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Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację
podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2011 r.
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Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok.

17212

Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

17223

Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.

17224

Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw
Gminy Bochnia oraz uchwały nr XIX/250/05 z dnia 12 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisławice.

17225

Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie
swoich nieruchomości.

17225

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu
Urzędowi Miasta Bochnia

17229

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych
użyteczności publicznej pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych
Gminy Miasta Bochnia, uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportoworekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do
ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów

17231

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć

17232

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Czchów

17233

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czchów
oraz granic ich obwodów

17234
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Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

17235

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/25/11Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.

17236

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

17236

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Tarnowa

17238

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazw
ulicom, placowi i mostowi w mieście Tarnowie

17240

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową

17242

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

17243

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie :uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz

17255

Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu
grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania takich dotacji.

17262

Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice,
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice*

17264

Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy na terenie wsi Bolechowice

17264

Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazw
ulic na terenie wsi Brzezie

17265

Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy
Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność usługową na terenie gminy
Zabierzów w miejscowościach Balice i Aleksandrowice

17267

Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi
Skawica.*

17268

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zembrzyce i jednostkom podległym.

17279

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany
Nr X/67/07 z dnia 26.11.2007 r. dot. zwolnień w podatku od nieruchomości
i podatku rolnym.

17280

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego
planu odbudowy dla działek ewidencyjnych nr 364/2 i 363 położonych we wsi
Tarnawa Dolna w gminie Zembrzyce

17281

2394
2394

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotacjĉ
podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2011 r.
§ 1. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,
poz. 1726 ), ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20
stycznia 2011 r. ( Dz. U. Nr 29, poz. 150) oraz ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 21, poz. 125,
Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286,
Lp.

Nazwa
spółki

1.

Gminna Spółka Wodna Nowy Wiśnicz

2.

Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227,
poz. 1505 i z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz.
1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182,
poz. 1228 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ), ogłasza się wykaz
spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym
przyznano
dotację
podmiotową
w
wysokości
680 000,00 zł w tym:
- z budżetu Wojewody Małopolskiego 500 000,00 zł,
- z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
180 000,00 zł2393
Wysokoņć kwoty dotacji
w zł z budżetu
wojewody

Wysokoņć kwoty
dotacji w zł
z rezerwy celowej
MRiRW

7 200,00

-------------------

37 264,00

-------------------

3.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie
Gminna Spółka Wodna w Rzezawie

20 000,00

-------------------

4.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy

25 235,00

-------------------

5.

Gminna Spółka Wodna Kalwaria Zebrzydowska

6.

Związek Spółek Wodnych Gorlice

7.
8.
9.
10.

8 461,00

-------------------

110 237,00

-------------------

Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach

28 000,00

-------------------

Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu

56 433,00

180 000,00

Spółka Wodna Wojnicz

19 485,00

-------------------

7 196,00

-------------------

12 004,00

-------------------

11.

Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Czarny Dunajec
Gminna Spółka Wodna Dąbrowa Tarnowska

12.

Gminna Spółka Wodna w Czernichowie

2 498,00

-------------------

13.

Gminna Spółka Wodna w Szczurowej

24 715,00

-------------------

14.

Gminna Spółka Wodna w Drwini

21 269,00

-------------------

15.

Gminna Spółka Wodna Dębno

8 838,00

-------------------

16.

Niepołomicka Gminna Spółka Wodna

35 374,00

-------------------

17.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bochni

35 710,00

-------------------

18.

Gminna Spółka Wodna w Wierzchosławicach

12 000,00

-------------------
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19.

Gminna Spółka Wodna w Szczucinie

20.
21.

Poz. 2394,2395
16 546,00

-------------------

Spółka Wodna w Wolbromiu

7 050,00

-------------------

Spółka Wodno-Melioracyjna w Lipnicy Wielkiej na
Orawie
Suma:

4 485,00

-------------------

500 000,00

180 000,00

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
2394

2395
2395

UCHWAŁA NR V/38/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) art. 211, art. 212
i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157. poz. 1240
z późn.zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1.

Zwiększa się dochody
196.814,15 zł w tym:

budżetu

o kwotę

„ dochody bieżące o kwotę 196.814,15 zł jak tabela
Nr 1 do Uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
196.814,15 zł
a) Zmiany wydatków w ustępie 2 obejmują:
„ wydatki bieżące w kwocie 494.814,15 zł z tego:
- wydatki jednostek budżetowych 427.509,00 zł
w tym:

-

- dotacja na zadania bieżące 6.000,00 zł
„

majątkowe
w kwocie
jak tabela Nr 2 do Uchwały

-

298.000,00

zł

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 4 uchwały budżetowej Nr III/14/2010 z dnia 29.12.2010 „ Wydatki majątkowe” jak tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan po zmianach wprowadzanych § 1 wynosi:
1. Dochody budżetu w kwocie 47.871.735,59 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie 47.975.690,40 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 103.954,81 zł
4. Przychody budżetu w kwocie 2.898.144,94 zł w tym:
- pożyczki 1.600.000,00 zł
- kredyty 900.000,00 zł
- wolne środki 398.144,94 zł
5. Rozchody budżetu w kwocie 2.794.190,13 zł

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone 38.284,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 389.225,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

świadczenia
33.791,85 zł

na

rzecz

osób

fizycznych

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt.2 i 3 27.513,30 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/38/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Tabela 1 - Plan dochodów

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

600

60016

0690

756

75615

Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
opłat
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od
osób prawnych
i innych jednostek
organizacyjnych

Plan przed
zmianą
5
bieżące
1 000 000,00

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

w złotych
Plan po zmianach
(5+6+7)
8

0,00

3 000,00

1 003 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

11 662 342,00

0,00

3 150,00

11 665 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 870 807,00

0,00

3 100,00

1 873 907,00
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2680

75618

0910
758

75801

2920
801

80101

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach
lokalnych
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu
terytorialnego
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne
z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe

‟ 17214 ‟

Poz. 2395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 100,00

3 100,00

376 000,00

0,00

50,00

376 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

21 036 116,00

0,00

24 186,00

21 060 302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 900 440,00

0,00

24 186,00

13 924 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 900 440,00

0,00

24 186,00

13 924 626,00

1 226 334,60

0,00

8 092,63

1 234 427,23

40 133,60

0,00

112,63

40 246,23

0,00

0,00

780,00

780,00
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0750

80104

0920
0960
0970
80114

0920
80195

‟ 17215 ‟

Poz. 2395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780,00

780,00

Przedszkola
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

834 111,00

0,00

6 900,00

841 011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki,
zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych
dochodów
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
40 133,60

0,00
0,00

300,00
112,63

300,00
40 246,23

40 133,60

0,00

112,63

40 246,23

Dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

2009

852

85202

0970

85212

0690
0920
85219

0920
85278

Dotacje celowe
w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz
środków o których
mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Domy pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
dochodów
Świadczenia rodzinne,
świadczenia
z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
opłat
Pozostałe odsetki
Ośrodki pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

‟ 17216 ‟

Poz. 2395

6 020,03

0,00

112,63

6 132,66

6 297 624,00

0,00

17 809,85

6 315 433,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 450,00

2 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 450,00

2 450,00

4 766 006,00

0,00

40,00

4 766 046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

10,00

10,00

184 615,00

0,00

500,00

185 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

754 777,00

0,00

14 819,85

769 596,85

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

0970
853

85395

2007

2009

900

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
dochodów
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe
w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz
środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe
w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz
środków o których
mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

‟ 17217 ‟

Poz. 2395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 819,85

14 819,85

1 416 638,84

0,00

27 400,67

1 444 039,51

1 416 638,84

0,00

27 400,67

1 444 039,51

1 416 638,84

0,00

27 400,67

1 444 039,51

1 416 638,84

0,00

27 400,67

1 444 039,51

1 226 772,18

0,00

23 243,78

1 250 015,96

189 866,66

0,00

4 156,89

194 023,55

401 600,00

0,00

175,00

401 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
90003

0830
90095

0920
926

92605

2710

92695

0830
bieżące

Oczyszczanie miast
i wsi
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Kultura fizyczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej
między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
razem:

‟ 17218 ‟

Poz. 2395

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

75,00
100,00

75,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
730 000,00

0,00
0,00

100,00
113 000,00

100,00
843 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

730 000,00

0,00

28 000,00

758 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730 000,00
44 152 226 ,44

0,00
0,00

28 000,00

758 000,00
44 349 040 ,59

196 814 ,15

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

‟ 17219 ‟

Poz. 2395

1 456 772,44

0,00

27 513,30

1 484 285,74

majątkowe
3 522 695,00

0,00

0,00

3 522 695,00

2 172 695,00

0,00

0,00

2 172 695,00

47 674 921,44

0,00

196 814,15

47 871 735,59

3 629 467,44

0,00

27 513,30

3 656 980,74

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17220 ‟

Poz. 2395
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/38/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17221 ‟

Poz. 2395

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17222 ‟

Poz. 2395

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17223 ‟

Poz. 2396
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/38/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Tabela nr 3 – Wydatki majątkowe
Dział
600

Rozdz
60014
60016

700
70005
750
75023

801
80101
900
90001

90015
90095

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa dróg Siedlec, Stradomka, Nowy Wiśnicz
Drogi publiczne gminne
Modernizacja drogi gminnej Cikowice-Stanisławice
Chodnik Łapczyca
Rowerowy Pierścień Solny
Zakupy przystanków
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakupy inwestycyjne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wydatki majątkowe
Zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Sala gimnastyczna Siedlec
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Kanalizacja Górnej Raby
Kanalizacja Stanisławice
Kanalizacja Brzeźnica Bogucice
Kanalizacja Północ (Zatoka, Majkowice, Ostrów Szlach.)
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Pozostała działalność
Odnowa centrum wsi poprzez remont budynków komunalnych
w miejscowościach Buczyna, Siedlec, Łapczyca, Pogwizdów
RAZEM:

Kwota
678 230,00
393 230,00
393 230,00
285 000,00
60 000,00
200 000,00
15 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
135 000,00
135 000,00
110 000,00
25 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6 887 000,00
6 292 000,00
942 000,00
1 000 000,00
4 300 000,00
50 000,00
70 000,00
70 000,00
525 000,00
525 000,00
7 820 230,00
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

2396
2396

UCHWAŁA NR V/42/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉżnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.
U. z 2009r. Nr. 178, poz. 1380 ze zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co nastĉpuje:

organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej lub Gminę Bochnia.

§ 1. Uchwala ekwiwalent pieniężny dla członków
Ochotniczych Staży Pożarnych, którzy uczestniczą
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczym

- za uczestnictwo w działaniach ratowniczych powyżej
6 godzin - 7,50 złotych za godzinę,

§ 2. Ekwiwalent pieniężny wynosi:
- za uczestnictwo w działaniach ratowniczych trwających
do 6 godzin - 15,00 złotych za godzinę,

- za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym - 7,50 złotych
za godzinę szkolenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17224 ‟

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy
Bochnia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości
ekwiwalentu
pieniężnego
za
udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Poz. 2396,2397

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

2396

2397
2397

UCHWAŁA NR V/43/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Bochnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 14
ust. 5, w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572z p. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co
nastĉpuje:

- 90 złotych ‟ za zadeklarowany pobyt dziecka
w przedszkolu w wymiarze 8 godzin dziennie,

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Bochnia w czasie od godziny 8:00 do godziny 13:00 czyli
przez 5 godzin dziennie, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 3. Zakres świadczeń, o których mowa w § 1 i 2,
realizowanych przez przedszkola prowa-dzone przez
Gminę Bochnia oraz zasady odpłatności za świadczenia,
o których mowa w § 2, określi umowa cywilnoprawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami
(opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 2.
1. Przed i po czasie wymienionym w § 1 świadczenia
i usługi realizowane są odpłatnie i obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć rekreacyjnych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) dodatkowych zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, gimnastyki korekcyjnej realizowanych przez specjalistów,
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,
c) zajęć dodatkowych, w tym z języka obcego, organizowanych na wniosek rodziców.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń wynosi:
- 70 złotych ‟ za zadeklarowany pobyt dziecka
w przedszkolu w wymiarze 6 godzin dziennie,
- 80 złotych ‟ za zadeklarowany pobyt dziecka
w przedszkolu w wymiarze 7 godzin dziennie,
2396

2397

- 100 złotych ‟ za zadeklarowany pobyt dziecka
w przedszkolu w wymiarze 9 godzin dziennie,
- 120 złotych ‟ za zadeklarowany pobyt dziecka
w przedszkolu w wymiarze 10 godzin dziennie,

§ 4.
1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w §
2 ust. 3:
1) o 25% - za drugie dziecko z rodziny, w przypadku
gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie
dwoje dzieci z tej samej rodziny.
2) o 40% - za trzecie dziecko z rodziny, w przypadku
gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie
troje dzieci z tej samej rodziny.
2. Nie pobiera sie opłat za czwarte i dalsze dziecko
z rodziny, w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie czworo lub więcej dzieci z tej
samej rodziny.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/85/08 Rady Gminy
Bochnia z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bochnia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17225 ‟

Poz. 2398,2399

2398
2398

UCHWAŁA NR V/44/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy
Bochnia oraz uchwały nr XIX/250/05 z dnia 12 wrzeņnia 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa
Stanisławice.
Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 13
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Bochnia
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu zgodnie z uchwałą
Nr IV/31/11 z dnia 23.02.2011 r. konsultacji społecznych
dokonuje się zmian w załącznikach od numeru 1 do
numeru 30 uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 229, poz. 2719), oraz uchwały nr
XIX/250/05 z dnia 12 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisławice (opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Nr 614, poz. 4221) w ten sposób, że w § 12 każdego
z załączników do w/w uchwał dodaje się pkt. 1 a o treści:
„1. a Na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej nie mogą kandydować osoby:

- wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia
przestępstwa
umyślnego
ściganego
z oskarżenia publicznego;
- zawieszone przez organ stanowiący gminy;
- wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu
stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym
mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz.425 ze zm.)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

- karane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego;
2398

2399
2399

UCHWAŁA NR V/46/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych
pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 1
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.), art. 403 ust. 2, 4 pkt 1a, i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, nr
138, poz. 865, Nr 154 z późn. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Prawo uzyskania dotacji z budżetu Gminy Bochnia
przysługuje osobie fizycznej, która dokonuje na terenie Gminy Bochnia likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych z nieruchomości, która znajduje się w jego
posiadaniu.
2. Dotacje będą udzielane na utylizację azbestu pozyskanego z likwidacji pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest.

