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Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie : miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nowego centrum handlowego przy
ul. Trzebińskiej w Chrzanowie*
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Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 39 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3, oraz utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3.**
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opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
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ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
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Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sękowa.
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Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sękowa.
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Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Sękowa

19317

Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów i działaczy reprezentujących gminę Sękowa za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym.
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Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla wsi Zakliczyn
i Czechówka w ich granicach administracyjnych, dla działki nr 431/1 położonej
w Zakliczynie*
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
** Zgodnie z art. 60 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty statut przyjęty
uchwałą podlega ocenie zgodności z prawem dokonywanej przez kuratora oświaty. Niniejsza
publikacja uchwały nie uwzględnia ewentualnych działań nadzorczych podjętych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
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Poz. 2723

Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi:
Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4
położonych w Sieprawiu dla działki nr 2621 położonej w Sieprawiu*
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Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu dla
działki nr 380/4 położonej w Sieprawiu*
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Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie
opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
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Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR IX/87/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowego centrum handlowego
przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie
Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 5, Art. 40 ust. 1
i Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
Po stwierdzeniu zgodności z:
1) ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów przyjętymi uchwałą Nr L/407/98 Rady Miejskiej
w Chrzanowie dnia 21 kwietnia 1998r. z późn. zm.;
2) uchwałą Nr XL/558/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 września 2009r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowego centrum handlowego przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie.
na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nowego centrum handlowego przy
ul. Trzebińskiej w Chrzanowie zwany dalej planem.
§ 2.
1. Plan obejmuje obszar 7,3 ha, położony przy
ul. Trzebińskiej i ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na
rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000
stanowiący część graficzną planu;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Miejskiej
w Chrzanowie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Miejskiej
w Chrzanowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
§ 3. Celem regulacji zawartych w planie jest:
1) określenie przeznaczenia i zasad wykorzystania
terenu w zakresie ustalonej funkcji zgodnie
z zapisami "Studium" przy uwzględnieniu zagospodarowania terenów przyległych;
2) przekształcenia i rozbudowa układu komunikacyjnego dla obsługi terenu opracowania i lepszego
powiązania terenów przyległych
§ 4.
1. Przedmiot planu stanowią ustalenia:
1) przepisów ogólnych:
a) zakres i cel,
b) ustalenia rysunku planu;
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2) przepisów obowiązujących na całym obszarze
planu:
a) zasady ochrony i kształtowania środowiska,
b) zasady kształtowania ładu przestrzennego
i krajobrazu,
c) zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,
d) zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej,
e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji,
f) określenie wskaźników miejsc parkingowych,
g) szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziałów nieruchomości;
3) przepisów szczegółowych poszczególnych terenów:
a) przeznaczenie terenów, zasady zagospodarowania, kształtowanie ładu przestrzennego:
parametry, wskaźniki, ograniczenia w użytkowaniu terenu,
b) tereny zamknięte,
c) ustalenie stawki procentowej;
4) przepisów końcowych.
2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
a) terenów górniczych,
b) terenów zalewowych i narażonych na powódź,
c) terenów osuwiskowych;
3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
4) granic obszarów wymagających przekształceń
i rekultywacji.
Stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.
§ 5.
1. W rysunku planu wymienionym w §2 ust. 3 pkt.1
obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) ciągi piesze nie wydzielone liniami rozgraniczającymi;
6) symbole literowo - cyfrowe identyfikujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
- UC1,2 - tereny zabudowy usług centrotwórczych
- U1,2 - tereny zabudowy usługowej,
- KP - tereny parkingów,
- KSP1,2 - tereny obiektów zaplecza motoryzacji,
- KDG - tereny dróg publicznych głównych,
- KDL1,2,3 - tereny dróg publicznych lokalnych,
- KDD1,2,3,4 - tereny dróg publicznych dojazdowych,

Poz. 2723
- KDW - tereny dróg wewnętrznych,
- ZP1,2,3 - tereny zieleni urządzonej.

