a także nakaz zagospodarowania strefy jako
otuliny biologicznej rowu;
10)istniejącą zabudowę mieszkaniową na terenach
produkcyjno – usługowych 1PU i 2PU znajdującą
się w zasięgu strefy potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A-4 i ul. Europejskiej należy wyposażyć w zabezpieczenia zgodne
z wymogami ochrony akustycznej, umożliwiając
osiągnięcie w budynkach i w ich otoczeniu poziomu
hałasu zrównoważonego nie przekraczającego wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
11)obowiązek zamknięcia uciążliwości prowadzonej
działalności gospodarczej, w granicach terenu, do
którego użytkownik posiada tytuł prawny tak aby
nie powodowała ona przekroczeń dopuszczalnych
wartości na granicy tego terenu (w odniesieniu do
hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, wibracji ,odorów), wywierając niekorzystne oddziaływanie na istniejące budynki o funkcji mieszkalnej położone szczególnie na
terenach 1PU i 2PU.
§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy układu komunikacyjnego ustala się:
1) zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego
zmianą planu:
a) dostępność komunikacyjną obszaru objętego
zmianą planu należy oprzeć na:
istniejącej drodze zbiorczej (ul. Europejska)
ograniczającej ten obszar od strony południowej i wschodniej z uwzględnieniem od
strony zachodniej przebudowy tej ulicy
w rejonie jej włączenia do drogi krajowej nr 79
(zapewnienie relacji lewoskrętnych w drugim
poziomie),
istniejącej drodze lokalnej 5KD/L (ul. Bereska)
z uwzględnieniem przebudowy jej włączenia
do ul. Europejskiej,
b) dopełnienie układu, o którym mowa w lit.a stanowić będą nie wydzielone w zmianie planu dojazdy wewnętrzne (w formie pętli lub sięgaczy),
dla których ustala się szerokość jezdni min. 5m,
c) wymagane drogi pożarowe do budynków
i obiektów budowlanych należy prowadzić z wy-
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korzystaniem nie wydzielonych w zmianie planu
dojazdów wewnętrznych , przy ich określaniu
w projektach budowlanych i uzgadnianiu w trybie przewidzianym przepisami odrębnymi,
d) główne wjazdy na tereny w obszarze objętym
zmianą planu należy przewidzieć z dróg określonych w lit.a;
2) obsługę komunikacją zbiorową obszaru objętego
zmianą planu zapewnią linie autobusowe prowadzone w ul. Europejskiej z proponowanymi na rysunku zmiany planu przystankami autobusowymi
w rejonie głównego wejścia na teren 3UC; dopuszcza się możliwość wprowadzenia przystanku autobusowego na terenie ustalenia 3UC;
3) zasady obsługi parkingowej obszaru objętego
zmianą planu:
a) dla poszczególnych kategorii przeznaczenia terenu należy zapewnić proporcjonalna liczbę miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych
wg wskaźników określonych w Rozdziale II,
b) miejsca parkingowe służące obsłudze obszaru
należy bilansować w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych na wyznaczonych zmianą planu terenach, dla których ustalono jako przeznaczenie
dopuszczalne – parkingi;
4) zapewnienie powiązań rekreacyjnych terenów Miasta Trzebinia i południowej części Miasta Chrzanowa poprzez realizację ciągu pieszo – rowerowego
wzdłuż ul. Europejskiej - od wiaduktu nad autostradą do wlotu ul. Okrzei i dalej w kierunku południowym do rzeki Chechło.
§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:
1) jako generalne ustalenia należy przyjąć:
a) utrzymanie istniejących urządzeń i sieci uzbrojenia oraz ich rozbudowę, przebudowę i możliwość
przełożenia w dostosowaniu do potrzeb oraz występujących kolizji, przy uwzględnieniu warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci,
b) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg publicznych a także wzdłuż niewydzielonych w zmianie planu dojazdów wewnętrznych,
c) z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń zmiany planu,
d) uściślenie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej następować będzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji (szczegółowy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie określony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla poszczególnych inwestycji),
e) zapewnienie technicznych stref ochrony wzdłuż
urządzeń i sieci uzbrojenia wg przepisów odrębnych (w tym szczególnie w zakresie odległości
przy lokalizowaniu nowych obiektów w stosunku
do tych urządzeń i sieci);
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) utrzymanie dotychczasowego źródła zaopatrzenia w wodę istniejącego i projektowanego zain-
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westowania obszaru miasta z sieci wodociągu
komunalnego „Chrzanów”,
b) bezpośrednie zaopatrzenie w wodę obszaru objętego zmianą planu z istniejącego rurociągu
160 mm w zachodniej części ul. Europejskiej poprzez jego przedłużenie w kierunku wschodnim
a następnie w kierunku południowym do spięcia
z istniejącym rurociągiem 200 mm zasilającym
w wodę zakłady „Valeo”,
c) system rozprowadzający wodę w obszarze objętym zmianą planu należy oprzeć na w/w wodociągu z zachowaniem technicznych stref ochrony
wzdłuż liniowych obiektów sieci wodociągowej
w nawiązaniu do obowiązujących przepisów odrębnych;
3) w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) systemem kanalizacji obowiązującym w obszarze
objętym zmianą planu jest system kanalizacji
rozdzielczej,
b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków należy oprzeć na istniejącym, komunalnym systemie kanalizacji Chrzanowa zakończonym grupową oczyszczalnią ścieków GOŚ
Chrzanów-Trzebinia,
c) odbiornikiem ścieków podobnie jak dla przeważającej części obszaru Chechło - Północ będzie
kolektor prawobrzeżny potoku Chechło 1400 mm
oraz kanały sanitarne 200 mm w rejonie ul. Trzebińskiej do których należy prowadzić kolektory
z obszaru objętego zmianą planu z wykorzystaniem odcinków ul. Europejskiej,
d) zachowanie technicznych stref ochrony sieci
w nawiązaniu do obowiązujących przepisów odrębnych;
4) w zakresie kanalizacji deszczowej:
a) możliwość odprowadzania wód opadowych do
kolektora deszczowego przebiegającego w ul.
Europejskiej na zasadach określonych przepisami odrębnymi (względnie odprowadzenie do
wód powierzchniowych),
b) spełnienie wymogu określonego w § 15 pkt 6,
c) zapewnienie ciągłości hydraulicznej z istniejącymi w tym rejonie urządzeniami odwadniającymi;
5) w zakresie elektroenergetyki:
a) dla zapewnienia warunków zasilania obiektów na
terenie objętym zmianą planu przewiduje się lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/nN
w dostosowaniu do potrzeb (które zostaną ustalone na etapie planowania inwestycji) jako wolno
stojących lub wbudowanych w kompleks obiektów
kubaturowych; w przypadku realizacji wolnostojących stacji transformatorowych niezbędne będzie
zapewnienie terenu o powierzchni ok. 20 m2, a dla
stacji słupowej terenu o powierzchni ok. 6 m2
z zapewnieniem dojazdu,
b) zasilanie planowanej stacji siecią SN nastąpi
przez rozbudowę istniejącego systemu sieci
średniego napięcia w najbliższym sąsiedztwie
obszaru objętego zmianą planu w oparciu
o warunki określone przez dysponenta sieci; powyższe dotyczyć może także istniejącej sieci napowietrznej 15 kV przewidzianej do przełożenia
i skablowania wzdłuż ul. Europejskiej (dopuszcza
się możliwość przeniesienia tej sieci w pasie sąsiadującym z autostradą A-4 i jej węzłem),
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c) przy ustalaniu lokalizacji obiektów kubaturowych
i nie wydzielonych w zmianie planu dojazdów
wewnętrznych należy zachować techniczne strefy
ochrony wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych , które wynoszą:
dla linii kablowych SN i nN – 0,5 m od skrajnego przewodu,
dla linii napowietrznych nN – 3 m od skrajnego przewodu,
dla linii napowietrznej SN – 8 m od skrajnego
przewodu,
dla stacji transformatorowych – 5x5 m,