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób jej rozliczenia określają następujące
załączniki do uchwały:
1) Załącznik nr 1 ‟ „Regulamin udzielania
z budżetu gminy na likwidację pokryć
wych lub elewacji zawierających
z budynków mieszkalnych na terenie
Bochnia”

dotacji
dachoazbest
gminy

2) Załącznik nr 2 ‟ „Wniosek o udzielenie
z budżetu gminy na likwidację pokryć
wych lub elewacji zawierających
z budynków mieszkalnych na terenie
Bochnia”

dotacji
dachoazbest
gminy

3) Załącznik nr 3 ‟ „Umowa o udzieleniu
z budżetu gminy na likwidację pokryć
wych lub elewacji zawierających
z budynków mieszkalnych na terenie
Bochnia.”

dotacji
dachoazbest
gminy

4) Załącznik nr 4 ‟ „Wniosek o wypłatę dotacji”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.

Poz. 2399

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/46/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na
likwidacjĉ pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie
Gminy Bochnia
Na podstawie art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy Prawo
ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5,
8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42.
§1
1. Środki z budżetu gminy przeznacza się na dotację
do utylizacji odpadów azbestowych po wymianie
lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych
położonych na terenie gminy Bochnia.
2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą
uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
3. Środki budżetu gminy przekazane są w formie
dotacji, po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu
dokumentów potwierdzających utylizację.
4. Dotację na w/w cel można otrzymać tylko jeden raz
dla danego obiektu.
§2
Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji
odpadów azbestowych związanych z wymianą lub
likwidacją pokryć dachowych i elewacji.
§3
Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad:
1. Dotacja wynosi nie więcej niż 500 zł (pięćset złotych).
2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji budynków mieszkalnych:
1) Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami
2) Załadunek, transport i składowanie odpadów.
§4
Prace, o których mowa w § 3 pkt. 2 mogą realizować
jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje
administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
na terenie gminy Bochnia.

§5
1. Osoby ubiegające się o dotacje powinny złożyć
w Urzędzie Gminy Bochnia wniosek zawierający
następujące informacje:
1) Dokładne dane wnioskodawcy.
2) Określenie nieruchomości, z której mają być
odebrane odpady azbestowe.
3) Planowany termin realizacji prac.
4) Planowaną wysokość nakładów finansowych na
prace określone w § 3 pkt. 2.
2. Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już
zrealizowane lub będące w trakcie realizacji.
3. Wniosek należy składać na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku, w którym składany jest
wniosek.
§6
Do wniosku, o którym mowa w § 5 należy dołączyć:
1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania
nieruchomością
2. Aktualną dokumentację fotograficzną budynku
mieszkalnego, z którego mają być likwidowane
elementy zawierające azbest.
§7
1. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.
2. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków
na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwlokę w wypłacie dotacji.
§8
1. Wypłata dotacji, o której mowa w § 3 pkt.1, dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy, po
złożeniu wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu z wizji lokalnej przez pracowników Urzędu
Gminy Bochnia
2. Podstawą do wypłaty będzie złożenie wniosku
o wypłatę dotacji z załączeniem następujących dokumentów:
1) Kserokopii faktury VAT za przeprowadzoną utylizację wraz z kserokopią dowodu wpłaty (oryginały do wglądu)
2) Kserokopii karty przekazania odpadu ‟ określona w ustawie o odpadach ‟ wystawionej przez
odbierającego odpady.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/46/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/46/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Poz. 2399,2400
Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/46/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

2399

2400
2400

UCHWAŁA NR VII/61/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Urzĉdowi Miasta Bochnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 40
ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje :
§ 1. Urzędowi Miasta Bochnia nadaje się statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Bochni
(Dz.Urz.Woj.Małop. z 2006 r., Nr 530, poz. 3365

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/427/06 Rady
Miejskiej w Bochni z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Kazimierz Ņcisło

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr VII/61/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Statut Urzĉdu Miasta Bochnia
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawę prawną działania Urzędu Miasta
Bochnia stanowią w szczególnosci:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz, 1458 z późn.zm.),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Bochnia,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Bochnia,
3) Zastępcach Burmistrza - należy przez to rozumieć
Zastępców Burmistrza Miasta Bochnia,
4) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Miasta Bochnia,
5) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy
Miasta Bochnia,
6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta
Bochnia,
7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta
Bochnia.
§ 3. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Burmistrza funkcji organu wykonawczego
gminy. 2. Siedzibą Urzędu jest miasto Bochnia. 3. Urząd
używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu
i z pełnym adresem siedziby.
II. Zakres działania
§ 4. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających
na Gminie:
1) zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych
ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym gminnym jednostkom organizacyjnym,
2) zadań zleconych na mocy przepisów szczególnych,
3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze
porozumienia miedzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze
porozumienia zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
§ 5. Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa
organów Gminy umożliwiająca im wykonywanie zadań
w ramach kompetencji, a w szczególności:

Poz. 2400

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień
i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz
podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań
z jego wykonania,
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpartywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,
5) zapewnienie
warunków
organizacyjnych
i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej
komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań Burmistrza
6) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostepnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
7) wykonywanie
prac
kancelaryjnych
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
a w szczególnosci:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie
korespondencji,
b) zapewnienie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywania akt,
d) przekazywania akt do archiwum,
8) wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie,
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
pracy.
III. Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 6.
1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za
wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego
funkcjonowania.
§ 7. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Urzedu.
§ 8. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz
odwołuje swoich Zastępców.
§ 9. Burmistrz kieruje do Rady wniosek o powołanie
lub odwołanie Skarbnika.
§ 10. Organizację i szczegółowy zakres działania
Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez
Burmistrza w drodze zarządzenia.
§ 11. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa regulamin pracy nadany przez Burmistrza w drodze
zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa.
IV. Gospodarka finansowa
§ 12.
1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17231 ‟

2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu
Gminy.
3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

Poz. 2400,2401
V. Przepisy końcowe

§ 15. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 16. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

§ 13. Nadzór nad działalnością finansową Urzędu
sprawuje Główny Księgowy Urzędu.
§ 14. Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.
2400

2401
2401

UCHWAŁA NR VI/68/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych
użytecznoņci publicznej pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia,
uczestnictwa w zorganizowanych zajĉciach sportowo- rekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza
Miasta Bochnia do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zasady i tryb korzystania z obiektów
i urządzeń sportowo- rekreacyjnych- stanowiących
własność Gminy Miasta Bochnia oraz zasady
uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo- rekreacyjnych - w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia:
1)
2)
3)
4)
5)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni,
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni,
Gimnazjum Nr 1 im. Św. Kingi,
Gimnazjum Nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego,
7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św.
Barbary,

8) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana
Matejki,
9) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana
Pawła II
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia
do ustalania wysokości opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych pozostających w zarządach jednostek wymienionych w § 1
ust. 1.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia
do udzielania ulg bądź zwalniania z odpłatności za
korzystanie z obiektów i urządzeń ww. jednostek, na
zasadach określonych w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło
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Załącznik
do uchwały Nr VI/68/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń sportowo- rekreacyjnych użytecznoņci
publicznej pozostających w zarządzie jednostek
organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia oraz zasady
uczestnictwa w zorganizowanych zajĉciach sportoworekreacyjnych
1) Niniejsze zasady dotyczą: korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych pozostających w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały
oraz uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo- rekreacyjnych prowadzonych przez te jednostki.
2) Korzystanie z ww. obiektów oraz udział w zorganizowanych zajęciach sportowo- rekreacyjnych jest odpłatny,
stosownie do cennika ustalonego przez Burmistrza Miasta Bochnia odrębnie dla każdej jednostki.
3) Obiekty udostępniane są użytkownikom na podstawie:
a) umów na korzystanie z obiektów w określonym
w nich zakresie,
b) biletów lub karnetów wstępu.

Poz. 2401,2402

4) Burmistrz Miasta Bochnia może zwolnić lub udzielić
ulgi na zajęcia lub imprezy na obiektach albo urządzeniach sportowych lub uczestnictwo zoranizowanych
zajęciach sportowo- rekreacyjnych na indywidualny
wniosek w szczególnie uzasadnionych przypadkach
(uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi) oraz w sytuacjach mających istotne znaczenie dla promocji Miasta Bochnia.
5) Użytkownicy obiektów i urządzeń sportowych zobligowani są do zachowania należytego porządku, przestrzegania przepisów bhp i regulaminów określających szczegółowo zasady użytkowania ww. urządzeń
lub obiektów.
6) Osoby pełnoletnie korzystające z obiektów i urządzeń
sportowych ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.
7) Młodzież
niepełnoletnia
i dzieci
korzystające
z obiektów i urządzeń sportowych w grupach zorganizowanych uczestniczą w zajęciach pod opieką trenera
lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej, które to
osoby ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczestników zajęć.

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

2401

2402
2402

UCHWAŁA NR VII/69/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminĉ Miasta Bochnia oraz zasad przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji tych zajĉć
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. 42 ust. 7
pkt. 2 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ‟ Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn.zm.)
Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:

§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub
przedszkola oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo
na ich rzecz, określony dla nauczycieli w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do
wysokości ustalonej w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie, liczącego do
2 oddziałów

20

2

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie, liczącego 3 i więcej
oddziałów

18

3

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego do
2 oddziałów

12

4

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego 3-4
oddziałów

8

5

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego 5-8
oddziałów

6
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6

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego 9
i więcej oddziałów

4

7

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej do 4 oddziałów

12

8

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej 5-6 oddziałów

10

9

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej 7-8 oddziałów

8

10

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej 9-16 oddziałów

5

11

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej 17 i więcej oddziałów

3

12

Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej 12-16 oddziałów

9

13

Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej 17 i więcej oddziałów

7

14

Kierownik świetlicy szkolnej

26

§ 2. Burmistrz Miasta Bochnia w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych
przypadkach zwolnić dyrektora szkoły lub przedszkola
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
zajęć lub zwiększyć rozmiary zniżki godzin ustalone
w niniejszej uchwale, na określony rok szkolny.
§ 3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, Burmistrz Miasta Bochnia może przydzielić godziny ponad wymiar określony w § 1 wyłącznie
wtedy, gdy taka potrzeba wynika z ramowego planu
nauczania przedmiotu.
§ 4. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/196/2000 Rady
Miejskiej w Bochni z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie
określenia szczególnych zasad ustalenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach oraz szczególnych zasad
zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć zmieniona
Uchwałą Nr V/63/03 z dnia 30 stycznia 2003 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 7. 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 Miasta
Kazimierz Ņcisło
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UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Czchów
Na podstawie art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1.

Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli
w Gminie Czchów w sposób następujący:
1) Publiczne Przedszkole w Czchowie ‟ 9 godzinne;
2) Publiczne Przedszkole w Tymowej ‟ 9 godzinne;
3) Publiczne Przedszkole w Jurkowie ‟ 9 godzinne;
4) Publiczne Przedszkole
w Domosławicach ‟
9 godzinne;
5) Publiczne Przedszkole w Złotej ‟ 5 godzinne.
§ 2.

1. Ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w sposób następujący:
1) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie;

2) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Tworkowej;
3) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Tymowej;
4) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jurkowie;
5) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Domosławicach.
§ 3.
1. Tracą moc Uchwały:
1) Uchwała
Nr
VIII/64/2007
Rady
Miejskiej
w Czchowie z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 635, poz. 4191);
2) Uchwała Nr XXIII/218/2009 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie
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częściowej zmiany uchwały Nr VIII/64/2007 Rady
Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 339, poz. 2460).
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
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UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czchów oraz granic ich
obwodów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Czchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych 6-klasowych obejmujące również oddziały
przedszkolne (rok zerowy) oraz granice ich obwodów
w sposób następujący:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie, obwód
szkoły obejmuje miejscowości: Czchów, Piaski Drużków, Wytrzyszczka, Będzieszyna;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Tworkowej, obwód szkoły obejmuje
miejscowość Tworkowa;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Jurkowie, obwód szkoły obejmuje miejscowość
Jurków;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Domosławicach, obwód szkoły obejmuje
miejscowości Domosławice i Biskupice Melsztyńskie;
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej, obwód
szkoły obejmuje miejscowość Tymowa.
§ 2.
1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych
6-klasowych oraz granice ich obwodów w sposób
następujący:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Złotej, obwód szkoły obejmuje miejscowość Złota.
§ 3.
1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów oraz
granice ich obwodów w sposób następujący:
1) Publiczne Gimnazjum w Czchowie, obwód szkoły
obejmuje miejscowości Czchów, Wytrzyszczka,
Będzieszyna i Piaski Drużków;
2404

2) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Jurkowie, obwód szkoły obejmuje miejscowość Jurków;
3) Publiczne Gimnazjum w Tworkowej, obwód szkoły obejmuje miejscowość Tworkowa;
4) Publiczne Gimnazjum w Tymowej, obwód szkoły
obejmuje miejscowość Tymowa;
5) Publiczne Gimnazjum w Złotej, obwód szkoły
obejmuje miejscowość Złota;
6) Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, obwód szkoły obejmuje
miejscowości Domosławice i Biskupice Melsztyńskie.
§ 4.
1. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czchów oraz granice ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 339, poz. 2459);
2) Uchwała Nr XXIV/240/2009 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie
częściowej
zmiany
Uchwały
Nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej z dnia 20 marca
2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
w Gminie Czchów oraz granic ich obwodów
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 433, poz. 3157).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR VIII/40/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia
za inkaso
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 6
ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) w związku
z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ‟ Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 ze zm.)- RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a,
co następuje:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SOŁECTWO
Brzozowa
Chojnik
Golanka
Gromnik
Polichty
Rzepiennik Marciszewski
Siemiechów

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa następujących podatków:
- rolnego,
- od nieruchomości,
- leśnego.
§ 2. Do inkasa podatków, o których mowa w § 1
ustanawia się na terenie sołectw następujących inkasentów i ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso:

IMIĈ i NAZWISKO
Wojciech Gądek
Józef Solarz
Małgorzata Dębosz
Elżbieta Knapik
Jolanta Rutka
Stanisław Cudek
Zbigniew Damian

§ 3.
1. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni
i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio
od osób zamieszkałych lub posiadających majątek
podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.
2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania
kwot podatków wraz z odsetkami.
§ 4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych
podatków bezpośrednio do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu, w którym zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. Również w tym terminie
winni rozliczyć się z pobranych kwitariuszy.
§ 5.