2. Oznaczenia informacyjne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

linie elektroenergetyczne;
sieć wodociągowa;
sieć kanalizacyjna;
sieć ciepłownicza;
sieć gazownicza;
TZ tereny zamknięte;
A przystanki komunikacji publicznej;
GP - istniejąca droga krajowa nr 79.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń
zawartych w tekście i na rysunku planu, o którym
mowa w § 1 uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie, o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające
z prawomocnych decyzji;
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek
na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno przeważać na
danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu uzupełniającym (dopuszczalnym) należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczeniu podstawowe i z nim nie koliduje;
7) wysokość obiektu - należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu gruntu w najniższym
narożniku budynku, do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem zgodnie
z przepisami odrębnymi, nie dotyczy poziomu terenu przy wjazdach do garaży oraz wewnętrznych
wejść do części podziemnej budynku;
8) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć
funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych
w dziedzinach: handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji;
9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć
powierzchnię kondygnacji parterowej budynku lub
sumę powierzchni parterów budynków znajdujących się na określonej działce lub terenie liczoną
w zewnętrznym obrysie budynku;
10) działalność nie pogarszająca stanu środowiska taki rodzaj działalności, który spełnia wymagania
ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych;
11) nazwie ulicy - nazwy nadane ulicom wg stanu na
dzień uchwalenia planu;
12) ogólnie dostępnych terenach lub publicznych należy przez to rozumieć tereny dostępne dla
wszystkich bez względu na stan własności.
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Rozdział 2
Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu
§ 7.
1. Zasady ochrony i kształtowania środowiska:
1) dopuszcza się: na terenie UC1, UC2 oraz KSP1,
KSP2 realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być obligatoryjnie wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych
oraz pod warunkiem dotrzymania wszelkich
ograniczeń i wymogów wynikających z tych
przepisów;
2) na terenie objętym granicami planu obowiązują
zasady ochrony wód powierzchniowych oraz
wód podziemnych, które wynikają z położenia
obszaru planu w zasięgu triasowego GZWP 452
„zbiornika Chrzanów”.
2. Ochrona powierzchni ziemi i postępowanie z odpadami na obszarze objętym planem:
1) ustala się zakaz:
a) składowania odpadów na wolnym powietrzu
i zakopywania do ziemi,
b) odprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
c) składowania odpadów na terenach nie przeznaczonych do tego celu;
2) ustala się nakaz:
a) odprowadzania ścieków socjalno-bytowych
do kanalizacji miejskiej,
b) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
c) utwardzania nawierzchni miejsc postojowych
i dojazdów,
d) podczyszczania z substancji ropopochodnych
wód spływających z parkingów, placów postojowych, zapleczy.
3. Ochrona powietrza, ustala się:
1) obowiązek ochrony powietrza polegający na
zapobieganiu powstawania i ograniczaniu zanieczyszczeń, wprowadzania do powietrza substancji według zasad określonych w przepisach
odrębnych;
2) wykorzystywanie do celów grzewczych rozwiązań niskoemisyjych i ekologicznych.
4. Ochrona przed hałasem:
1) ustala się: poziom dźwięku przenikający do
środowiska, nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się wszelkie prace mające na celu
ograniczenia promieniowania i hałasu oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
5. Ochrona przeciwpożarowa:
w celu ochrony osób i mienia przed zagrożeniami
pożaru należy na etapie projektów budowlanych
wprowadzić
przeciwpożarowe
zaopatrzenie
w wodę oraz drogi pożarowe na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Poz. 2723
§ 8.

1. Zasady kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu, ustala się:
1) wymóg koordynacji i integracji zabudowy
i zagospodarowania w terenach UC1 i UC2 oraz
KSP1, KSP2 wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;
2) kształtowanie przestrzeni wokół obiektów winno
uwzględniać powiązania widokowe z terenami
przyległymi, w tym: wnętrza, tła, dominanty,
wglądy, zamknięcia;
3) kształtowanie
zieleni
piętra:
wysokiego
i średniego – dobór roślinności winien
uwzględniać odporność na warunki miejskie
przydrożne.
2. Nakazuje się:
1) stosowanie określonych przez ustalenia planu
regulacji
przestrzennych,
parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, każdorazowo przy
uwzględnieniu kontekstu przestrzennego tj. zawartych w § 12-14 ustaleń;
2) uwzględnienie
powiązań
funkcjonalnych
z terenami przyległymi utwardzonymi ciągami
pieszymi lub pieszo- rowerowymi.
§ 9. Zasady kształtowania ogólnodostępnych
przestrzeni i przestrzeni publicznych
Dotyczy: ulic, placów przed usługowymi obiektami
kubaturowymi, parkingów.
1) Ustala się: zasady kształtowania i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym symbolem.