przy dopuszczeniu innego sposobu lokalizacji budynków pod warunkiem wykonania pomiarów sprawdzających natężenie pola elektromagnetycznego;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz obszaru objętego zmianą
planu jest możliwe w oparciu o istniejący gazociąg średnioprężny DN 225 PE położony przy
ul.Bereska,
b) wzdłuż liniowych obiektów i urządzeń gazowniczych należy uwzględnić zgodnie z przepisami
odrębnymi techniczne strefy ochrony (uwzględniając w dostosowaniu do rodzaju gazociągu
strefy kontrolowane i strefy zagrożenia wybuchem) stanowiące ograniczenie w zagospodarowaniu;
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) przyjęcie jako źródła zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego z magistralą ciepłowniczą
biegnącą w rejonie ul. Trzebińskiej,
b) realizację sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Europejskiej jako przedłużenia ciepłociągu w ul. Trzebińskiej,
c) konieczność zachowania technicznych stref
ochrony wzdłuż liniowych obiektów sieci ciepłowniczej przez zapewnienie lokalizacji obiektów kubaturowych w odległości nie mniejszej niż
2,0 m od zewnętrznej krawędzi ciepłociągu,
d) dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w ciepło
ze źródeł indywidualnych przy zastosowaniu
energii elektrycznej, gazu, paliw ekologicznie
czystych lub innych proekologicznych niekonwencjonalnych źródeł energii;
8) w zakresie telekomunikacji:
a) system należy oprzeć na istniejącej linii teletechnicznej przebiegającej wzdłuż ul. Trzebińskiej
oraz odgałęzieniach prowadzących w rejon
ul. Europejskiej,
b) należy utrzymać istniejące urządzenia i sieci
z możliwością ich przebudowy i rozbudowy oraz
realizacji nowych w zależności od potrzeb,
c) dopuszcza się możliwość budowy masztów telefonii komórkowej i radiofonii;
9) przebieg i lokalizację przyłączy w obrębie pasa drogowego ul. Europejskiej należy ustalić w porozumieniu z zarządcą drogi.
§ 18. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania i użytkowania terenu ustala się:
1) zakaz wprowadzania tymczasowych obiektów oraz
tymczasowego zagospodarowania terenu (powyższe nie dotyczy organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie);
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2) utrzymanie dotychczasowego charakteru użytkowania gruntów do czasu rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 19. Ustala się stawkę procentową, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),
w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolami cyfrowo - literowymi 1PU, 2PU, 3UC: 30 %;
2) dla pozostałych terenów: 1%.
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przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/264/97 Rady
Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 1997r.
z późn. zm.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

§ 20. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
w granicach obszaru objętego zmianą planu tracą
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 marca 2011 r.
Rysunek zmiany planu nr 1

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ
w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską).
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, w związku
z art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska
w Chrzanowie stwierdza, co następuje:
§ 1. 1. Projekt zmiany planu miejscowego wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu
Miasta Chrzanowa w okresie od 17 grudnia 2010 r. do
18 stycznia 2011 r. Informację o terminach: wyłożenia
projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej
dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zmiany planu i możliwości zgłaszania uwag Burmistrz
Miasta Chrzanowa ogłosił za pomocą komunikatu
prasowego (Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „PRZEŁOM” nr 49 z dnia 8 grudnia 2010 r.), komunikatu
w internecie
(zamieszczonego
na
stronie
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_ w_ Malopolsce/gminy/root_Chrzanow/, w dniu 03 grudnia
2010r.) oraz obwieszczenia zamieszczonego w dniu 03
grudnia 2010 r. - 08 lutego 2011 r. na tablicy ogłoszeń
urzędowych Urzędu Miasta Chrzanowa. Termin publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany planu wyznaczono na dzień
10 stycznia 2011 r. o godz. 1500.