Wysokoņć wynagrodzenia prowizyjnego
7%
7%
8%
6,5%
8%
7%
6,5%

§ 6. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa
nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy
rachunek bankowy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/182/05 Rady Gminy
Gromnik z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.
Urz. Woj. Małop. Nr 416 poz. 3043 , zm. Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2008 r. Nr 476 poz. 3064, Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2010 r. Nr 546 poz. 4108).
§ 9.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego
stanowią kwoty podatków zainkasowane przez inkasentów osobiście.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

2. Wynagrodzenie oblicza się w stosunku procentowym
od kwot stanowiących podstawę jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak

3. Wynagrodzenie inkasentów wypłacane jest w terminie 30 dni, licząc od daty rozliczenia się inkasenta.
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UCHWAŁA NR VIII/33/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/11Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy
w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VI/25/11Rady
Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie Gminy Iwkowa” wprowadza się zmianę
polegającą na tym, iż w § 4 skreņla siĉ pkt 8 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
z mocą
obowiązująca
od
dnia
1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR IX/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1), w związku
z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.2) oraz
art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493, z późn. zm.3), Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa:
1) tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem”;
2) szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 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, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706,
Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 527,
Nr 125, poz. 842.
3
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206,
poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842.

§ 2.
1. Gmina Miasta Tarnowa, zwana dalej „Miastem” podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miedzy innymi organizując pracę Zespołu.
2. Do zadań Zespołu należy:
1) nadzór nad realizacją „Programu Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa”, przyjętego uchwałą Nr LII/669/2010 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Miasta Tarnowa, zwanego dalej „Programem”;
2) prowadzenie spotkań informacyjno ‟ edukacyjnych
z mieszkańcami Miasta;
3) integrowanie i koordynowanie działań podmiotów,
na rzecz pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku;
4) konsultacje indywidualnych przypadków zgłaszanych przez grupy robocze; pomoc w diagnozie,
budowaniu planu pomocy;
5) gromadzenie danych przekazywanych przez grupy
robocze, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową;
6) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
7) bieżący monitoring realizacji zadań zawartych
w Programie;
8) opracowanie i prowadzenie dokumentacji pracy
Zespołu.
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§ 3.
1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta Tarnowa.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i jednostek:
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie;
2) Pogotowia Opiekuńczego w Tarnowie;
3) Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Somatycznie Chorych im. św. Brata Alberta w
Tarnowie;
4) Ośrodka Adopcyjno ‟ Opiekuńczego w Tarnowie;
5) Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie;
6) szkół podstawowych funkcjonujących na terenie
Miasta;
7) gimnazjów funkcjonujących na terenie Miasta;
8) szkół średnich funkcjonujących na terenie Miasta;
9) Poradni Psychologiczno ‟ Pedagogicznej w Tarnowie;
10) Specjalistycznej Poradni Psychologiczno ‟ Terapeutycznej w Tarnowie;
11) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie;
12) Urzędu Miasta Tarnowa - Wydziału Zdrowia
i Opieki Społecznej;
13) Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie;
14) Straży Miejskiej w Tarnowie;
15) Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie;
16) I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;
17) II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;
18) Prokuratury Rejonowej w Tarnowie;
19) organizacji pozarządowych, z siedzibą w mieście
Tarnowie, których działania statutowe obejmują
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
§ 4.
1. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych innych niż oświatowe, miejskiej osoby prawnej oraz
pozostałych jednostek wskazują przedstawicieli tych
jednostek do pracy w Zespole spośród ich pracowników.
2. Przedstawicieli miejskich oświatowych jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6-8
niniejszej uchwały wskazuje Prezydent Miasta Tarnowa spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektorów tych jednostek.
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie wskazuje swego przedstawiciela
w trybie właściwym dla pracy tej Komisji.
4. Przedstawiciela organizacji pozarządowych, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 19 niniejszej uchwały wskazuje
Prezydent Miasta Tarnowa spośród kandydatów
zgłoszonych przez te organizacje, po zasięgnięciu
opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie.
§ 5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy
Prezydentem
Miasta
Tarnowa
a podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
uchwały.

Poz. 2407
§ 6.

1. Prezydent odwołuje członka Zespołu w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
2) naruszenia zasad zaufania i poufności danych uzyskanych przy realizacji zadań;
3) nieobecności na więcej niż 50% posiedzeń Zespołu
w ciągu roku kalendarzowego;
4) zmiany miejsca zatrudnienia;
5) śmierci członka Zespołu;
6) złożenia rezygnacji przez członka Zespołu;
7) na uzasadniony wniosek Zespołu złożony przez co
najmniej połowę składu Zespołu;
8) niewykonywania obowiązków lub wykonywanie ich
w sposób sprzeczny z ustawą;
9) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.
2. Odwołanie członka Zespołu powoduje konieczność
uzupełnienia składu Zespołu, zgodnie z § 4 niniejszej
uchwały.
§ 7.
1. Przewodniczący Zespołu, jego Zastępca oraz Sekretarz, są wybierani spośród jego członków,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków, na
pierwszym posiedzeniu Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu, jego Zastępca i Sekretarz,
wybierani są na okres 3 lat.
3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu, jego Zastępcy
i Sekretarza powiadamia się Prezydenta Miasta Tarnowa.
§ 8.
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, organizowanie pracy
Zespołu i wykonywanie innych zadań określonych
w niniejszej uchwale.
2. Na wypadek przemijającej niemożności wykonywania
obowiązków przez Przewodniczącego, Zespół prowadzi jego Zastępca.
§ 9.
1. Spotkania Zespołu odbywają się zgodnie z terminami
określonymi w rocznym planie pracy Zespołu, którego projekt przygotowuje Przewodniczący Zespołu.
2. Zwołanie posiedzenia Zespołu w terminach innych,
niż wskazane w planie pracy Zespołu, wymaga
uprzedniego zgłoszenia takiej potrzeby Przewodniczącemu, w formie pisemnej. Do złożenia zgłoszenia
uprawniony jest każdy członek Zespołu. Przewodniczący uprawniony jest do zwołania posiedzenia
z własnej inicjatywy.
3. W sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych, każdy z członków Zespołu ma prawo do zwołania posiedzenia, bez wymogów formalnych, w składzie dostosowanym do skali problemu.
4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach
Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.
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5. Informacje o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu
przekazywane są pisemnie lub w drodze e-mailowej,
nie później niż na 7 dni przed terminem spotkania,
z zastrzeżeniem ust. 3.
6. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.
§ 10. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich czynności, członkowie Zespołu składają Prezydentowi Miasta Tarnowa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że zachowam poufność informacji
i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że
znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za
udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do
nich dostępu osobom nieuprawnionym.”.

4. Przed przystąpieniem do pracy, na pierwszym spotkaniu ‟ członkowie grupy roboczej składają oświadczenia, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
5. Koordynator grupy roboczej sporządza protokół z jej
spotkania i przekazuje, wraz z listą obecności Przewodniczącemu Zespołu.
§ 14.
1. Obsługę organizacyjno ‟ techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
Al. M. B. Fatimskiej 9 i na ten adres należy kierować
wszelką korespondencję w sprawach dotyczących
Zespołu.
2. Dokumentację pracy Zespołu stanowią:
1) plan pracy Zespołu;
2) protokoły i listy obecności z posiedzeń Zespołu;
3) dokumentacja działań podejmowanych przez Zespół;
4) dokumentacja przekazana przez grupy robocze.

§ 11. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów członków obecnych na spotkaniu, w drodze
jawnego głosowania.
§ 12.
1. Przewodniczący Zespołu ustala porządek posiedzenia
i kolejność omawiania problemów.
2. Posiedzenie Zespołu rozpoczyna się przyjęciem porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia
Zespołu, z wyjątkiem pierwszego posiedzenia Zespołu.
3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
wyznacza następny termin posiedzenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 - ust. 3 niniejszej uchwały.
4. Posiedzenia Zespołu protokołuje Sekretarz Zespołu;
sporządzana jest też lista obecności.
5. Protokoły podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zespołu.
§ 13.
1.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w odniesieniu do indywidualnych przypadków realizują tzw. grupy robocze.
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3. Sekretarz Zespołu ewidencjonuje:
1) ilość spraw skierowanych do Zespołu;
2) liczbę posiedzeń Zespołu;
3) liczbę powstałych grup roboczych.
4. Zespół składa roczne sprawozdania, w trybie określonym w Programie.
5. Dokumentacja jest przechowywana w warunkach
umożliwiających zachowanie poufności danych.
6. Każdy członek Zespołu ma prawo przeglądania dokumentacji niezbędnej mu do pracy w Zespole,
w warunkach zapewniających brak dostępu niepowołanych osób trzecich.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Inicjujący spotkanie grupy roboczej koordynuje jej
pracę.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

3. W razie potrzeby konsultacji, koordynator grupy roboczej zaprasza na spotkanie wybranych członków
Zespołu.
2407
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UCHWAŁA NR IX/89/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Tarnowa
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 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. zm.1), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/452/2009 Rady Miejskiej
Tarnowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2009 r. Nr 249, poz. 1777), wprowadza się następujące
zmiany:

1

1) § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) o powierzchni pokoi mniejszej niż 15 m² w odniesieniu do lokali zajmowanych przez jedną lub
dwie osoby, z wyjątkiem osób, które są właścicielami

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13.
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lub współwłaścicielami budynku albo lokalu, osób,
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
oraz osób, które są najemcami lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta; w przypadku
małżonków lub innych osób starających się wspólnie
o wynajem lokalu, mających różne miejsce zamieszkania, wymóg dotyczący powierzchni musi być spełniony w obu lokalach, przy czym zaludnienie w obu
lokalach oblicza się przy założeniu, że osoby te i ich
dzieci zamieszkują wspólnie; w przypadku lokalu
mieszkalnego, który nie posiada wydzielonego pomieszczenia kuchennego powierzchnię pokoju pomniejsza się o 4 m², ”,
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Uprawnienie do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje również osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) średni miesięczny dochód przypadający na członka
gospodarstwa domowego, w okresie 6 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o wynajem,
nie przekracza 150% najniższej emerytury
w gospodarstwie
wieloosobowym
i 200%
w gospodarstwie jednoosobowym,
2) zamieszkują w budynkach stanowiących własność
osób fizycznych i prawnych, w których lokal objęły na podstawie decyzji administracyjnej
o przydziale lub innego tytułu prawnego przed
wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami
albo szczególnego trybu najmu czy też wyroku
sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek
najmu takiego lokalu;
3) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu innego niż
zajmowany dotychczas.”,
3) § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Miasto może dokonać zamiany mieszkań polegającej na dostarczeniu najemcy wolnego lokalu
mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, gdy:
1) zamiana ma na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej, zamieszkanie na parterze budynku pod warunkiem, że:
a) najemca lub inna osoba zamieszkała z nim
wspólnie jest osobą niepełnosprawną poruszającą się wyłącznie na wózku inwalidzkim,
b) najemca pokryje koszty odnowienia lokalu
zajmowanego dotychczas oraz koszty obciążające go napraw a także zwróci wynajmującemu równowartość zużytych
elementów wyposażenia technicznego,
które znajdowały się w lokalu w chwili
wydania go najemcy. Kosztorys w tym zakresie opracuje zarządca lokalu,
c) najemca nie zalega z opłatami za używanie
lokalu;
2) zamiana ma na celu uzyskanie wolnego lokalu, który zostanie przekwalifikowany na lokal
socjalny. W tym przypadku Miasto może zaoferować wynajem lokalu o wyższym standardzie w zamian za oddanie do dyspozycji
2407
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Miasta lokalu dotychczas zajmowanego
przez najemcę, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie zalega z opłatami za zajmowany lokal,
b) w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku o wynajem lokalu
o wyższym standardzie, średni miesięczny dochód przypadający na członka
gospodarstwa domowego najemcy wynosił co najmniej 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i co najmniej 50% w gospodarstwie wieloosobowym.”,
4) § 19 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na
członka gospodarstwa domowego wynosi:
a) do 45,00 m2 dla 1 osoby,
b) do 55,00 m2 dla co najmniej 2 osób,
c) do 65,00 m² dla co najmniej 3 osób,
d) do 75,00 m² dla co najmniej 4 osób,
e) do 80,00 m² dla co najmniej 5 osób,
f) powyżej 80,00 m² dla co najmniej 6 osób.”,

5) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu bez uprzedniego objęcia listą są osoby, które:
1) są uprawnione do uzyskania lokalu zamiennego,
2) uzyskały uprawnienie do lokalu socjalnego
w wyroku sądowym,
3) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę
lub, które nie wstąpiły w stosunek najmu,
a spełniają wymagania do zawarcia z nimi
umowy najmu,
4) uzyskały uprawnienie do wynajmu lokali
w trybie określonym w § 30 uchwały.”,
6) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32
1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej
przekraczającej 80 m² oddawane są w najem osobom, które spełniają warunki do wynajmu lokali
na czas nieoznaczony określone w rozdziale 2
uchwały a dodatkowo liczba osób w gospodarstwie domowym liczy co najmniej 6 osób,
z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 10.
2. Do zasiedlonych lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80 m² stosuje się przepisy rozdziałów 5 do 7 oraz 10.
7) uchyla się § 33.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR IX/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom, placowi i mostowi w mieņcie Tarnowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1), Rada Miejska w Tarnowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr:
213/1, 214/14, 214/18 i 38/8 w obrębie 107, biegnącej od ulicy Jana Bielatowicza w kierunku północnym nadaje się nazwę Stanisława Lema.
2. Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 138
w obrębie 201, biegnącej od ulicy Heleny Marusarz
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 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, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113.