2) Dopuszcza się: zieleń dekoracyjną, izolacyjną, niewielkie obiekty usługowe: kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury, reklamy, szyldy,
tablice informacyjne.
§ 10.
1. Zasady obsługi, modernizacji rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę, ustala się:
a) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę
przez odbiorców z sieci wodociągowej miasta,
b) budowę nowych odcinków sieci i przyłączy
wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
2) odprowadzenie ścieków:
a) pełne odprowadzenie ścieków sanitarnych
do kolektora Ø 1000 i do oczyszczalni ścieków,
b) ścieki opadowe z terenów dróg wewnętrznych i parkingów po uprzednim podczyszczeniu
z substancji
ropopochodnych
i zawiesin do kanalizacji opadowej odprowadzającej ścieki opadowe do cieku wodnego, czasowo do kanalizacji ogólnospławnej,
c) nie przewiduje się zmian w przebiegu kolektora Ø 1000;
3) zaopatrzenie w energię elektryczną, ustala się:
a) dla pełnego pokrycia zapotrzebowania mocy
wymagana będzie realizacja nowych stacji
transformatorowych wbudowanych w obiek-
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ty usługowo-handlowe lub wolnostojące na
terenie ZP3
b) rozbudowę istniejącego obiektu stacji transformatorowej;
4) zaopatrzenie w energię cieplną, ustala się: pełne zaopatrzenie ze scentralizowanego źródła;
dopuszcza się indywidualne ekologiczne źródła
ciepła;
5) zaopatrzenie w gaz, ustala się: zachowanie istniejącego systemu zasilania, w miarę potrzeb
z możliwością przebudowy i rozbudowy sieci
gazowej wraz z przyłączami;
6) dopuszcza się:
a) korekty przebiegu tras istniejących sieci infrastruktury technicznej,
b) całkowitą przebudowę istniejących sieci infrastruktury
technicznej
w uzgodnieniu
z gestorami tych sieci;
7) gospodarka odpadami, ustala się:
a) odpady komunalne należy magazynować
w odpowiednich pojemnikach ze wskazaniem na segregację „u źródła” i zapewnić
wywóz na składowisko przez wyspecjalizowane jednostki,
b) odpady z działalności usługowej i produkcyjnej rzemieślniczej, należy magazynować
selektywnie i zapewnić okresowy odbiór
przez specjalistyczne jednostki w celu utylizacji lub wtórnego wykorzystania,
c) podczas magazynowania odpadów, należy
zabezpieczyć je przed infiltracją do gruntu.
8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej, ustala
się:
a) utrzymanie istniejącego systemu telekomunikacyjnego oraz linii teletechnicznych,
b) powiększenie zasięgu obsługi abonenckiej
poprzez rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego o nowe linie i urządzenia
teletechniczne,
c) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych łączności sieciowej i bezprzewodowej
w ilości odpowiadającej planowanemu zapotrzebowaniu.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) ustala się utrzymanie, rozbudowę i budowę zewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru
planu:
a) częściową
przebudowę
i modernizację
ul. Trzebińskiej, pełniącej funkcję drogi krajowej nr 79 do czasu wybudowania zgodnie
ze Studium i Planem Wojewódzkim nowego
przebiegu drogi krajowej w obszarze Chrzanowa,
b) rozbudowę podstawowego układu komunikacyjnego o nową drogę publiczną łączącą
ul. Trzebińską z ul. Szpitalną poprzez ul. Wyszyńskiego, która stanowić będzie podstawę
dostępności
komunikacyjnej
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
c) po wybudowaniu nowej drogi KDL1 łączącej
ul. Trzebińską z ul. Szpitalną i skrzyżowania
tych dróg likwidacji ulegnie skrzyżowanie ul.
Trzebińskiej z ul. Wyszyńskiego,
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d) nie określa się rodzaju skrzyżowania KDG
i KDL1,
mogą
one
być
zmienne
w wyznaczonych liniach rozgraniczających,
e) adaptację i modernizację istniejących ulic St.