2. W toku wyłożenia projektu zmiany planu
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.
3. Na publiczną dyskusję nie przybyły żadne zainteresowane osoby oraz nie zgłoszono żadnych
uwag.
4. W wymaganym terminie po wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
t.j. do dnia 08 lutego 2011 r. również nie wniesiono
żadnych uwag.
§ 2. Na podstawie stanu wynikającego z przebiegu postępowania w sprawie sporządzenia projektu
zmiany planu miejscowego ustalonego w § 1 nie
zachodzi potrzeba podejmowania czynności dla rozpatrzenia uwag.
§ 3. Na podstawie ustaleń § 1 i § 2 stwierdza się,
że projekt zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ
w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską), nie wymaga podejmowania rozstrzygnięć w sprawie uwag.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ
w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską).
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Rada Miejska w Chrzanowie rozstrzyga, co następuje:
1. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte
ustaleniami zmiany planu.
Zmiana planu dotyczy wprowadzenia na obszarze opracowania ustaleń umożliwiających realizację
programu obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i innych usług komercyjnych przy
ograniczeniu terenów produkcyjno-usługowych.

Dostępność obszaru objętego zmianą planu zapewnią istniejące i przewidziane do realizacji drogi stanowiące ograniczenie tego obszaru i zlokalizowane poza
nim względnie jak istniejąca ul. Bereska jako droga klasy lokalnej zapewniająca rozprowadzenie ruchu wewnątrz obszaru objętego zmianą. Ewentualna przebudowa wlotu tej ulicy do ul. Europejskiej jest ściśle związana z potrzebami konkretnego programu komercyjnego. W tej sytuacji istotnym jest zapewnienie powiązań
wewnętrznych terenu objętego zmianą planu w dostosowaniu do wielkości, charakteru i rozmieszczenia programu. Powyższe nie należy do zadań własnych gminy
są to problemy do rozwiązania przez poszczególnych
właścicieli działek w dostosowaniu do ich potrzeb po-
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przez realizację nie wydzielonych w zmianie planu dojazdów wewnętrznych.
Powyższe oznacza brak konieczności ponoszenia
przez miasto nakładów związanych zarówno z wykupem
terenu dla realizacji dróg jak i nakładów związanych
z ich realizacją.
Podobnie istniejące i przewidziane do rozbudowy uzbrojenie w rejonie obszaru objętego zmianą planu
spełnia warunki zapewnienia podłączeń należących do
zadań własnych gminy (w zakresie zaopatrzenia
w wodę, odprowadzenie ścieków). Rozwiązania związane z ewentualną rozbudową , przebudową lub podłączeniami w dostosowaniu do potrzeb programowych
należą do właścicieli i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym obszarze.

Poz. 1473,1474,1475

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, że wprowadzona zmiana planu nie wywołuje poza kosztami opracowania zmiany planu innych wydatków z budżetu miasta
w tym na zadania własne.
2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
W świetle ustaleń pkt 1 zmiana planu miejscowego nie powoduje konieczności realizacji inwestycji
należących do zadań własnych gminy zatem nie przewiduje się wydatków z budżetu miasta na te zadania.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

1473

1474
1474

UCHWAŁA NR V.22.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli:
1) Samorządowe Przedszkole w Czernichowie, Czernichów 203,
2) Samorządowe Przedszkole w Wołowicach, Wołowice
1,
3) Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini
Duchownej, Przeginia Duchowna 70.

2) w Szkole Podstawowej w Kamieniu, Kamień 145,
3) w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej, Rybna 464,
4) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołowicach, Wołowice 10,
5) w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki
w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka 255,
6) w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna 70,
7) w Szkole Podstawowej w Rusocicach, Rusocice 115.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Ustala się następującą sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek

1) w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Czernichowie, Czernichów 26,
1474
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UCHWAŁA NR V/13/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych Miasta Grybowa.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h"
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Zespołu Ekonomicznego
Placówek Oświatowych Miasta Grybowa w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybowa.
§ 3. Traci moc dotychczasowy statut Zespołu
Ekonomicznego Placówek Oświatowych Miasta Grybowa stanowiący załącznik do uchwały Nr XVI/63/99
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Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 lipca 1999 r.
w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy
o nazwie „Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych Miasta Grybowa”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

Poz. 1475

twa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok
Załącznik
do uchwały Nr V/13/2011
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 18 lutego 2011 r.

STATUT
Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych Miasta Grybowa.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych
Miasta Grybowa zwany w dalszej części niniejszego
Statutu Zespołem, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
5) uchwały Nr XVI/63/99 Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie powołania jednostki
organizacyjnej gminy o nazwie "Zespół Ekonomiczny
Placówek Oświatowych Miasta Grybowa",
6) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 położony w Grybowie przy ul. Szkolnej 1.
2. Zespół używa pieczątki nagłówkowej o treści:
Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych Miasta
Grybowa, 33-330 Grybów, ul. Szkolna 1.
3. W korespondencji Zespół może posługiwać się
oznakowaniem akt o symbolu ZEPO - zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
Rozdział 2
ZAKRES DZIAŁANIA ZESPOŁU
§ 3. 1. Podstawowym zadaniem Zespołu jest prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych niżej
wymienionych jednostek budżetowych:
1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie,
2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie,
3) Gimnazjum w Grybowie,
4) Przedszkola Samorządowego "Pod Topolą".
2. Poprzez określenie "placówki oświatowe" użyte
w dalszej treści niniejszego Statutu, rozumie się wszystkie jednostki budżetowe wymienione w ust.1 pkt. 1-4.
§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej własnej oraz poszczególnych placówek oświatowych
w oparciu o jednostkowe plany finansowe,
2. organizowanie wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy na-