w kierunku południowo-wschodnim nadaje się nazwę Mirona Białoszewskiego.
3. Placowi położonemu w Tarnowie, na działce nr 23
w obrębie 192, nadaje się nazwę ks. Mariana
Grzanki.
4. Mostowi na potoku Wątok przy ulicy Mostowej
nadaje się nazwę im. rotmistrza Witolda Pileckiego
5. Położenie ulic, placu i mostu, o których mowa
w ustępach poprzedzających przedstawia załącznik
graficzny do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik
do uchwały Nr IX/90/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR IX/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie
przekraczającym podstawĉ programową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 14
ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa wysokość opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Miasta Tarnowa w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie tj. wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) przedszkolu ‟ należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) przedszkole specjalne,
c) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
2) rodzicu ‟ należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego.
§ 2.
1. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5 godzin dziennie w zakresie obejmującym zgodnie ze statutami realizację programu wychowania przedszkolnego
w sferze nauczania opieki i wychowania dzieci,
uwzględniającego odrębnie ustaloną podstawę wychowania przedszkolnego.
2. Czas przeznaczony na realizację przez przedszkola
bezpłatnego
nauczania,
wychowania
i opiekę,
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 126,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

o którym mowa w ust. 1 zostanie określony dla każdego oddziału przedszkolnego w ramowym rozkładzie dnia, ustalonym przez dyrektora przedszkola.
3. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie
przekraczającym wymiar zajęć ustalony w ust. 1 są
odpłatne.
4. Opłata obejmuje koszty opieki, wychowania i zajęć
wspierających prawidłowy rozwój dziecka zgodnie
z programem
wychowania
przedszkolnego,
a w szczególności:
1) organizowanie działań kształcących, opiekuńczych
i wychowawczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka,
2) przygotowanie miejsca i warunków do zajęć, zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
3) nauka dziecka wykonywania czynności samoobsługowych (ubierania się, spożywania posiłków)
oraz nawyków higienicznych (mycia się, załatwiania potrzeb fizjologicznych),
4) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych i grupowych zabaw w pomieszczeniu i na
wolnym powietrzu oraz podczas dowolnych zajęć,
wypoczynku i snu,
5) przygotowywanie dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach artystycznych
i okolicznościowych,
6) realizację własnych programów autorskich
i innowacyjnych poszerzających podstawę programową,
7) wspomaganie rozwoju psychofizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, wycieczek, gier i zabaw ruchowych i tematycznych
wspomagających i koordynujących wady wymowy i postawy, rozwijających zainteresowania otaczającym światem i zmierzających do osiągnięcia
przez dzieci dojrzałości szkolnej.
§ 3.
1. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkoli określone
w § 2 ust. 4 w wysokości 1,40 zł. (słownie: jeden złoty
40/100) za każdą godzinę zajęć.
2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu naliczona jest proporcjonalnie do czasu pobytu
w przedszkolu.
4. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż
jedno dziecko z danej rodziny za świadczenia przedszkola dla drugiego dziecka pobiera się 70%, a dla
każdego kolejnego dziecka 50 % opłaty, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku korzystania z przedszkola przez dzieci
posiadające orzeczenia poradni o potrzebie kształce-
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nia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, pobiera się 50% opłaty, o której mowa
w ust. 1.
6. Z odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola
zwolnieni
są
rodzice
dzieci
przebywających
w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki
zdrowotnej.
§ 4.
1. Opłatę za świadczenia przedszkoli rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz właściwego przedszkola, do
którego zapisane jest dziecko do dnia 10 każdego
miesiąca za poprzedni miesiąc, a za miesiąc grudzień
nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku.
2. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz kosztów
dodatkowych zajęć prowadzonych w przedszkolu na
wniosek rodziców przez inne podmioty (nauka języków obcych, rytmiki i innych).
§ 5.
1. Rodzice dziecka w chwili rozpoczęcia uczęszczania
dziecka do przedszkola, deklarują korzystanie przez
dziecko z zajęć przedszkola w czasie ustalonym w § 2
ust. 1 i w czasie przekraczającym ten wymiar.
W przypadku zadeklarowania korzystania ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin
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dziennie deklarują liczbę godzin korzystania z przedszkola w ciągu dnia w danym roku szkolnym.
2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zakres i zasady
korzystania z opieki przedszkolnej, sposób pobierania
opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta
pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2011 r.3
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

3

Niniejsza
uchwała
była
poprzedzona
uchwałą
Nr XXXVIII/332/97 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przygotowanie
posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa zmienioną
uchwałą nr XXV/421/2000 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia
13 lipca 2000 r. oraz uchwałą nr XVI/254/2003 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 20 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 448, poz. 5282), która na podst. art. 2 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 148, poz. 991) traci moc z dniem 1 września 2011 r.

2410

2411
2411

UCHWAŁA NR VII/21/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci wykorzystania dotacji
dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku
z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia
29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała
dotyczy
trybu
udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez
Miasto
i Gminę
Szczawnica
dla
publicznych
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania
przedszkolnego,
o których
mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust.
7 ustawy o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”.
§ 2.
1. Dotacja dla szkół publicznych przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bie-

żącym przewidzianym na jednego ucznia
w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica, nie niższej
jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nie prowadzenia przez
Miasto i Gminę Szczawnica szkoły tego samego
typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia
szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równiej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę
Szczawnica.
3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje
na każdego ucznia w wysokości równiej 75% usta-
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lonych w budżecie Miasto i Gminę Szczawnica
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego
ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równiej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę
Szczawnica. W przypadku braku na terenie miasta
i gminy przedszkola publicznego, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkola publicznego.
4. Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą
formą wychowania przedszkolnego w wysokości
równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
gminę. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone
przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
5. Jeżeli do placówek o których mowa w pkt. 3 i
4 uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem miasta
i gminy Szczawnica, gmina której mieszkańcem
jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej
zgodnie z pkt. 3 i 4 do wysokości iloczynu kwoty
wydatków bieżących stanowiących w mieście
i gminie Szczawnica podstawę ustalenia wysokości
dotacji
dla
placówki
niepublicznej
w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania
niepublicznych placówek w gminie zobowiązanej
do
pokrycia
kosztów
udzielonej
dotacji.
W przypadku braku niepublicznej placówki na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów
udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości określonej w pkt. 3 i
4 wydatków bieżących stanowiących w mieście
i gminie Szczawnica podstawę udzielenia dotacji
dla placówek niepublicznych w przeliczeniu na
jednego ucznia.
§ 3.
1. Warunkiem udzielenia dotacji dla niepublicznych
szkół i placówek niepublicznych, jest złożenie
przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę i adres szkoły lub placówki,
2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkołę
lub placówkę,
3) typ i rodzaj szkoły lub placówki,
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4) datę i numer zezwolenia udzielonego przez
gminę na prowadzenie szkoły niepublicznej
i decyzji stwierdzającej, że szkoła otrzymała
uprawnienia szkoły publicznej,
5) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a także
numeru i daty decyzji nadającej uprawnienia
szkoły publicznej lub placówki publicznej,
6) planowaną liczbę uczniów, wychowanków
w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie
dotacji, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych,
7) liczbę i dane dzieci (imię, nazwisko, adres zamieszkania i nazwa gminy) dzieci uczęszczających do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które są mieszkańcami
innych gmin,
8) numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazana dotacja.

§ 4. Dotacje, zgodnie z art. 80 ust. 3d i art. 90 ust.
3d ustawy o systemie oświaty, są przeznaczone na
dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej i mogą być wykorzystywane wyłącznie na
pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
§ 5.
1.

Dotacja
jest
przekazywana
comiesięcznie
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

2. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę przekazuje do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do
7 dnia danego miesiąca, informację o liczbie
uczniów wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, oddzielnie dla każdego typu i rodzaju szkoły
lub placówki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.
1. Rozliczenie wykorzystania dotacji organ prowadzący szkołę przekazuje do Urzędu Miasta i Gminy
Szczawnica, w terminie do dnia 20 lipca, za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia
20 stycznia następnego roku po roku udzielenia
dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy szkoła kończy
swoją działalność, rozliczenie należy złożyć
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.
2. Rozliczenie ma zawierać między innymi:
1) liczbę uczniów, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych,
2) informację o wydatkowaniu otrzymanej kwoty
dotacji według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3.
§ 7.
1. Gminie przysługuje prawo kontroli pod względem
prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkołę
lub placówkę.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli wystawione przez
Burmistrza, w którym wskazany jest kontrolowany
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podmiot, termin przeprowadzenia kontroli oraz zakres i okres objęty kontrolą.
3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze
stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych
w informacjach, o których mowa w § 5 pkt. 2 oraz
sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji
zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d
oraz w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli,
o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do
szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej o której
mowa w § 6 ust. 1 i dokumentacji przebiegu nauczania.
5. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu, pod
względem zgodności wydatkowania dotacji
z celem, na który została przyznana.
6. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli
mogą żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, wyciągów z dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół,
który podpisuje osoba prowadząca szkołę lub placówkę i osoba upoważniona do przeprowadzenia
kontroli.
8. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może odmówić podpisania protokołu, składając do 7 dni
wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
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W takim przypadku osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli. W przypadku niepodjęcia uzupełniających
czynności kontrolnych, przekazuje na piśmie swoje
stanowisko
podmiotowi
kontrolowanemu,
a odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wydania wystąpienia pokontrolnego.

9. Na podstawie protokołu kontroli, podczas której
stwierdzono nieprawidłowości, Burmistrz kieruje
do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia.
Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany
w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Burmistrza o sposobie realizacji
zaleceń pokontrolnych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Traci moc uchwała Nr V/34/2003 Rady Miasta Szczawnica z dnia 24.03.2003 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji do niepublicznego
przedszkola.

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/21/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 7 marca 2011 r.
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Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 7 marca 2011 r.
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Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/21/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 7 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/30/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie :uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
na terenie Gminy Wojnicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz
art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm. ), Rada Miejska w Wojniczu
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz, w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.
Załącznik
do uchwały Nr VII/30/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 31 marca 2011 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz
I. Zakres i cele pomocy materialnej dla uczniów.
§ 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
§ 2.
1. Celem pomocy materialnej, o której mowa w § 1,
jest zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji
i umożliwienie pokonywania barier dostępu do
edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
2. Osoby uprawnione do uzyskania pomocy materialnej określa art. 90d ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 roku, zwaną dalej ustawą.
II. Podstawy kwalifikowania oraz ustalania form
pomocy materialnej.
§ 3.
1. Podstawą udzielenia pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego jest długotrwała trudna
sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca
z niskich dochodów na jedną osobę w rodzinie,
spowodowana występowaniem w niej bezrobocia,
niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, nieumiejętnością wypełniania przez rodziców lub opiekunów funkcji opiekuńczo - wychowawczych ze względu na niedostosowanie społeczne, alkoholizm lub narkomanię lub gdy rodzina
jest wielodzietna lub niepełna

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/225/2005 Rady
Gminy Wojnicz z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Sebastian Wróbel

2. Podstawą udzielenia pomocy w postaci zasiłku
szkolnego jest przejściowo trudna sytuacja materialna rodziny ucznia z powodu zdarzenia losowego.
§4
1. Ustala się następujące formy pomocy stypendialnej dla uprawnionych:
1) całkowite lub częściowe pokrywanie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomoc rzeczowa poprzez pokrywanie kosztów
zakupu podręczników, przyborów szkolnych,
tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych i innych pomocy dydaktycznych uznanych przez dyrektora
szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,
3) zwrot kosztów dojazdu do szkoły.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach
przewiduje się możliwość przyznania pomocy
w formie świadczenia pieniężnego.
III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5.
1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń,
jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa
niż kwota, o której mowa a art. 8 ust.1 pkt. 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362
z poźn. zm.),
2) zamieszkuje na terenie Gminy Wojnicz,
2. W pierwszej kolejności stypendia przyznawane
będą osobom uprawnionym, których dochody na
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osobę w rodzinie mieszczą się w I grupie określonej w § 6, a nadto gdy w rodzinie tej występuje
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo ‟ wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90d, ust.12 ustawy, o której mowa w § 2 pkt.2 niniejszego regulaminu.
3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca.
§ 6. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
uzależniona będzie od wysokości dochodu na osobę
w rodzinie i wynosić będzie:
Kategoria
stypendium

I grupa

II grupa

średni dochód
miesięczny netto
na osobę w rodzinie

Maksymalna miesięczna wysokość
stypendium
szkolnego

200%
kwoty,
o której
mowa
w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r.
do 200,00 zł
o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn.
zm.)
powyżej 200,00 - 150% kwoty,
do kwoty, o któo której mowa
rej mowa w art. 8 w art. 6 ust. 2
ust. 1 pkt 2 usta- pkt 2 ustawy
wy z dnia 12
z dnia 28 listopada
marca 2004 r.
2003 r. o świado pomocy spoczeniach rodzinłecznej (Dz. U.
nych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175
z 2006 r. Nr 139,
poz. 1326 z późn. poz. 992, z późn.
zm.)
zm.)

II. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 7.
1. Wnioski o zasiłek szkolny mogą składać uprawnieni
w przypadku przejściowego pogorszenia się sytuacji materialnej na skutek zdarzenia losowego. Sytuacja uprawniająca do otrzymania zasiłku winna
być udokumentowana.
2. Zdarzeniami losowymi, które uzasadniają przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) śmierć rodzica lub bezpośredniego opiekuna,
2) nagła lub długotrwała choroba członka rodziny
ucznia lub słuchacza,
3) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały
uszczerbek na zdrowiu członków rodziny
ucznia,
4) pożar lub zalanie mieszkania,
5) kradzież w wyniku, której rodzina popadła
w kłopoty finansowe,
6) nagła, niezawiniona utrata pracy przez rodzica
lub prawnego opiekuna

Poz. 2412
7) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą
mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

§ 8.
1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli
spełnia łącznie poniższe warunki:
1) w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa
w § 7 ust. 2,
2) zamieszkuje na terenie Gminy Wojnicz.
2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające
wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu
zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające
chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione
przez policję (kradzież) lub straż pożarna (pożar),
świadectwo pracy)
§ 9. Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionym niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego, w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym nie więcej niż 3 razy w roku.
§ 10.
1. Wysokość zasiłku szkolnego, dla każdego ucznia
ubiegającego się o pomoc ustala się indywidualnie
i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
2. Wysokość zasiłku w danym roku szkolnym ustala
Burmistrz Wojnicza w zależności od kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.
III. Postanowienia końcowe
§ 11
1. Wniosek w sprawie przyznania uczniowi świadczenia pomocy materialnej mogą złożyć:
1/ rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
2/ dyrektor szkoły
2. Wzór wniosku o stypendium określa załącznik do
Regulaminu.
3. Wnioski w sprawie stypendium szkolnego na okres
roku szkolnego należy składać do 15 września
każdego roku lub do 15 października w przypadku
słuchaczy kolegiów,
a wnioski
w sprawie zasiłku szkolnego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W wyjątkowych
i usprawiedliwionych wypadkach można rozpatrzyć wnioski o przyznanie
pomocy złożone w innych terminach.
4. Wnioski wraz z załącznikami należy składać
w Gminnym Zespole Ekonomiczno ‟ Administracyjnym Szkół w Wojniczu ul. Szkolna 11.
§ 12.
1. Złożone przez uczniów wnioski rozpatruje Komisja
Stypendialna,
której
skład
i kompetencje określa Burmistrz Wojnicza w drodze zarządzenia.
2. Komisja powołana jest do opiniowania wniosków
oraz stwierdzenia ich zgodności
z warunkami określonymi w ustawie i Regulaminie.
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3. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania
świadczenia podejmuje Burmistrz Gminy Wojnicz.
Od decyzji tej służy odwołanie.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 13.
1. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium,
jeżeli:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów
3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.
2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie
spełniania kryteriów określonych
w ust. 1,
rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

§ 14. Pomoc materialna określona w § 1 Regulaminu
jest realizowana poprzez:
1) zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków po
przedstawieniu odpowiednich rachunków,
2) przelew przyznanej kwoty na konto szkoły lub placówki, w której uprawniony korzysta z zajęć edukacyjnych,
3) w przypadku przyznania pomocy pieniężnej, przyznana kwota będzie do odbioru
w kasie
GZEAS-u w Wojniczu lub przekazana przelewem
na rachunek bankowy.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Sebastian Wróbel
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Przewodniczący Rady Miejskiej: Sebastian Wróbel
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UCHWAŁA NR VIII/47/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego
wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postĉpowania w sprawie udzielania
i rozliczania takich dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 400a ust. 1
pkt 22 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. w Dz. U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.),
Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie
systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii”, określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów
na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania takich dotacji - w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu
grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło
energii.

2. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wspieranie wprowadzania przyjaznych
dla środowiska systemów wykorzystujących alternatywne źródło energii poprzez zastosowanie proekologicznych nośników energii ‟ zgodnie
z Programem Ochrony Środowiska Gminy Zabierzów, przyjętym Uchwałą Nr XLII/229/04 Rady
Gminy Zabierzów z dnia 17 grudnia 2004 r.
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2005 r.,
Nr 20 poz. 118).
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
poniesionych na instalację proekologicznego systemu grzewczego, udzielaną zgodnie z niniejszym Regulaminem;
5. Instalacji proekologicznego systemu grzewczego ‟
rozumie się przez to działania, wskutek których dotychczasowy system grzewczy zostaje przekształcony
w proekologiczny system grzewczy w drodze uzupełnienia o proekologiczny komponent systemu lub
wymieniony na proekologiczny system grzewczy;

Rozdział 1
Przepisy ogólne

6. Gminie lub Wójcie bez bliższego określenia ‟ rozumie
się przez to odpowiednio Gminę Zabierzów lub Wójta
Gminy Zabierzów;

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, dotacji
z budżetu Gminy Zabierzów na przedsięwzięcia polegające na instalacji i eksploatowaniu w nieruchomości
systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne
źródło energii.

7. Właścicielu - rozumie się przez to osobę będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Alternatywnym źródle energii - rozumie się przez to
energię promieni słonecznych;
2. Proekologicznym systemie grzewczym ‟ rozumie się
przez to urządzenie służące do podgrzewania wody
użytkowej
lub
do
ogrzewania
pomieszczeń
w budynku mieszkalnym, wykorzystujące alternatywne źródło energii;
3. Nieruchomości ‟ rozumie się przez to budynek będący częścią składową gruntu jak i stanowiący odrębny
od gruntu przedmiot własności, albo lokal stanowiący odrębną nieruchomość;
4. Dotacji ‟ rozumie się przez to wypłatę ze środków
budżetu Gminy Zabierzów na sfinansowanie kosztów

Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji.
§ 3.
1. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami, które spełniają łącznie następujące
warunki:
1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy;
2) posiadają tytuł prawny do nieruchomości,
w której zamierzają zainstalować proekologiczny
system grzewczy objęty dotacją;
3) dokonają w tej nieruchomości, po zawarciu
z Wójtem umowy o dotację: zakupu, lub zakupu
i montażu proekologicznego systemu grzewczego, w sposób umożliwiający jego ciągłe użytkowanie.
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2. W przypadku lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i posiadającego indywidualny system
grzewczy dotacji udziela się Właścicielowi lokalu.
3. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie
umowy zawartej przed dokonaniem instalacji proekologicznego systemu grzewczego i stanowi refundację powstałych po tej dacie kosztów zakupu, lub
zakupu i montażu proekologicznego systemu.
4. Dotacja na instalację proekologicznego systemu
grzewczego w tej samej nieruchomości przysługuje
tylko jeden raz.
§ 4. Wysokości dotacji dotyczącej proekologicznego
systemu grzewczego wynosi 50% kosztów wykazanych
dokumentami wskazanymi w § 8 pkt 5, lecz nie więcej
niż 4.000,00 zł.
Rozdział 3
Tryb udzielania i rozliczania dotacji.
§ 5.
1. W celu zawarcia umowy o dotację Właściciel zobowiązany jest przedłożyć wniosek wraz z deklaracją założenia
instalacji
proekologicznego
systemu
grzewczego.
2. Wniosek o zawarcie umowy o dotację winien zawierać:
1) imię, nazwisko, adres zameldowania wnioskodawcy potwierdzone kserokopią dowodu osobistego;
2) oznaczenie objętej instalacją nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający
tytuł prawny do nieruchomości umożliwiający założenie proekologicznego systemu grzewczego;
3) oznaczenie proekologicznego systemu grzewczego.
§ 6.
1. Umowa o przyznanie dotacji określa:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie oraz określenie trybu płatności ‟
z zastrzeżeniem, że dotacja wypłacana jest po dokonaniu instalacji proekologicznego systemu
grzewczego;
3) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty
otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach opisanych w ust. 2 oraz termin i sposób zwrotu kwoty.
2. Kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie w wypadku :
1) zaprzestania używania proekologicznego systemu
grzewczego z przyczyn zależnych od wnioskodawcy w ciągu pięciu lat od udzielenia dotacji;
2) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251
i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).
§ 7.
1. Wnioski o zawarcie umowy o dotację rozpatruje Wójt,
w kolejności ich wpływu.
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2. Wójt odmawia zawarcia umowy, jeżeli wniosek
o zawarcie umowy nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust. 2 a braków tych nie usunięto
w terminie pomimo wezwania.
3. Po zawarciu umowy i wykonaniu instalacji Właściciel
występuje o wypłatę dotacji.
4. W związku z rozpatrywaniem żądania określonego
w ust. 3, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Zabierzów stwierdzają w drodze oględzin wskazanej
w umowie nieruchomości czy proekologiczny system
grzewczy został wykonany i funkcjonuje poprawnie.
O terminie oględzin wnioskodawca musi być powiadomiony z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wnioskodawca ma obowiązek umożliwić wykonanie oględzin wskazanych w zdaniach poprzedzających.
5. Pozytywny wynik oględzin wskazanych w ust. 4 jest
warunkiem wypłaty dotacji.
6. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na żądanie wnioskodawcy wypłacana gotówką w kasie Urzędu Gminy Zabierzów
w ciągu 14 dni od ukończenia oględzin zgodnie z ust.
3.
§ 8. Żądanie, o jakim mowa w § 7 ust. 3 winno zawierać:
1. imię, nazwisko, adres zameldowania wnioskodawcy
potwierdzone kserokopią dowodu osobistego;
2. data i numer zawartej umowy o dotację;
3. oznaczenia objętej instalacją nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz aktualny dokument
(nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł
prawny do nieruchomości umożliwiający założenie
proekologicznego systemu grzewczego;
4. oznaczenie zainstalowanego proekologicznego systemu grzewczego;
5. faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na zakup lub zakup i montaż proekologicznego
systemu grzewczego z wyszczególnieniem ceny ‟
dokumenty te winny, jako nabywcę wskazywać osobę z pkt 1;
6. określenie, czy wypłata dotacji ma nastąpić przelewem na wskazany rachunek bankowy, czy gotówką
do rąk wnioskodawcy.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe.
§ 9. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym, wnioski których nie uwzględniono wyłącznie
z tego powodu, rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności wpływu.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
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UCHWAŁA NR VIII/48/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia
15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w czĉņci
obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Wiĉckowice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t .j. w Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
Rada Gminy Zabierzów uchwala co nastĉpuje:

Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa,
Więckowice zatytułowanym „Rysunek planu”, poprzez:
- zastąpienie oznaczenia „UCM” naniesionego na działkach ewidencyjnych nr 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/6,
111/7 i 113 obr. Karniowice oraz nr 97 obr. Niegoszowice ‟ oznaczeniem „UC”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską
w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy
Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

2414

2415
2415

UCHWAŁA NR VIII/52/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Bolechowice
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. w Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. w Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm./
Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Postanawia się nadać drodze zlokalizowanej na
działce
ewidencyjnej
nr
560/8,
położonej
w Bolechowicach, pełniącej funkcję drogi dojazdowej, nazwę ul. Czyniec.

2. Przebieg drogi wskazanej w ust. 1 określa załącznik
graficzny do niejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
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Poz. 2416
Załącznik
do uchwały Nr VIII/52/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Bolechowice, dz. nr 560/8

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
2416
2416

UCHWAŁA NR VIII/53/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Brzezie
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. w Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się nadać drodze gminnej wewnętrznej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 51,
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położonej w Brzeziu, stanowiącej własność Gminy
Zabierzów, nazwę ul. Słoneczna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.

2. Postanawia się nadać drodze gminnej wewnętrznej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 71,
położonej w Brzeziu, stanowiącej własność Gminy
Zabierzów, nazwę ul. Wąska.

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

3. Przebieg dróg wskazanych w ust. 1 i ust. 2 określa
załącznik graficzny do niejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik
do uchwały Nr VIII/53/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Brzezie, dz. nr 51 i nr 71

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy
Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ i zbiorowego
odprowadzenia ņcieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalnoņć usługową na terenie
gminy Zabierzów w miejscowoņciach Balice i Aleksandrowice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( t. j w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków (t .j. w Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późń. zm.) oraz art. 17
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t .j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 17,
poz. 95)
Rada Gminy Zabierzów uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską
w załączniku do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy
Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu
Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność
usługową
na
terenie
gminy
Zabierzów
w miejscowościach Balice i Aleksandrowice, poprzez :
- wpisanie w Tabeli 1. Ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w drugim
wersie Abonament W ‟ 1 w kolumnie czwartej
w miejsce liczby „1,23” liczby „1,08”.
Poprawiony załącznik do uchwały Nr VI/29/11
Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 roku
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ
i zbiorowego odprowadzania ņcieków dla Instytutu
Zootechniki w Balicach
1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Instytut Zootechniki w Balicach 31-047 Kraków,
ul. J. Sarego 2, posiada zezwolenie na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z własnej instalacji, zgodnie
z Decyzją nr 5/WIG/222/03-125/ZP z dnia 09.05.2003r.

§ 2. W pozostałym zakresie przepisy uchwały
wskazanej w § 1 pozostają w dotychczasowym
brzmieniu.
§ 3. Do niniejszej uchwały załącza się poprawiony w sposób wskazany w § 1 niniejszej uchwały tekst
załącznika uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki
w Balicach prowadzącego działalność usługową na
terenie gminy Zabierzów w miejscowościach Balice
i Aleksandrowice ‟Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Instytutu Zootechniki w Balicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w chwili wejścia
w życie uchwały wskazanej w § 1, po uprzednim
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Usługodawca świadczy usługi na terenie miejscowości Balice i Aleksandrowice zgodnie z umowami zawieranymi z każdym odbiorcą na zaopatrzenie
w wodę.
2. Taryfy grupowe odbiorców.
a) grupa odbiorców usług W-1 obejmuje opłaty za
dostarczaną wodę
3. Rodzaje i wysokości cen i stawek.
a) cena wody w złotych za 1 m3
b) stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia w złotych na odbiorcę /miesiąc (dostawa wody)

Tabela 1. Ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

* - nie zawiera podatku VAT
** - zawiera 8% podatku VAT
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4. Warunki rozliczeń z odbiorcami

Poz. 2416,2418

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się
na podstawie wskazań wodomierz, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
Opłata abonamentowa naliczana jest dla każdego
odbiorcy jeden raz na miesiąc bez względu na zakres
świadczonych usług.

Zakres
świadczonych
usług
dla
odbiorców
i standardy jakościowe obsługi odbiorców określone
zostały szczegółowo w „ Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków w Gminie Zabierzów” ( Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 02.02.2007r).
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Odbiór ścieków realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka o.o. 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 28 według obowiązujących taryf
zatwierdzonych przez Radę Gminy Zabierzów.
2416

2417

2418
2418

UCHWAŁA NR VIII/46/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20, ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, w zakresie określonym uchwalą nr XLIV/260/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30
grudnia 2009r, zwaną dalej „zmianą planu”,
stwierdzając jej zgodność z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zawoja uchwalonego
Uchwałą Nr XLIX/211/98 Rady Gminy Zawoja
z dnia 18 czerwca 1998 roku , następnie zmienionego Uchwałą Nr XLV/309/2006 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2006 roku, zmienionego
Uchwałą Nr XLII/247/2009 Rady Gminy Zawoja
z dnia 5 listopada 2009r.
2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice zostały
określone w uchwale Nr XLIV/260/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla
obszaru wsi Skawica.
§ 2.
1. Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści
uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne określone w rozdziale I uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze zmiany planu - określone
w rozdziale II uchwały;

3) zasady
przeznaczenia
terenu,
określone
w rozdziale III uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej,
określone w rozdziale IV uchwały;
5) przepisy końcowe określone w rozdziale V
uchwały.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna zmiany planu, obejmująca:
a) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1, określający przeznaczenie
i warunki zagospodarowania terenów,
2) rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami zmiany
planu, obejmujące załącznik Nr 2 i Nr 3:
a) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do
projektu zmiany planu,
b) załącznik nr 3 - określający sposób realizacji
zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad
ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Gminy Zawoja;
2. zmianie planu - należy przez to rozumieć tekst
zmiany planu i część graficzną zmiany planu ;
3. tekst planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
4. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzony w skali
1:2000;
5. przepisach odrĉbnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
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6. terenie ‟ należy przez to rozumieć teren wyznaczony zmianą planu, ograniczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem
identyfikacyjnym wraz z cyfrą przypisaną wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same
ustalenia;
7. liniach rozgraniczających ‟ należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz
o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;

tej na tych filarach, podobnie w przypadku nadwieszeń, podcieni czy przejazdów;
15. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez
to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach;
16. działce budowlanej - należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową spełniającą łącznie następujące warunki:
1) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie
i oznaczone na rysunku planu symbolami: UT,
MN;
2) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu
i przepisami odrębnymi,
3) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub poprzez służebność gruntową
ustanowioną zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, na zasadzie dojazdu nie wydzielonego,
4) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia
budowlanego) objętej projektem zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zmiany planu
i przepisami prawa budowlanego.

8. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie
ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi;
9. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia, inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym oraz
realizowany na warunkach określonych w zmianie
planu;
10. dojazdach nie wydzielonych - należy przez to
rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych
dojazdów może być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego, ich minimalna szerokość wynosi 5m;
11. braku uciążliwoņci prowadzonego programu
usługowego należy przez to rozumieć taki rodzaj
działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania standardów jakości ustalonych dla
środowiska, określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, w tym substancji zapachowych;
12. nieprzekraczalnej linii zabudowy ‟ należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu
i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne
zbliżenie elewacji budynku (lub obiektu budowlanego) do linii rozgraniczającej terenu,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną
linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza,
tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 metry;
13. terenie biologicznie czynnym † należy przez to
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalna wegetację,
a także 50% powierzchni tarasu i stropodachów
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2,
oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
14. powierzchni zabudowy ‟ należy przez to rozumieć
powierzchnię zabudowaną budynkami, liczoną
po zewnętrznym obrysie murów kondygnacji
przyziemnej budynku, bez schodów zewnętrznych, podestów i podjazdów. W budynkach posadowionych w części lub w całości na filarach,
powierzchnia zabudowy winna być liczona po
zewnętrznym obrysie murów kondygnacji opar-
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17. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/211/98 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 czerwca 1998 roku , następnie
zmienionego Uchwałą Nr XLV/309/2006 Rady
Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2006 roku,
zmienionego Uchwałą Nr XLII/247/2009 Rady
Gminy Zawoja z dnia 5 listopada 2009r.
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4.
1. Ustalenia zawarte w tekście planu odnoszą się
odpowiednio do ustaleń wyrażonych na rysunku
planu.
2. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku
planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym
uchwałą.
3.

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

4. Określone w § 2 ust.1 pkt 3 zasady przeznaczenia
terenu obejmują:
1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt.8;
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt.9.
5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie - przy dochowaniu warunków przewidzianych
niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi - na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
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6. Obowiązującymi elementami ustaleń zmiany planu
wyznaczonymi na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, są:
1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające ‟ wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) tereny o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczającymi
oraz symbole literowe tych terenów. Rodzaj
podstawowego przeznaczenia terenu oznaczono
symbolem literowym:
UT

‟ tereny usług wypoczynku,
i rekreacji (1UT i 2UT),

sportu

ZR ‟ teren zieleni nie urządzonej (1 ZR),
Każdy teren posiada cyfrę umieszczoną przed
symbolem literowym, stanowiącą odnośnik do
szczegółowych ustaleń tekstowych;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy ‟ linia wyznaczona na rysunku zmiany planu i opisana w §3
pkt.12 tekstu planu, określająca dopuszczalne
zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej terenu. W sytuacji nie wrysowania na rysunku zmiany planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona
z linią rozgraniczającą;
5) strefa korytarzy ekologicznych ‟ obejmuje obszar
o znaczeniu
przyrodniczym,
służący
w szczególności zachowaniu procesów zachodzących w środowisku, w ramach którego
wszelkie działania winny zostać podporządkowane zachowaniu elementów środowiska
w możliwie naturalnym stanie i utrzymaniu biologicznych form użytkowania terenów.
6) strefa osuwisk obejmuje tereny, w których występuje szczególne ukształtowanie terenu oraz
warunki geologiczne predysponujące do wystąpienia osuwania się mas ziemi wywołanych
na przykład: wzrostem wilgotności gruntu po
długotrwałych opadach lub roztopach; podcięciem stoku przez erozję lub w wyniku działalności człowieka, np. przy budowie dróg i realizacji
zabudowy oraz przy nadmiernym obciążeniem
stoku. Strefa ta została wyznaczona zgodnie ze
„Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni Skawy” wykonanym przez Dyrektora RZGW w Krakowie.
7. Elementy określone przepisami i decyzjami odrębnymi oznaczone na rysunku planu:
1) Granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 445 „Zbiornik warstw Magura (Babia Góra)”,
obejmuje znaczną część obszaru zmiany planu.
Tereny położone w granicach GZWP zgodnie
z przepisami odrębnymi podlegają ochronie.
2) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków - to budynki posiadające cechy
lub elementy zabytkowe np formę (kształt
i proporcje), gabaryt lub detal architektoniczny
podlegające ochronie.
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8. Elementy informacyjne nie stanowiące ustaleń
zmiany planu oznaczone na rysunku planu to :
1) elementy ustaleń obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzonego uchwałą nr XX/127/2008 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 marca 2008r. (Dz.U.W. Małopolskiego nr 267 poz.1677 z dnia 28 kwietnia
2008r.) sprostowaną obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2008r
(Dz.U.Woj. Małopolskiego nr 518 poz.3354
z dnia 6 sierpnia 2008r.) położone poza granicami obszaru objętego zmianą planu.
Rozdział 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY
PLANU
§ 5.
1. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania,
a także zmiana zagospodarowania oraz użytkowania terenów i obiektów ‟ nie mogą naruszać:
1) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;
2) przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
jak
również
związanych
z gospodarką wodną oraz ochroną gruntów
rolnych i leśnych;
3) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
4) ograniczeń w dysponowaniu terenem, wynikających z ostatecznych decyzji administracyjnych;
5) wymagań określonych uchwałą.
§ 6. Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. W celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych tere-nu objętego zmianą
planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony
i kształtowania środowiska we wszelkich zamierzeniach inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się
realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej ‟ przez które rozumie się sieci i urządzenia wodo-ciągowe, kanalizacyjne i energetyczne.
3. W zakresie ochrony wód podziemnych, ze względu
na położenie części obszaru objętego zmianą
w rejonie GZWP nr 445 „Zbiornik warstw Magura
(Babia Góra)” oraz ochrony wód powierzchniowych ustala się:
1) dla terenów ustalonych do zainwestowania
kubaturowego
obowiązek
wyposażenia
w urządzenia odprowadzenia i oczyszczania
ścieków;
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2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, wód powierzchniowych
i podziemnych;
3) obowiązek oczyszczenia wód opadowych
z powierzchni szczelnych, narażonych na zanieczyszczenie, takich jak np. drogi i parkingi,
tereny zabudowy usługowej, przed odprowadzeniem
ich
do
środowiska,
zgodnie
z przepisami odrębnymi;
4) obowiązek utrzymania czystości wód polegający na korzystaniu z ich zasobów zgodnie
z przepisami ustawy prawo wodne oraz przepisów wykonawczych.
4. W strefie osuwisk ustala się konieczność przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach
badań geologiczno-inżynierskich sporządzanych
dla terenów, w których ze względu na położenie,
budowę geologiczną, rzeźbę i stosunki wodne
opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy realizacji inwestycji.
5. Ustala się możliwość prowadzenia remontów, rozbudowy i budowy urządzeń melioracji wodnych,
w zakresie i rozmiarze wynikającym z potrzeb.
6. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony
środowiska ewentualna uciążliwość emisyjna
wynikająca z prowadzonej działalności, nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego
prowadzący instalację posiada tytuł prawny;
2) zasadę ograniczania emisji zanieczyszczeń do
powietrza z procesów spalania paliw dla obiektów, z dopuszczeniem realizacji indywidualnego
sposobu
zaopatrzenia
obiektów
w ciepło
z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych
nośników energii i wysokosprawnych urządzeń
grzewczych lub zastosowania technologii
i urządzeń zapewniających minimalizację emisji
zanieczyszczeń do środowiska.
7. W terenach objętych zmianą planu obowiązują
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak
dla terenów rekreacyjno ‟ wypoczynkowych.
8. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie
zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami
oraz
Regulaminem
utrzymania
czystości
i porządku na terenie gminy oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
9. W strefie korytarzy ekologicznych o zasięgach
określonych na rysunku planu, obejmujących pasy terenów stanowiące biologiczną obudowę cieków, oraz tereny położone w ich bezpośrednim
sąsiedztwie, ustala się konieczność zachowania
wartości zasobów środowiska, w tym zróżnicowanego kształtu koryt cieków oraz kontaktu hydraulicznego wody z otoczeniem, biologicznej otuliny
cieków, istniejących fragmentów lasów łęgowych
i zadrzewień i wprowadza się;
1)

zakaz likwidacji istniejącego drzewostanu
(ewentualna wycinka może nastąpić wyłącznie
w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia lub
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2)
3)

4)

mienia, za zezwoleniem właściwych organów);
zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych;
zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do
powierzchniowych
wód
publicznych
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia
przez ten obszar;
możliwość realizacji niezbędnych urządzeń
wodnych oraz innych urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową.

10. 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.
11. Dla ochrony powierzchni ziemi oraz gleby
w obszarze zmiany planu ustala się:
1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu za wyjątkiem:
nasypów do 0,50m powyżej powierzchni terenu i wykopów do 1,50m poniżej powierzchni
terenu, zakaz nie dotyczy obiektów związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub
budową, utrzymaniem i remontem urządzeń
wodnych oraz sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej; zakaz ten nie dotyczy również czasowej zmiany powierzchni terenu związanej
z realizacją inwestycji budowlanej;
2) obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele
poprawy wartości użytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych
zgodnie przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
§ 7. Ustala się podstawowe zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu
12. W obszarze objętym zmianą planu występuje
obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji
zabytków ‟ spichlerz. Budynek podlega ochronie
z uwagi na formę, gabaryt i detal architektoniczny. Ustala się obowiązek utrzymania budynku
z zachowaniem jego historycznej formy, gabarytu
i detalu architektonicznego, należy dążyć do
przywróceni zniszczonych i brakujących detali historycznych. Wszelkie działania inwestycyjne
w obrębie tego obiektu, wymagają postępowania
zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów
objętych ochroną konserwatorską.
§ 8.
1. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie
na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, garaże, obiekty
małej architektury, detal architektoniczny oraz
zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie
i położenie terenu, jego ekspozycję.
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2) Dla zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie
zabudowy, wyznaczone na rysunku zmiany
planu ;
3) Ustala się że minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi 2500 m2 oraz
że minimalna szerokość nowo wydzielanej
działki wynosi 20 metrów, Ze względu na
ukształtowanie i rzeźbę terenu dopuszcza się
15% tolerancję podanych wyżej parametrów
dla nowowydzielanych działek położonych
w takim terenie, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym
rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa budowlanego;
4) Ustala się zasadę obsługi parkingowej w ramach działki należy zarezerwować proporcjonalną
liczbę
miejsc
parkingowych
w zależności od wielkości powierzchni użytkowej budynków przyjmując - 1 miejsce na 30m2
powierzchni użytkowej (z wyłączeniem powierzchni pomocniczej tj magazynowej, socjalnej, technicznej); miejsca parkingowe mogą być
realizowana w formie - parkingów naziemnych,
podziemnych, nadziemnych (w tym np. na dachach obiektów) oraz mogą być zlokalizowane
w budynkach.
2. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek:
a) W celu wydzielenia nowej działki budowlanej
dla zabudowy zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym, w tym zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ust.1 pkt.3;
b) w celu regulacji kształtu działki lub poprawy
jej dostępności oraz w celu powiększenia
powierzchni działki sąsiedniej w zakresie niezbędnym dla poprawy warunków jej użytkowania lub uzyskania zgodnych z przepisami
prawa budowlanego i warunkami technicznymi odległości istniejących obiektów budowlanych od granicy działki (działka sąsiednia to taka, która ma wspólną granicę ewidencyjną z działką podlegającą podziałowi);
c) w
celu
wydzielenia
dojazdów,
dróg
i parkingów; oraz regulacji istniejących ;
d) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej oraz regulacji istniejących;
e) w innych przypadkach, o których mowa
w przepisach: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów, przepisach ustawy prawo wodne
oraz w przepisach innych ustaw regulujących
kwestie podziału nieruchomości.
2) Dokonywanie nowych podziałów wymaga
utrzymania zasady, że kąty położenia granic
działek przylegających do pasa drogowego drogi, z której zapewniony jest do niej dojazd są
prostopadłe do granic działki. Dopuszcza się od
powyższej zasady tolerancję wynoszącą do 30º
sytuacji gdy:
a) kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia wydzielenie dojazdu pod kątem prostym,
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b) położenie granic działki istniejącej w dniu
wejścia w życie zmiany planu względem pasa
drogowego istniejącej drogi nie jest prostopadłe.
3) Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
dopuszcza się możliwość ich dokonania
w przypadku podjęcia z inicjatywy właścicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomości, na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:
1) dostępność komunikacyjną terenów usług wypoczynku, sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UT i 2UT zapewnia
droga zbiorcza, położona poza terenem zmiany
planu, oznaczona w obowiązującym planie
symbolem KDZ1x2 poprzez istniejącą drogę dojazdową, nie wydzieloną liniami rozgraniczającymi na rysunku obowiązującego planu, ale faktycznie obsługujący istniejące i projektowane tereny zabudowy;
2) dostępność komunikacyjną terenu zieleni nie
urządzonej, oznaczonego na rysunku zmiany
planu symbolem 1ZR zapewnia bezpośrednio
do niego przylegająca droga dojazdowa wydzielona w obowiązującym planie liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem 44KDD.
4. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania
1) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszej
zmianie planu dopuszcza się dotychczasowe
wykorzystanie działek,
2) nie dopuszcza się czasowego wykorzystywania
terenu w sposób inny niż funkcja dotychczasowa lub zgodna z zagospodarowaniem terenów
określonych w zmianie planu.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 9.
1. Wyznacza się tereny usług wypoczynku, sportu
i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami
1UT i 2UT, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod budynki, budowle i obiekty małej architektury związane z rekreacją, sportem i turystyką.
W terenach tych ustala się możliwość realizacji:
1) budynków związanych z pobytem turystów (typu: zajazd, pensjonat, hotel, schronisko turystyczne mieszczące się w jednym lub wielu budynkach rozproszonych po terenie oznaczonych
symbolami 1UT i 2UT),
2) obiektów sportu i rekreacji (typu: pływalnie, baseny, zespoły boisk, kortów tenisowych, bieżni,
sal gier i innych urządzeń sportu);
3) budynków związanych z obsługą turystów (typu: kawiarnie, restauracje, bary, sklepy, salony
kosmetyczne, rehabilitacyjne i itp.);
wraz z koniecznym zapleczem gospodarczo ‟ technicznym i parkingowym.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych
w ust.1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych ;
3) obiektu mieszkaniowego lub mieszkania dla dozoru .
4) budynków i urządzeń usług komercyjnych nie
związanych z przeznaczeniem podstawowym.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przezna-czenia dopuszczalnego wymienionego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru
przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji aby przeznaczenie dopuszczalne określone w ust.2 pkt.4 nie stanowiło więcej niż 25% sumy powierzchni użytkowej budynków przeznaczenia podstawowego.
3) zachowanie proporcji aby powierzchnia użytkowa przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ust.2 pkt.3 wynosiła maksimum 300m2.
4) w terenach usług wypoczynku, sportu i rekreacji
obowiązuje zakaz lokalizacji stacji paliw.
4. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienia ładu
przestrzennego ustala się:
1) dla budynków przeznaczenia podstawowego
i budynków usług komercyjnych maksymalną
wysokość - 12 metrów dla budynków przeznaczenia podstawowego i budynków usług komercyjnych (licząc od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej części
dachu). W ramach zespołu usługowego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem
1UT dopuszcza się możliwość realizacji jednego
budynku wyższego o maksymalnej wysokości
do 16 m (licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej
kalenicy dachu lub najwyższej części dachu)
pełniącego funkcję naczelną i reprezentacyjną
całego kompleksu usługowego. Dopuszcza się
również
możliwość
realizacji
instalacji
i urządzeń (typu: wieża, zjeżdżalnia np. w parku
wodnym) do wysokości do 16m, liczonej od poziomu terenu przy wejściu do najwyższego jej
elementu.
2) dla budynków gospodarczych, sanitarnych
i technicznych oraz dla budynku mieszkaniowego wysokość maksymalną - 10 metrów licząc od
poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
lub najwyższej części dachu,
3) zasadę, aby dachy obiektów były dwuspadowe
lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu
głównych połaci od 35º do 50º; dopuszcza się
możliwość realizacji części dachów budynków
jako płaskie wykorzystywane jako tarasy, powierzchnie biologicznie czynne , parkingi itp.
oraz dopuszcza się możliwość stosowania dachów spadzistych o nachyleniu połaci głównych
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od 12º-25º lub płaskich dla budynków
o rozpiętości większej niż 20 metrów,
4) zasadę, aby pokryciem dachów była dachówka
lub elementy o fakturze dachówek, łupek lub
gont;
5) możliwość doświetlenia dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
6) zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ściany zewnętrzne budynków; wprowadza
się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian
w kolorach jaskrawych (np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich);
5. Dla budynków gospodarczych, sanitarnych i technicznych oraz dla budynku mieszkaniowego ustala
się:
1) wysokość maksymalną - 10 metrów licząc od
poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
lub najwyższej części dachu,
2) zasadę, aby dachy obiektów były dwuspadowe
lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu
głównych połaci od 35º do 50º;
3) zasadę, aby pokryciem dachów była dachówka
lub elementy o fakturze dachówek, łupek lub
gont;
4) możliwość doświetlenia dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
5) zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ściany zewnętrzne budynków; wprowadza
się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian
w kolorach jaskrawych
6. W terenach UT zakazuje się stosowania ogrodzeń
przekraczających wysokość 1,8 metra od poziomu
terenu oraz ustala się zakaz realizacji ogrodzeń
pełnych na odcinkach dłuższych niż 3 metry.
7. Ustala się, że teren biologicznie czynny działki
w terenach usług wypoczynku, sportu i rekreacji
(UT) - nie może być mniejszy niż 60% powierzchni
działki budowlanej.
8. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowy
w terenach usług wypoczynku, sportu i rekreacji
(UT) nie może być większy niż 20%.
§ 10.
1. Wyznacza się teren zieleni nie urządzonej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem od
1ZR z podstawowym przeznaczeniem pod: zieleń nie urządzoną obejmującą zadrzewienia,
odłogi i łąki położone wzdłuż cieków, pełniące
ważną rolę połączeń w systemie korytarzy ekologicznych.
2. W terenach zieleni nie urządzonej obowiązuje zakaz
lokalizacji nowych obiektów kubaturowych oraz
parkingów.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenie zieleni
nie urządzonej, ustala się możliwość realizacji:
1) ciągów pieszych lub dojazdów nie wydzielonych, ;
2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
3) niezbędnych obiektów budowlanych związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, mostków na ciekami, przepu-
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stów pod drogami dla zachowania ciągłości
przepływu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego wymienionego w ust.2 jest dostosowanie ich
do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.