Wyszyńskiego i Sikorskiego;
2) modernizacja istniejącego układu drogowego
i nowe realizacje powinny uwzględniać zakładane w planie klasy techniczne i wynikające
z nich parametry geometryczne;
3) plan wydziela w liniach rozgraniczających te
drogi wewnętrzne, które są niezbędne dla obsługi ustalonych funkcji;
4) ustala się: drogi wewnętrzne w terenie oznaczonym UC1, UC2 i KSP1, KSP2, stanowiące dojazdy do poszczególnych usług i funkcji wydzielonych w zagospodarowaniu terenu na etapie
projektu budowlanego. Muszą zachować parametry techniczne pozwalające na swobodny dojazd straży pożarnej i służb komunalnych;
5) każdorazowo dopuszcza się w uzgodnieniu
z zarządzającym drogą lub ulicą, zachowanie,
remonty i modernizację istniejących budynków
i ogrodzeń w liniach rozgraniczających układu
drogowego - o ile lokalizacja pozwala na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie drogi i ulicy
i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla jej
użytkowników;
6) nowe zjazdy i zmiana zjazdu z drogi publicznej
do
ustalonych
funkcji
w uzgodnieniu
z właściwym zarządcą drogi.

3. Określenie wskaźników ilości miejsc parkingowych:
nakazuje się stosowanie poniższych minimalnych
standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o ponadlokalnej funkcji usługowej 5 do
10 miejsc na 100 m2 powierzchni sprzedaży,
b) dla obiektów handlowych, biur, urzędów
3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej
obiektu,
c) dla obiektów użyteczności publicznej takich jak
kina, lokale rozrywkowe, sale widowiskowe
20 miejsc na 100 miejsc w obiektach,
d) obiekty sportowe, biblioteki 30 miejsc na 100
użytkowników,
e) dla obiektów gastronomii takich jak restauracje,
kawiarnie 5 miejsc parkingowych na 100 miejsc
konsumenckich,
f) hotele, motele, pensjonaty, 15 miejsc parkingowych na 100 łóżek,
g) dla mieszkalnictwa w obiektach usługowo mieszkaniowych 1-2 miejsca na 1 mieszkanie;
§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziałów nieruchomości
1) Dopuszcza się dokonywanie podziałów i scaleń
nieruchomości Podziały nieruchomości mające na
celu wyodrębnienie terenów publicznych należy
prowadzić w oparciu o linie rozgraniczające niniejszego planu oraz linie podziałów funkcjonalnych
wprowadzone w kompleksowym zagospodarowaniu terenu na etapie projektu budowlanego;
2) Nie wprowadza się ograniczeń dla podziałów związanych z podziałami spadkowymi, regulacją pasów
drogowych czy wydzielania służebności przejazdu
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oraz podziałów na cele inwestycyjne wydzielonych
funkcji;
3) Podziały budynków muszą uwzględniać jego schemat konstrukcyjny i sposób użytkowania w szczególności:
a) gdy wraz z podziałem działki dochodzi do podziału budynku to linia podziału musi przebiegać na
całej wysokości obiektu przez ścianą dzielącą go
na regularne i samodzielne części oraz nie może
odbiegać od linii podziału działki,
b) wydzielone części muszą spełniać warunki techniczne dla sytuowania budynków w granicach
działki,
c) po podziale musi być możliwe prowadzenie remontów, modernizacji i przebudów samodzielnie
przez właścicieli poszczególnych fragmentów.
Rozdział 3
Przepisy szczegółowe poszczególnych terenów,
przeznaczenie terenów,
zasady zagospodarowania, kształtowanie ładu
przestrzennego, parametry, wskaźniki, ograniczenia
w użytkowaniu terenu
§ 12. Wyznacza się "tereny zabudowy usług centrotwórczych" oznaczone na rysunku planu symbolem UC1,2:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze
komercyjne i publiczne o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym, obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2, handel hurtowy, detaliczny, rzemiosło usługowe, gastronomia, instytucje
finansowe, turystyczne, wystawiennicze, hotele,
przedstawicielstwa firm, rekreacja;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne usługi komercyjne nie wymienione w ust.1
związane z działalnością nieuciążliwą,
b) zabudowa usługowo - mieszkaniowa oraz mieszkalnictwo zbiorowe na terenie UC1, UC2, pomieszczenia mieszkalne dla właścicieli w terenie
UC1, UC2,
c) ciągi komunikacyjne i obiekty zaplecza motoryzacji:
- drogi wewnętrzne
- parkingi: w tym wielopoziomowe, wbudowane, samodzielne, podziemne
- place manewrowe i postojowe
- stacje paliw
- ciągi piesze i place, przystanki komunikacji
publicznej
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona, mała architektura,
f) budynki i urządzenia pomocnicze dla obsługi
funkcji przewidzianej planem;
3) zasady zagospodarowania:
a) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz,
b) dopuszcza się realizację zabudowy usługowo mieszkaniowej w formie zabudowy zwartej na terenie UC1, UC2,
c) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje, nie
ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów,
dopuszcza się formy nowatorskie, nowa zabudowa przebudowywana i rozbudowywana winna
być kształtowana indywidualnie, w sposób i przy
użyciu materiałów tradycyjnych z nawiązaniem
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do istniejącej współczesnej zabudowy usługowej,.