uczycieli oraz pracowników obsługi
w Zespole i placówkach oświatowych,

zatrudnionych

3. obsługa finansowo-księgowa Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych
oraz Zespołu,
4. opracowanie i prowadzenie dokumentacji
zbiorczej w zakresie ewidencji i inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie placówek
oświatowych na bazie ksiąg inwentarzowych i arkuszy
spisu z natury,
5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej Zespołu i placówek oświatowych,
6. przygotowanie materiałów niezbędnych dla organów Miasta w trakcie prowadzenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz jego realizacji,
7. sprawdzanie dokumentów księgowych pod
względem formalnym i rachunkowym zatwierdzonych
wcześniej pod względem merytorycznym przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych,
8. realizacja wydatków po uprzednim zatwierdzeniu do wypłaty przez dyrektorów placówek oświatowych
oraz głównego księgowego Zespołu,
9. przestrzeganie dyscypliny finansowej Zespołu
i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa,
10. nadzór nad prawidłowym dysponowaniem
przyznanymi placówkom oświatowym środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem,
11. obsługa dowozu dzieci do szkół,
12. obsługa finansowa remontów i modernizacji
ujętych w planach finansowych placówek oświatowych
oraz zadań inwestycyjnych w zakresie udzielonego
imiennie pełnomocnictwa dla dyrektorów placówek
oświatowych,
13. realizacja ustawy o systemie oświaty
w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym i motywacyjnym dla uczniów - tj. stypendia
i zasiłki socjalne - prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji,
14. prowadzenie zasobów archiwalnych Zespołu,
15. prowadzenie innych spraw powierzonych
przez Burmistrza Miasta Grybowa,
16. prowadzenie obsługi kasowej Zespołu i placówek oświatowych z wyjątkiem wypłaty stypendiów
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i zasiłków socjalnych, dla których obsługę kasową prowadzi Urząd Miejski w Grybowie.

5. prowadzenie w Zespole kontroli zarządczej oraz
podejmowanie stosownych decyzji,

Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

6. ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnątrz
Zespołu,

§ 5. 1. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor, zatrudniany
i zwalniany przez Burmistrza Miasta Grybowa.

7. prowadzenie dokumentacji i przygotowanie decyzji wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy socjalnej i motywacyjnej dla uczniów tj. stypendia i zasiłki socjalne,

2. Dyrektor Zespołu kieruje jego działalnością na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Grybowa.
§ 6. 1. W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska:
1) dyrektor,
2) główny księgowy,
3) stanowisko prowadzące sprawy z zakresu obsługi
finansowo-księgowej.
2. Główny księgowy Zespołu, o którym mowa
w ust.1 pkt. 2 jest równocześnie głównym księgowym
każdej placówki oświatowej i akceptuje dowody księgowe i wydatkowanie środków wspólnie z dyrektorem
placówki oświatowej.
3. Strukturę organizacyjną Zespołu określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Kierownika, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Grybowa.
4. Do pracowników Zespołu ma zastosowanie
ustawa o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
§ 7. Do podstawowych obowiązków i uprawnień
Dyrektora Zespołu należy:
1. ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu a w szczególności opracowanie regulaminu organizacyjnego oraz określenie obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na
poszczególnych stanowiskach,
2. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia
i wynagrodzenia pracowników Zespołu; zapewnienie
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy,
3. wykonywanie za Zespół innych czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Zespołu,

8. obsługa dowozu dzieci do szkół,
9. prowadzenie innych spraw powierzonych przez
Burmistrza Miasta Grybowa.
Rozdział 4
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
ZESPOŁU
§ 8. 1. Zespół jest jednostką sektora finansów publicznych, pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek
budżetu miasta Grybowa.
2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według
zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.
4. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie
z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
(Dz. U. Nr 241, poz. 1616).
5. Środki finansowe Zespołu lokowane są na odrębnym koncie bankowym w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy miejskiej Grybów.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowiązujące.
2. Zmiany niniejszego Statutu wchodzą w życie
w trybie obowiązującym dla uchwalenia Statutu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

4. wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących
bieżącą działalność Zespołu,
1475

1476
1476

UCHWAŁA NR V/14/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/142/2005
Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 marca 2005 r.
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w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta Grybowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 235, poz. 1590 z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 3:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 może być
realizowana w formie wypłaty gotówkowej z kasy lub
przelewu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego
ucznia poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych
wydatków".
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"Obsługę kasową wypłaty świadczeń pieniężnych
z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
o których mowa w ust. 1 prowadzi dla Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych Miasta Grybowa,
Urząd Miejski w Grybowie. Świadczenie może być
również przekazane przelewem przez Zespół Ekono-
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miczny Placówek Oświatowych Miasta Grybowa na
rachunek wskazany przez wnioskodawcę".
2. W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się
do Burmistrza Miasta Grybowa do dnia 15 września
danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października. Miejsce złożenia wniosku:
Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych Miasta
Grybowa, Grybów, ul. Szkolna 1".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok
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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art.6 ust.2,
pkt.4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu
przemocy
w rodzinie
(Dz.U
z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z późn. zm ) Rada Gminy
Jerzmanowice - Przeginia uchwala co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia uchwala się tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".
§ 2. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia pisemnie
zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w zespole
w liczbie, o którym mowa w § 4.
§ 3. Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają przedstawicieli
wytypowanych do pracy w Zespole i zgłaszają pisemną
zgodę wskazanej osoby na udział w pracach Zespołu.
§ 4. Do prac zespołu powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia, a w szczególności:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (dwóch pracowników socjalnych),
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jeden przedstawiciel,
3) Komisariatu Policji w Krzeszowicach - jeden przedstawiciel,

4) Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej wsparcia
dziennego "Nadzieja" - jeden przedstawiciel,
5) Zespołu Szkół w Jerzmanowicach - jeden przedstawiciel,
6) Zespołu Szkół w Przegini - jeden przedstawiciel,
7) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - dwóch
przedstawicieli.
§ 5. Wójt spośród zgłoszonych przedstawicieli powołuje zarządzeniem zespół interdyscyplinarny w składzie minimum siedmiu osób.
§ 6. Na pierwszym posiedzeniu członkowie zespołu
wybierają ze swego składu:
1) przewodniczącego Zespołu,
2) sekretarza Zespołu.
§ 7. 1. Zespół interdyscyplinarny powiadamia Wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia o wyborze przewodniczącego.
2. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej czterech członków Zespołu,
2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego,
3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy
Jerzmanowice-Przeginia.
§ 8. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia może
odwołać członka Zespołu w następujących sytuacjach:
1) pisemnej rezygnacji członka,
2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy
w Zespole,
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,
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§ 9. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie
Zespołu następuje w trybie wskazanym dla jego powołania.

również organizowane w siedzibach poszczególnych
instytucji lub organizacji, które wytypowały przedstawicieli do składu Zespołu.