Rozdział 4
ZASADY ROZWOJU SYSTEMU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
§ 11. Ustala siĉ nastĉpujące generalne zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. Tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy
wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne ;
2. Szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej
zostanie określony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla
poszczególnych inwestycji;
3. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszarów objętych zmianą planu a szczególnie
spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia w urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej:
1) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
a) Zaopatrzenie w wodę terenu zmiany planu
odbywać się będzie z lokalnych powierzchniowych ujęć wody, ze źródeł naturalnych
lub studni wierconych lub kopanych, wykonanych na podstawie odrębnych przepisów
szczegółowych. W przypadku objęcia terenu
inwestycji, zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę, nakłada się obowiązek podłączenia inwestycji do rozbudowywanych sieci
wodociągowych.
b) Ze względu na ochronę zbiornika wód podziemnych ustala się doce-lowo objęcie terenu
zmiany planu zbiorowym systemem odprowadza-nia ścieków kanalizacji sanitarnej dla
wsi Skawica, do czasu jej reali-zacji dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych z okresowym opróżnianiem
i wywozem przez specjalistyczne jednostki do
oczyszczalni ścieków lub dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni dla inwestycji realizowanej na terenach usług wypoczynku, sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UT i 2UT.
2) w zakresie wód opadowych:
a) ustala się system odprowadzenia wód opadowych powierzchniowo do naj¬bliższych
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potoków i rowów; które stanowią podstawowy element odwod¬nienia, podlegający
bieżącej konserwacji i utrzymaniu ich naturalnego charakteru;
b) obowiązek wyposażenia w kanalizację deszczową zakończoną urządzeniami oczyszczającymi obejmuje się tereny utwardzone przy
obiektach usługowych i parkingach;
c) dopuszcza się lokalne systemy odwodnień
powierzchniowych z rozsączaniem wody
w gruntach
przepuszczalnych
w ramach
działki budowlanej lub na przylegających terenach otwartych przy zachowaniu przepisów odrębnych.
3) w zakresie elektroenergetyki:
a) utrzymuje się przebieg istniejących sieci elektroenergetycznych i , stacji transformatorowych;
b) zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie
rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia;
lokalizacja i ilość dodatkowych linii i stacji SN/nN
wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę
mocy.
4) w zakresie telekomunikacji
a) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji
nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 13. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36.ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717, z późniejszymi zmianami) w wysokości 25%.
§ 14. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
w granicach objętych zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
zatwierdzonego uchwałą nr XX/127/2008 Rady Gminy
Zawoja z dnia 13 marca 2008r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego nr 267 poz.1677 z dnia 28 kwietnia 2008r.)
sprostowaną obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2008r (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego nr 518 poz.3354 z dnia 6 sierpnia 2008r.).
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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Załącznik nr 1
do uchwały
Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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do uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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zacji sieci wodociągu komunalnego zaopatrzenie
w wodę terenu zmiany planu odbywać się będzie
z lokalnych powierzchniowych ujęć wody, ze źródeł
naturalnych lub studni wierconych lub kopanych. Ze
względu na ochronę zbiornika wód podziemnych,
docelowo odprowadzenie ścieków odbywać się będzie poprzez system kanalizacji zbiorczej do projektowanej centralnej oczyszczalni “Zawoja Skawica”.
Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej ‟ dopuszcza
się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych
z okresowym opróżnianiem i wywozem przez specjalistyczne jednostki do oczyszczalni ścieków lub dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni dla
inwestycji realizowanej na terenach usług wypoczynku, sportu i rekreacji.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
okreņlający sposób realizacji zapisanych w zmianie
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasady
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych w zakresie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja
dla obszaru wsi Skawica
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
stanowiących zadania własne Gminy, należą:
- systemy zaopatrzenia w wodę,
- systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
- drogi i ulice gminne.

Zatem - realizacja zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nie wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji, których realizacja należałaby do zadań własnych gminy.

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle określony
w uchwale Nr XLIV/260/2009 Rady Gminy Zawoja
z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.

W związku z powyższym nie przewiduje się dla
Gminy dodatkowych kosztów związanych z realizacją
bądź modernizacją urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla nowowyznaczonych terenów budowlanych.

Niniejsza zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu w miejscowości Skawica, na tereny
usług wypoczynku, sportu i rekreacji.

Nowe, ustalone niniejszą zmianą planu tereny posiadają dostępność komunikacyjną.
W związku z powyższym zmiana przeznaczenia terenów wywołana niniejszą zmianą planu nie spowoduje konieczności realizacji dodatkowych odcinków
dróg; nie przewiduje się konieczności rezerwowania
dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację.

Obsługa nowowyznaczonych terenów budowlanych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków będzie realizowana zgodnie z docelową
zasadą ustaloną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skawica. Docelowo zaopatrzenie w wodę wsi
Skawica będzie realizowane poprzez rozbudowę wodociągu lokalnego Zawoja ‟ Centrum. Do czasu reali-

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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UCHWAŁA NR VI-39/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należnoņci pieniĉżnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zembrzyce i jednostkom podległym.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Zembrzycach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zembrzyce lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-

nych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych
dalej dłużnikami.
§ 2. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości lub
części, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności,
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a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa 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 okaże się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 3.
1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny na wiosek dłużnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty.
2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone,
jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes gminy,
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym
interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.
§ 4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania, rozkładania
na raty należności następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
Nr 59 z 2007 r., poz. 404 z późn.zmianami).
§ 5. Do umarzania należności, odraczania terminu
spłaty, rozkładania na raty uprawniony jest:
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tu, w przypadku należności przekraczających kwotę
10.000 zł.
3) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy - jeżeli
wartość należności nie przekracza kwoty 1.000 zł.
§ 6.
1. Przez wartość należności pieniężnej, o której mowa
w § 5, rozumie się należność główną bez odsetek.
2. Organ właściwy do umorzenia należności pieniężnej
jest również uprawniony do umorzenia odsetek oraz
innych należności, takich jak koszty wynikające
z zaległości.
§ 7. W przypadku braku możliwości zaspokojenia
należności w formie pieniężnej należność może być, na
wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe
lub usługi, odpowiadające wartości należności.
§ 8. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie
terminu spłaty lub rozłożenie na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXIV-169/05 Rady
Gminy Zembrzyce z dnia 29.11.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zembrzyce lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do
tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski

1) Wójt Gminy Zembrzyce do kwoty 10.000 zł.
2) Wójt Gminy Zembrzyce, po uzyskaniu pozytywnej
opinii stałej Komisji Rady właściwej do spraw budże2419

2420
2420

UCHWAŁA NR VI - 40/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Nr X/67/07 z dnia 26.11.2007 r. dot. zwolnień w podatku od nieruchomoņci i podatku rolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.)
Rada Gminy Zembrzyce u c h w a l a, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/67/07 z dnia 26 listopada
2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym do § 1 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu:

-

budynki i grunty podatników, których budynki
mieszkalne zostały przeznaczone do rozbiórki
w wyniku klęsk żywiołowych.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski
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UCHWAŁA NR VI-31/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu odbudowy dla działek ewidencyjnych nr 364/2 i 363 położonych
we wsi Tarnawa Dolna w gminie Zembrzyce
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 13d ust. 1-5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
(Dz.U. Nr 84, poz. 906) ze zmianami wprowadzonymi ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 149
poz. 996)
Rada Gminy Zembrzyce
uchwala:
Miejscowy Plan Odbudowy dla działek ewidencyjnych nr 364/2 i 363 położonych
we wsi Tarnawa Dolna
w gminie Zembrzyce
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) działce budowlanej - rozumie się przez to (dla
potrzeb niniejszej uchwały) nieruchomość
gruntową składającą się z dwóch działek ewidencyjnych wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem „MN,MR”
w przepisach niniejszej uchwały, spełniającą
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i treści niniejszej uchwały;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się
przez to najmniejszą odległość, w jakiej możliwa jest lokalizacja budynku od krawędzi jezdni
drogi publicznej;
3) planie - rozumie się przez to „Miejscowy Plan
Odbudowy dla działek ewidencyjnych nr 364/2
i 363 położonych we wsi Tarnawa Dolna
w gminie Zembrzyce”;
4) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się
przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej;

5) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to
sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na działce liczona po zewnętrznym obrysie murów;
6) przepisach odrębnych - rozumie się przez to
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
7) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się
przez to rodzaj przeznaczenia, który przeważa
w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który nie koliduje z podstawowym, a je
uzupełnia i wzbogaca;
9) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek
wymieniony w § 2 ust. 2a niniejszej uchwały;
10) terenie - rozumie się przez to teren
o określonym przeznaczeniu podstawowym,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
11) tytule prawnym - rozumie się przez to prawo
własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
użytkowania oraz inne prawa wynikające
z umów cywilnoprawnych;
12) uciążliwości dla środowiska - rozumie się przez
to działania lub stany utrudniające życie albo
dokuczliwe dla otaczającego środowiska
(zwłaszcza hałas, wibracje, odory, zanieczyszczenie powietrza, wód, gleb i zanieczyszczenie
odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia standardów jakości środowiska, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska;
13) usługach nieuciążliwych lub nieuciążliwej działalności gospodarczej - rozumie się przez to
usługi i działalność nie powodujące szkodliwości i uciążliwości dla użytkowników sąsiednich
terenów oraz środowiska.
2. Pojęcia, których znaczenie definiują odrębne, powszechnie obowiązujące akty prawne i te, które nie
zostały zdefiniowane w niniejszym planie, interpretować należy zgodnie z ich znaczeniem określonym
w tych aktach, według stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu.
3. Jeżeli w przepisach planu wskazano konieczność
uwzględnienia określonych aktów prawnych
w przypadku nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zastępujących dotychczasowe, należy
stosować ich przepisy zgodnie z obowiązującym
aktualnie stanem prawnym.
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§ 2.
1. Przedmiotem planu jest obszar obejmujący działki
ewidencyjne nr 364/2 i 363 położony we wsi Tarnawa Dolna o powierzchni 0,12 ha, w granicach
oznaczonych na rysunku planu i przeznaczony do
odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi.
2. „Miejscowy Plan Odbudowy” wyrażony jest
w postaci:
1) przepisów będących treścią niniejszej uchwały;
2) załączników:
a) Załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 2 880
z oznaczeniem granic zewnętrznych gruntów
przeznaczonych do odbudowy obiektów budowlanych, wykonany na kopii mapy ewidencyjnej pochodzącej z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
b) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy
Zembrzyce o sposobie rozpatrzenia uwag
i wniosków wniesionych do projektu planu,
c) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy
Zembrzyce o sposobie realizacji ustalonych
inwestycji z zakresu obiektów liniowych oraz
zasad ich finansowania, zapisanych w planie.
3. Przedmiotem planu są przepisy zawarte w tekście
niniejszej uchwały, dotyczące:
1) podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia
terenów;
2) zasad i warunków wydzielania nowych działek
budowlanych;
3) sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu oraz linii zabudowy i wskaźników intensywności;
4) gabarytów oraz formy obiektów budowlanych;
5) zasad przebudowy lub budowy obiektów liniowych;
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
7) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
4. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i obowiązuje w zakresie:
1) granic obszaru objętego planem obejmującym
grunty przeznaczone do odbudowy projektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku osunięcia ziemi;
2) linii rozgraniczających tereny o ustalonym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania wraz
z identyfikującymi je symbolami literowymi:
a) „MN,MR” - teren zabudowy jednorodzinnej
i zabudowy zagrodowej,
b) „KDLg” - teren drogi publicznej gminnej klasy L;
3) ustalonej planem linii zabudowy.
Pozostałe oznaczenia na rysunku nie stanowią
ustaleń planu i maja charakter informacyjny.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem nie występują:
1) obszary i obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne;
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2) strefy ochronne ujęć wody oraz obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią i osuwania się
mas ziemnych;
3) tereny i obszary górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin.