§ 10. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

4. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis
działań do podjęcia.

§ 11. Członkowie Zespołu mogą upoważnić przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych,
poza posiedzeniami Zespołu.
§ 12. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w § 4 niniejszej uchwały.
§ 13. W skład grup roboczych mogą także wchodzić
członkowie Zespołu.
§ 14. Skład grupy roboczej ustalany jest przez
przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami
Zespołu.
§ 15. 1. Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach.
2. Przewodniczący Zespołu inicjuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub
na wniosek członków Zespołu,
3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów
i instytucji,
4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na
wniosek członków Zespołu.

5. W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć, co
najmniej połowa jego składu.
6. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek
Zespołu.
7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
8. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
9. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest
obowiązkowe.
§ 16. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia:
Zbigniew Synowiec

3. Posiedzenia organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być
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UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty
wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Jerzmanowice - Przeginia i jej jednostkom
podległym (do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa) oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy
Jerzmanowice – Przeginia uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty
i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających wszystkim
jednostkom organizacyjnym Gminy JerzmanowicePrzeginia zwanych dalej "wierzytelnościami" przypadającymi od osób fizycznych, osób prawnych a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych "dłużnikami",
2) organy uprawnione do udzielania ulg, o których mowa w pkt 1,

3) warunki dopuszczalności pomocy publicznej przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) wierzytelnościach rozumie się wymagalną należność
pieniężną obejmującą należność główną przypadającą
od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami
i kosztami jej dochodzenia lub karami (należności
uboczne), według stanu w chwili podejmowania decyzji w przedmiocie umorzenia, bądź udzielenia innej
ulgi w spłaceniu należności.
Jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały
do zapłaty odsetki lub koszty lub kary, należnością jest
suma pozostałych do zapłaty należności ubocznych.
2) decyzji - rozumie się przez to wyrażone na piśmie
oświadczenie woli organu uprawnionego do stosowania ulg wymienionych w uchwale
§ 3. 1. Należności pieniężne Gminy JerzmanowicePrzeginia oraz jej jednostek organizacyjnych , mające
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charakter cywilnoprawny, powstałe w związku z realizacją zadań własnych, przypadające od osób fizycznych ,
osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mogą być w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym umarzane w całości lub części,
odraczane lub rozkładane na raty.
2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do odsetek od wierzytelności oraz innych należności ubocznych.
3. Przepisów uchwały nie stosuje się do wierzytelności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz
rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.
§ 4. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości
lub części jeżeli:
1) osoba fizyczna –zmarła nie pozostawiając żadnego
majątku, z którego może być pokryta należność,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom
dłużnika a w szczególności jego egzystencji lub egzystencji osób będących na jego utrzymaniu,
5) w wyniku postępowania egzekucyjnego stwierdzono,
że dłużnik nie posiada majątku, co czyni egzekucję
bezskuteczną.
2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust.
1 pkt. 1,2,3,5 może nastąpić z urzędu, w przypadku określonym w ust. 4 na wniosek dłużnika. W przypadku, gdy
kwota długu jest niższa od kwoty kosztów związanych
z jej dochodzeniem i egzekwowaniem, wierzytelność
odpowiadająca temu długowi jest umarzana z urzędu.
3. Decyzja o umorzeniu wierzytelności musi być
poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które
wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia
wymienionych w ust. 1.
4. Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za
sobą umorzenie wierzytelności Ubocznych.
5. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności
głównej odpowiednio do tej części podlegają umorzeniu
odnoszące się do niej wierzytelności uboczne. Jeżeli
umorzenie dotyczy części wierzytelności, w decyzji
oznacza się termin zapłaty pozostałej części wierzytelności.
W razie niedotrzymania w/w terminu przez dłużnika,
decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu, a cała wierzytelność staje się natychmiast wymagalna.
6. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiedzialność jest solidarna, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.
§ 5. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości
lub części pomimo braku okoliczności określonych
w § 4 ust 1 , jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem wierzytelności
przemawiają szczególnie ważne względy społeczne lub
gospodarcze.
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2. Umorzenie wierzytelności z przyczyn określonych w ust. 1 może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewni spłaty tej należności.
§ 6. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg
uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia - jeżeli kwota
wierzytelności nie przekracza jednorazowo 5000 zł,
2) Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Budżetowej - jeżeli kwota
wierzytelności przekracza 5000 zł, a nie przekracza
kwoty 10000 zł,
3) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia po uzyskaniu
zgody Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia, jeżeli
kwota wierzytelności przekracza 10000 zł,
4) Kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość
należności nie przekracza 1000 zł .
2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi osoby i organy wymienione w § 6 , na wniosek dłużnika mogą jednorazowo
odraczać termin zapłaty całości lub części wierzytelności
lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności
na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, od dnia
doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej biorąc
pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami za zwłokę.
§ 8. 1. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na
raty należności może nastąpić wyłącznie na wniosek
dłużnika.
2. Osoby fizyczne obowiązane są dołączyć do
wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów ( zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o pobieranym
zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzenie pobierania
renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodzie z gosp.
Rolnego, podopieczni GOPS zaświadczenie o korzystaniu z pomocy itp.). Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej obowiązane
są doręczyć do wniosku następujące dokumenty: bilans,
rozliczenie podatkowe, rozliczenie składek ubezpieczeniowych.
§ 9. Decyzja o umorzeniu wierzytelności lub udzieleniu ulg w spłacie może być uchylona, jeżeli wyjdzie na
jaw, że dowody na podstawie których wierzytelność
umorzono lub udzielono ulg w spłacie, okazały się fałszywe bądź, że dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co
do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.
§ 10. 1. Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej następuje w formie pisemnej na podstawie
przepisów prawa cywilnego.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli.
3. Umorzenie należności pieniężnych z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
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§ 11. 1. Ulga udzielana dłużnikowi prowadzącemu
działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis
i udzielana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, Nr 59, poz. 404
z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi a także Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
o pomocy de minimis (Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).
2. Dłużnik, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany
jest do złożenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, bądź
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną , na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis lub oświadczenia, że takiej pomocy
nie otrzymał.
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3. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej
pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy lub z uwagi na
niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr XLV/324/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia z tytułu należności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności a także wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonani uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice - Przeginia.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia:
Zbigniew Synowiec
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UCHWAŁA NR VI.42.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.41 ust.1
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591
z późn.zm.) w związku z art.50 ust.6 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U.
z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska
w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności
za usługi opiekuńcze, w tym za specjalistyczne usługi
opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego

lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania – jak załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/173/04 z dnia 30
czerwca 2004 roku w sprawie wysokości zwrotu przez
świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze
przyznawania usług opiekuńczych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia
01 kwietnia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI.42.2011
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 23 lutego 2011 r.

Szczegółowe warunki przyznawania usług
opiekuńczych
§ 1. 1. usługi opiekuńcze lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej
w miejscu zamieszkania, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osoby
drugiej a jest jej pozbawiona.

2. usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być również przyznane osobie,
która wymaga pomocy innych osób a rodzina a także
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2. 1. usługi opiekuńcze obejmują pomoc zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
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higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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§ 3. W decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych określa się zakres
wykonywanych usług oraz łączny czas ich wykonywania i kwotę odpłatności za 1 godzinę usługi.

2. specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 4. Zakres oraz czas przyznawanych usług ustalany jest na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, po
uzgodnieniach z klientem i uzależniony jest przede
wszystkim od stanu zdrowia klienta oraz jego sytuacji
rodzinnej.

3. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego
określającego rodzaj schorzeń oraz zalecaną pielęgnację.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI.42.2011
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 23 lutego 2011 r.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
§ 1. Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8
ust. 1 ustawy, usługi świadczone są nieodpłatnie.
§ 2. 1. Podstawą określenia odpłatności z tytułu
świadczonych usług opiekuńczych jest koszt świadczenia jednej godziny usług.
2. Koszt świadczenia usług stanowi iloczyn liczby
godzin przyznanych usług opiekuńczych i kosztów
1 godziny tych usług.
3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych oblicza się
dzieląc sumę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek za poprzedni rok kalendarzowy przez

liczbę godzin przepracowanych przez opiekunki i liczbę
zatrudnionych opiekunek.
4. Ustalony według zasad określonych w ust.3
koszt 1 godziny ma zastosowanie do ustalenia kosztu
świadczenia usług w roku następującym po roku obliczeniowym.
§ 3. Odpłatność naliczana jest z dołu zgodnie
z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług
opiekuńczych faktycznie zrealizowanych i wnoszona do
25-tego dnia każdego następnego miesiąca.
§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi:

Dochód na osobę wg normatywnego wskaźnika określonego w art.8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej

do 100 %
od 100% do 150%
od 150% do 200%
od 200% do 300%
powyżej 300%

Wysokość odpłatności
liczona w % od kosztu usługi
Osoba
Osoba
samotna
w rodzinie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
15%
20%
20%
30%
30%
40%
100%
100%
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR VIII/50/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pcim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14a
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256
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poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala,
co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę
Pcim samorządowych przedszkoli stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę
Pcim oddziałów przedszkolnych w samorządowych
szkołach podstawowych stanowiącą załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 21 marca 2011 r.

Sieć samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pcim
Lp.
1.
2.

Nazwa Przedszkola
Przedszkole samorządowe Nr 1 w Pcimiu
Przedszkole samorządowe Nr 2 w Pcimiu

Adres przedszkola
32-432 Pcim 1186
32-432 Pcim 564
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 21 marca 2011 r.

Sieć oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pcim
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pcimiu
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży
Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży
Szkoła Podstawowa w Trzebuni

Adres szkoły
32-432 Pcim 596
32-432 Pcim 598
32-431 Stróża 1
32-431 Stróża 168
32-438 Trzebunia 444
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pcim.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Pcim uchwala, co następuje:

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pcimiu, 32-432
Pcim 596;

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim:

5. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży, 32-431 Stróża 168;

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Pcimiu, 32-432 Pcim 599;

6. Szkoła Podstawowa w Trzebuni im. Marii Konopnickiej, 32-438 Trzebunia 444.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej
w Pcimiu, 32-432 Pcim 598;
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Stróży, 32-431 Stróża 1;
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§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 :

Mirkowo, Mała Gromada, Wójcikowo, Spyrowo, Podgóra,
oś. Miłogoszcz z miasta Myślenice - ul. Daszyńskiego;

1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu
obejmuje: część wsi Pcim – Centrum z przysiółkami
i rolami Kąt, Kotoń, Łuczany, Madoń, Krzczonówka, Nadrabie, Mizery, Zarabie po Górzany, Pabiski po Świątki;

5. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stróży obejmuje: część wsi Stróża z przysiółkami i rolami: Rogowo,
Klaklowo, Płaczkowo, Żołądkówka, Mirochnowo, Mądrowo, Płoszczycowo, Piszczkowo, Paskówka, Słowikowo,
Bąkowo, Mirkowo, Siódmowo, Hajduki, Słowikówka,
Wierciakowo, Totowo, Witkówka, Swachtowo, Hajdukówka, Swachtówka, Klubowo, Wątorowo, Marytówka, Moskalowo, Kowalowo, Mleczkowo, Klimasowo, Górniakowo,
Cupinowo, Tyrpuły, Ziębowo, Psiarka, Niwa, Jamrozówka;

2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pcimiu
obejmuje: część wsi Pcim z rolami: Zagrody, Kolby,
Kubice, Dziadki, Dyrdy, Liski, Koźmice, Łopaty, Wielkie
Ulmany, Ciapały, Obajtki i Zięby;
3. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu
obejmuje: część wsi Pcim z przysiółkami i rolami: Wielka
Sucha, Średnia Sucha, Mała Sucha i Bania, Pcim Działy
z rolami:Kudłacze, Solawy, Podoły Górne, Podoły Dolne,
Dupaki, Małe Ulmany;
4. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stróży obejmuje: przysiółki i role Mentolowo, Niwa, Firkówka, Proszkówka, Nychówka, Śliwiakowo, Szustkowo, Mosnowo,
Gierczyno, Klaklino, Dział, Klubino, Protasowo, Niedźwiedziowo, Żabowo, Jopkowo, Sekułowo, Balowo, Zawale,

6. Obwód Szkoły Podstawowej w Trzebuni obejmuje: wieś Trzebunia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR VIII/52/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimanzjów prowadzonych przez Gminę Pcim.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych gimnazjów wymienionych w § 1 :

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pcim:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.

1. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Pcimiu,
32-432 Pcim 599;

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

2. Gimnazjum Nr 2 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stróży, 32-431 Stróża 1;

1. Obwód Gimnazjum Nr 1 obejmuje: wieś Pcim;
2. Obwód Gimnazjum Nr 2 obejmuje: wieś Stróża;
3. Obwód Gimnazjum Nr 3 obejmuje: wieś Trzebunia.

3. Gimnazjum Nr 3 im.Księdza Jana Twardowskiego w Trzebuni, 32-438 Trzebunia 444.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

1482

1483
1483

UCHWAŁA NR VIII/53/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Na-

uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady:
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1. Udzielania i rozmiaru wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
2. Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono
takiego wymiaru w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela ;
3. Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach
L.p.
1.
1.

2.

3.

4.

Stanowisko kierownicze
2.
Dyrektor przedszkola:
- do 3 oddziałów
- cztery oddziały i więcej
Dyrektor szkoły podstawowej:
- do 6 oddziałów
- od 7 do 9 oddziałów
- 10 i więcej oddziałów
Dyrektor gimnazjum:
- do 7 oddziałów
- 8 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły
12 oddziałów i więcej

Poz. 1483

i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
§ 3. Ilekroć w przepisach jest mowa o szkole bez
bliższego określenia należy przez to rozumieć również
przedszkole i punkt przedszkolny.
§ 4. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem
zajęć ,a wymiarem określonym w tabeli:

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
3.

2. Do ilości oddziałów od której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze wlicza się
odpowiednio oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i oddziały w punktach przedszkolnych.
§ 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim korzystającym z obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonej w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały
godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przydziela się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.
§ 6. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 odnosi się
również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te
stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 7. 1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora lub zaistnieją
przyczyny związane z jej specyfiką organizacyjną, organ
prowadzący w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach:
1) zastosować większy wymiar obniżenia tygodniowego
wymiaru godzin zajęć niż wynikający z § 4 ust.
1 niniejszej uchwały;

12 godzin
9 godzin
10 godzin
7 godzin
4 godziny
8 godzin
4 godziny
9 godzin
2) zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art.
42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Dyrektor korzystający z dodatkowego obniżenia
lub zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, nie
może mieć przydzielonych w tygodniowym planie zajęć
godzin ponadwymiarowych, ani też realizować ich
w ciągu trwania roku szkolnego.
§ 8. Obniżka godzin, o której mowa w § 4 ust.1, § 6 i
§ 7 ust. 1 pkt. 1 lub zwolnienie z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, może być cofnięte w każdym
czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją
przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia obniżki lub
zwolnienia.
§ 9. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Pcim zgodnie z poniższą tabelą:
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L.p.

Stanowisko

1.
1.
2.
3.
4.
5.

2.
Pedagog
Logopeda
Psycholog
Doradca zawodowy
Nauczyciel przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzący zajęcia w grupach„mieszanych”(dzieci 6-ścio letnie i młodsze)

§ 10. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczyciela realizującego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu dla
których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych
przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
oraz wychowawczych.
2. Wymiar, o którym mowa w ust.1 , przyjmuje się
w pełnych godzinach tak, że wartość do 0,5 godziny
pomija się, a wartość co najmniej 0,5 godziny przyjmuje
się za pełną godzinę.
3. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
§ 11. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 10 ust.1, ustala się
indywidualnie na jeden rok szkolny.
§ 12. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie
pensum dla nauczycieli, o których mowa w § 9 i § 10
jest dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela.