2. Ze względu na rodzaj planu, uwarunkowania zewnętrzne i stan istniejącego zagospodarowania nie
zachodzi potrzeba określenia:
1) innego niż dotychczasowy, sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania;
2) zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości;
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.
3. Za zgodne z planem uznaje się:
1) lokalizowanie, w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, nie wyznaczonych
na rysunku planu obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych z rozbudową
systemów lub niezbędnych dla obsługi mieszkańców (zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia
i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w energię
elektryczną, gaz i ciepło, ochrony przeciwpożarowej), stosownie do warunków wynikających ze
szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile ich
lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi przepisami;
2) realizację obiektów, urządzeń oraz zagospodarowania terenu służących zabezpieczeniu przed
skutkami erozji gleb.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 4.
1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi
i oznaczonego symbolem „MN, MR” - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - realizacja nowych obiektów budowlanych z możliwością
wykonania robót budowlanych oraz zmiany
sposobu użytkowania na zgodny z przeznaczeniem podstawowym dla:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami,
- budynków mieszkalnych, gospodarczych
i inwentarskich w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
b) przeznaczenie dopuszczalne - możliwość realizacji i zmiany sposobu użytkowania dla:
- obiektów i lokali dla usług i działalności
gospodarczej wymienionych w § 1 ust.
1 pkt 13, nie powodujących uciążliwości
określonych w § 1 ust. 1 pkt 12; przy czym
powierzchnia obiektów nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni działki
budowlanej, a powierzchnia lokali nie
może przekroczyć 40% całkowitej powierzchni budynków,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

‟ 17283 ‟

- zmiany sposobu użytkowania zabudowy
zagrodowej na cele rekreacji indywidualnej lub agroturystyki,
- nie wydzielonych w planie dojazdów
i zatok postojowych,
- miejsc parkingowych przy obiektach
mieszkalnych, usługowych i działalności
gospodarczej,
- liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci) oraz innych obiektów
i urządzeń związanych z infrastrukturą
techniczną o znaczeniu lokalnym,
- zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;
2) zasady i warunki wydzielania działek budowlanych:
a) ze względu na charakter planu nie przewiduje się podziału terenu przeznaczonego na
odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi,
b) powierzchnia działki i szerokość frontu ustalona w rysunku planu;
3) sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu oraz linie zabudowy i wskaźniki intensywności:
a) powierzchnia zabudowy - maksimum 25%
powierzchni działki budowlanej,
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 45% powierzchni działki budowlanej,
c) sposób usytuowania projektowanych budynków winien uwzględniać:
- zapewnienie dostępu światła dla istniejących
i projektowanych budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi na sąsiednich działkach,
- wymogi wynikające z przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków w stosunku do granic działki
i sąsiedniej zabudowy,
- zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych lub odpowiednie zabezpieczenie drenowania gruntów sąsiednich
i odpływu wód z systemu drenażowego,
d) obowiązek zapewnienia w granicach terenu
miejsc parkingowych (m.p.) zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej, stosownie do poniższych wymogów:
- dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: 2 mp. na działce,
- dla obiektów usługowych: 30 mp. na
1000 m2 powierzchni użytkowej + 40 mp.
na 100 zatrudnionych, nie mniej niż
3 mp.,
- dla obiektów produkcyjno-usługowe:
20 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej + 30 mp. na 100 zatrudnionych, nie
mniej niż 3 mp.,
e) dla funkcji produkcyjno-usługowej wzdłuż
granic działki należy wprowadzić zieleń
urządzoną
o
charakterze
izolacyjnoosłonowym oraz dekoracyjnym;
4) gabaryty oraz forma obiektów budowlanych:
a) podstawowa forma zabudowy, bez względu na przeznaczenie - budynki wolnostojące; dopuszcza się łączenie budynków
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mieszkalnych z gospodarczymi i usługowymi,
b) wymagana forma dachu budynków:
- dla
budynków
mieszkalnych
i usługowych - dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym nachyleniu
głównych połaci 350 - 500, z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji
lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, itp.,
- dla budynków gospodarczych, produkcyjnych i garaży - forma dachu nawiązująca do budynków mieszkalnych dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o jednakowym nachyleniu połaci 250 450, z wysuniętymi okapami; w przypadkach uzasadnionych warunkami
techniczno - konstrukcyjnymi dopuszcza się dachy jednospadowe,
c) wysokość liczona od naturalnego poziomu
terenu do kalenicy w osi niżej położonej
ściany szczytowej, przy zachowaniu wymagań dotyczących ochrony interesów
osób trzecich w zakresie dostępu światła
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić:
dla budynków mieszkalnych - do
10,5 metra,
dla budynków mieszkalno - usługowych, usługowych i produkcyjnych do 12 metrów,
dla budynków gospodarczych - do
8 metrów,
dla garaży - do 6 metrów;
5) zasady przebudowy lub budowy obiektów liniowych:
a) komunikacja - dojazd do terenu z drogi
publicznej gminnej klasy L (działka ewidencyjna nr 4743/6) poprzez projektowany
zjazd uzgodniony z zarządca drogi,
b) infrastruktura techniczna:
- zaopatrzenie w wodę - indywidualnie,
- oczyszczanie ścieków - indywidualnie,
- elektroenergetyka - indywidualnie,
c) inwestycje z zakresu obiektów wymienionych w ust. 1 i 2 realizowane będą ze środków własnych inwestora i nie wymagają
angażowania środków własnych gminy na
przebudowę lub budowę obiektów liniowych;
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę:
- z istniejącej studni na działce budowlanej, docelowo w systemie zbiorowym
z rozbudowanego istniejącego systemu
wodociągu wiejskiego, na warunkach
ustalonych przez dysponenta sieci,
- źródłem zaopatrzenia w wodę dla systemu gminnego jest sukcesywnie rozbudowywana sieć wodociągu gminnego, opartego na ujęciu z potoku Tarnawka w Tarnawie Górnej, z wykorzystaniem
istniejących ujęć źródeł we wschodniej
części wsi,
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w projektach rozbudowy i modernizacji
sieci należy uwzględnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - w tym obowiązek realizacji hydrantów,
b) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
- docelowo do projektowanego gminnego
systemu kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni
w Zembrzycach,
- do czasu realizacji systemu dopuszcza
się budowę indywidualnych oczyszczalni
lub zbiorników bezodpływowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi; oczyszczalnie przyobiektowe mogą
być użytkowane bezterminowo,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
i parkingów, wyłącznie poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków - zgodnie
z przepisami Prawa wodnego,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - siecią
nn. poprowadzoną z istniejącego słupa sieci niskiego napięcia położonego w pobliżu
działki - według warunków ustalonych
przez dysponenta urządzeń elektroenergetycznych;
7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko - jest wymagane bezpośrednio z mocy prawa,
b) lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany
przez właściwy organ, dopuszcza się na
zasadach
określonych
w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
c) prowadzenie wyłącznie takiej działalności
gospodarczej i usługowej, której uciążliwość dla środowiska powodowana przez
hałas oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby nie przekroczy wartości dopuszczalnych poziomów poza terenem, do
którego prowadzący ją posiada tytuł
prawny,
d) realizacja obiektów budowlanych wymaga
szczegółowego określenia warunków posadowienia budynków uwzględniających
warunki gruntowe i kategorię obiektów,
e) nakaz podczyszczania, przed odprowadzeniem do odbiornika, wód opadowych
i roztopowych z powierzchni parkingów
i innych powierzchni szczelnych,
f) nakaz gromadzenia i odbioru odpadów
w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad - zgodnie z obowiązującym w gminie
„Planem gospodarki odpadami” - w tym
obowiązek wstępnej segregacji na terenie
nieruchomości,
g) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych i paliw nie powodujących przekro-
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-

h)

i)

j)

k)

czenia dopuszczalnych standardów jakości
powietrza,
nakaz ochrony akustycznej terenu, który
zalicza się zgodnie z przepisami określającymi dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku do „terenów zabudowy
mieszkaniowo - usługowej”,
gabaryty, forma architektoniczna budynków i pozostałych elementów zagospodarowania (mała architektura, ogrodzenia,
zieleń)
powinny
być
kształtowane
w sposób nawiązujący harmonijnie do
cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej
zabudowy, z uwzględnieniem położenia
i ekspozycji,
dla zachowania szczególnych wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Małego w obszarze otuliny
Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
obowiązują następujące ustalenia:
- ogólne zasady ochrony określone dla
otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu
Małego utworzonego Rozporządzeniem
Nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia
16 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj.
Bielskiego nr 9 poz. 110 z 1998 r.),
- do czasu sporządzenia i ustanowienia
planu ochrony Parku i jego otuliny interesy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie otuliny
zabezpieczono pozostałymi przepisami
niniejszego planu,
- zamierzenia inwestycyjne obejmujące
inwestycje mieszkalne i inwentarskie
na obszarach przeznaczonych pod budownictwo, nie podlegają obowiązkowi
zasięgnięcia opinii Dyrektora Parku,
obowiązek zachowania szczególnych rygorów ustalonych planem dla ochrony zasobów wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 447 - „Zbiornik
warstw Godula (Beskid Mały)”.

§ 5.
1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi
i oznaczonego symbolem „KDLg” - teren drogi
publicznej klasy L - gminnej (fragment pasa drogowego w granicach opracowania planu), ustala
się:
1) modernizację i rozbudowę urządzeń drogowych dla uzyskania parametrów technicznych drogi klasy L o szerokości 12 m
w liniach rozgraniczających, przy nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 7m od
krawędzi jezdni;
2) utrzymanie, rozbudowę oraz możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, za zgodą
i na warunkach ustalonych przez zarządcę
drogi.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 6. W obszarze określonym w uchwale tracą
moc postanowienia uchwały nr 217/06 Rady Gminy
Zembrzyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 907 poz. 5522
z 11.12.2006)
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 2421

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

Przewodniczący Rady Gminy: Łukasz Palarski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI-31/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2880.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy: Łukasz Palarski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI-31/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Zembrzyce o sposobie
rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych do
projektu planu
Zgodnie z art. 13 d ust. 14 ustawy z dnia
11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), ze zmianami wprowadzonymi ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149
poz. 996),
Rada Gminy w Zembrzycach stwierdza:
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu odbudowy i w ustalonym
do składania uwag terminie tj. od 17 marca do
7 kwietnia 2011 roku - nie wpłynĉły żadne uwagi od
osób i organizacji.
Przewodniczący Rady Gminy: Łukasz Palarski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI-31/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Zembrzyce o sposobie
realizacji ustalonych inwestycji z zakresu obiektów
liniowych oraz zasad ich finansowania, zapisanych
w planie
1. Wykup gruntu ‟ nie dotyczy, działki własnością
inwestora.
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3. Wydatki na realizację obiektów liniowych:
- infrastruktura komunikacyjna ‟ działka z dostępem
do drogi gminnej,
- infrastruktura techniczna ‟ studnia na działce, projektowana budowa indywidualnej oczyszczalni
lub zbiornika bezodpływowego, doprowadzenie
energii elektrycznej ze słupa nn. położonego
w pobliżu działki.
Inwestycje z zakresu obiektów wymienionych powyżej realizowane będą ze środków własnych inwestora i nie wymagają angażowania środków
własnych gminy na przebudowę lub budowę
obiektów liniowych.
4. Zapisane w Miejscowym Planie Odbudowy inwestycje dotyczące rozwiązań docelowych z zakresu:
- budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
- rozbudowy sieci wodociągowej,
- remontów i przebudowy gminnej infrastruktury
drogowej, należące do zadań własnych gminy
wykonywane będą kompleksowo dla całej jednostki w ramach realizacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr 217/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 907 poz.
5522 z 11.12.2006 r.).
Wnioski:
wydzielenie gruntów w celu realizacji Miejscowego
Planu Odbudowy i realizacja inwestycji z zakresu
infrastruktury komunikacyjnej i technicznego uzbrojenia nie angażuje ņrodków gminnych i w związku
z tym nie zachodzi konieczność rezerwowania nakładów finansowych na ich realizację w budżecie gminy
oraz nie występuje potrzeba wystąpienia do ministra
właściwego do spraw administracji publicznej
w zakresie określenia kwoty partycypacji z rezerwy
celowej budżetu państwa.

2. Wywłaszczenia ‟ nie występują.
Przewodniczący Rady Gminy: Łukasz Palarski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej 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 Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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