Tygodniowy wymiar
godzin zajęć
3.
20
26
24
26
22

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 14. Traci moc uchwała XVIII/108/2000 Rady Gminy Pcim z dnia 29 maja 2000r. w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli,
w tym nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze
godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych
w Gminie Pcim, uchwała XVIII/109/2000 Rady Gminy
Pcim z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierowników w szkołach i przedszkolach na
terenie Gminy Pcim oraz uchwała Nr XII/74/07 Rady
Gminy Pcim z dnia 13 września 2007 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Pcim, realizujących obowiązki
logopedy .
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni,
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dniem 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42a ust. 1
w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w publicznych
przedszkolach, szkołach i punktach przedszkolnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
§ 2. Jeżeli w uchwale jest mowa o szkole należy
przez to rozumieć również przedszkole i punkt przedszkolny.
§ 3. Nauczycielowi można obniżyć tygodniowy,
obowiązkowy wymiar godzin zajęć w przypadku:
• doskonalenia się w zawodzie,

• wykonywania pracy naukowej,
• wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący
lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w tym
udziału nauczyciela w pracy w komisjach konkursowych
organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym
i wojewódzkim oraz organizowania dla uczniów turniejów, olimpiad i konkursów.
• szczególnych warunków pracy nauczyciela.
§ 4. Nauczycielowi można obniżyć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć do 3/4 obowiązującego go wymiaru zajęć.
§ 5. 1. O rozmiarze obniżki oraz długości okresu, na
jaki zostanie przyznana obniżka na dany rok szkolny
decyduje dyrektor szkoły za zgodą Wójta Gminy Pcim,
biorąc pod uwagę umotywowany wniosek nauczyciela
złożony do dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który nauczyciel ubiega się o obniżkę.
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2. Obniżka godzin może być również udzielona na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołą lub z inicjatywy dyrektora szkoły.

§ 8. Obniżka godzin może być cofnięta w każdym
czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją
przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia obniżki.

3. Obniżka godzin może być udzielona na czas
określony lub do odwołania.

§ 9. Nauczyciel korzystający z obniżki zachowuje
wszystkie uprawnienia należne nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wniosek może zostać złożony w innym terminie niż
określony w § 5.
§ 7. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela nie może powodować
zakłócenia toku pracy szkoły.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni,
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dniem 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Przeciszów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art.40 ust.8 i 9
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn.zm.) Rada Gminy
uchwala ,co następuje :
§ 1. 1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych Gminy Przeciszów w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową ,przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego i reklam.
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt.1-3
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu ,o którym mowa w § 1
ust. 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu do 20% szerokości – 2,00 zł
2) przy zajęciu od 20% do 50% szerokości – 4,00 zł
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł
2. Stawki określone w ust.1 pkt.1 stosuje się także
do poboczy, zatok postojowych i autobusowych, chodników, placów .
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 0,50 zł
4. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż
24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczo-

nego urządzenia, w celu o którym mowa w § 1 ust.1
pkt.2 ,ustala się następujące roczne stawki opłat:
1) poza obszarem zabudowanym – 10,00 zł
2) w obszarze zabudowanym – 20,00 zł
3) na obiekcie mostowym – 100,00 zł
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do
liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego,
w celu o którym mowa w § 1 ust.1 pkt.3 ustala się następujące stawki za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub usługowego –0,50 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych
obiektów - 1,00 zł
3) pasa drogowego zajętego na prawach wyłączności
tj. w celach innych niż wymienione w § 1 ust.1 pkt.1
i 3 –wydzielone miejsca parkingowe (koperty), tymczasowe stoiska handlowe –0,50 zł
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości: za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego o pow. mniejszej
niż 1 m2 lub pow. pasa drogowego zajętej przez rzut
poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszego niż 1 m2 oraz za umieszczenie w pasie drogowym
reklamy mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki jak za
zajęcie 1 m2.
§ 6. Za zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót oraz umieszczenie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej obiektów budowlanych oraz
reklam przez organy Gminy, podmioty stanowiące jednostki organizacyjne Gminy i stanowiące własność
Gminy, opłaty nie pobiera się.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przeciszów.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski
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UCHWAŁA NR V/36/11
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 40 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)1 i art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
1

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,
oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181 poz. 1337,z 2007 r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327,
Nr 138 p. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111
Nr. 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241,
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz.675.

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U Nr 45 poz.235), Rada
Gminy Siepraw uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, iż wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez
Wójta Gminy Siepraw na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi (Dz.U Nr 45
poz.235) wynosi 300 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, jednak nie wcześniej niż
od dnia 4 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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UCHWAŁA NR VI/19/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Sułkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust.2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) – Rada Miejska w Sułkowicach uchwala,
co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Sułkowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/3/2002 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 331) w § 9 wprowadza
się następujące zmiany:
1) ust. 5 otrzymuje brzemienie:
„5. W Gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1) Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach,
w skład którego wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Biertowicach i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach;
2) Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach,
w skład którego wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Harbutowicach;
3) Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce im.
św. Jadwigi Królowej Polski, w skład którego
wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Krzywaczce,
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce i Gimnazjum w Krzywaczce;
1487

4) Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku, w skład
którego wchodzi: Przedszkole Samorządowe
w Rudniku, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku i Gimnazjum im. Króla
Kazimierza III Wielkiego w Rudniku;
5) Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Sułkowicach;
6) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach;
7) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach;
8) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach;
9) Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sułkowicach;
10) Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach;
11) Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach;
12) Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach;
13) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach;
14) Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach”.
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Jednostki organizacyjne działają na podstawie statutów, jako jednostki budżetowe lub instytucje".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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UCHWAŁA NR VI/20/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach
komunalnych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.68
ust.1 pkt 7, art.70 ust.2 i 4, art.71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/274/01 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 6 grudnia 2001 r., zmienionej
uchwałą Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 9 czerwca 2004 r., w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
-

-

na raty – bonifikata wynosi 50%
za gotówkę bonifikata wynosi 80%; pod warunkiem zawarcia umowy kupna - sprzedaży lokalu
do dnia 31 grudnia 2011 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha

„za gotówkę bonifikata wynosi 75%
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WYROK NR III SA/KR 728/10
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2010 r.
ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr XXXVIII/446/09
w przedmiocie ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Miasta
Nowy Targ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia
Sędziowie
Protokolant

NSA Krystyna Kutzner
WSA Barbara Pasternak
WSA Dorota Dąbek (spr.)
Ewelina Kalita

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2010 r.
sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę
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Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2009 r.
Nr XXXVIII/446/09* w przedmiocie ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na
terenie Gminy Miasta Nowy Targ
stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
_______
*) Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 829
poz. 6673.
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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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