d) dopuszcza się realizację linii ogrodzeń stałych
w liniach rozgraniczających terenów,
e) dostępność terenów usług z dróg wewnętrznych
oraz dróg publicznych zjazdami uzgodnionymi
z zarządcami dróg,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów wielkopowierzchniowych w odległości:
- od dróg publicznych w/g ustawy o drogach
publicznych
- na terenach oznaczonych graficznie nieprzekraczalną linią zabudowy na rysunku planu
obowiązują powyższe linie;
4) parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy,
ustala się:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może
przekroczyć 80% terenu dla UC1 i dla UC2,
b) przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć 40% powierzchni przeznaczenia podstawowego,
c) powierzchnia terenów biologicznie czynnych minimum 10%,
d) wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowo usługowej do 20 m, plastyczne i konstrukcyjne
dominanty np. pylony wielkopowierzchniowych
obiektów usługowych do 25,0 m;
5) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej
poza granice terenu inwestycji lub lokalu,
w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji, wymienione ograniczenie
nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności i infrastruktury technicznej, jeżeli taka
inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
b) budowy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych oraz z blach falistych,
c) stosowania w elewacjach wszelkiego rodzaju
substandardowych materiałów plastikowych;
6) ustala się nakaz:
a) kompleksowego zagospodarowania przestrzeni
wokół obiektów usługowych i usługowo - mieszkaniowych z uwzględnieniem elementów małej
architektury, oświetlenia, uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej,
b) docelowej likwidacji substandardowych budynków gospodarczych,
c) przystosowania przewidywanych rozwiązań do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
d) utrzymanie wartościowej zieleni wysokiej wzdłuż
granic terenu, wzdłuż komunikacji wewnętrznej
i parkingów,
e) zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów klientów, pracowników i mieszkańców
w granicach działki inwestora;
7) dopuszcza się:
a) powiązanie istniejących i projektowanych budynków usługowych przewiązkami umożliwiającymi przejścia między budynkami na poziomie
pierwszej i drugiej kondygnacji, również nad ciągami
pieszymi
i drogami
wewnętrznymi
z zachowaniem parametrów przejść i przejazdów
pod przewiązkami jak dla dróg pożarowych,
w przypadku gdy pełnią taką funkcję,
b) niezbędne wycinki zieleni wysokiej,
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c) bilansowanie miejsc postojowych w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego teren przyległy do terenu opracowania,
d) w bilansie miejsc postojowych uwzględnienie
publicznych miejsc postojowych przy drogach,
za zgodą zarządcy drogi,
e) adaptację istniejącej zabudowy z możliwością
przebudowy,
f) budowę parkingów do 2 poziomów.
§ 13. Wyznacza się „tereny zabudowy usługowej” oznaczone na rysunku planu symbolem U1,2:
1) przeznaczenie podstawowe:
usługi komercyjne takie jak: obiekty handlu
o pow. sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, turystyki,
komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, zdrowia, sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe pod
warunkiem, że powierzchnia całkowita części
obiektu przeznaczonego dla mieszkań będzie
mniejsza niż powierzchnia całkowita tego obiektu
przeznaczonego dla usług,
b) rzemiosło usługowe,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) trasy i urządzenia komunikacyjne oraz obiekty
obsługi komunikacji (drogi dojazdowe, miejsca
postojowe, parkingi, place manewrowe, itp.),
e) zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu
i rekreacji,
f) budynki pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem;
3) zasady zagospodarowania:
a) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego powiązania z architekturą istniejących budynków mieszkalnych.
b) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje, nie
ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów,
dopuszcza się formy nowatorskie,
c) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbędnych minimalnych odległości od sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających z przepisów szczególnych;
4) parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy,
ustala się:
a) maksymalną wysokość zabudowy usługowej 16
m, plastyczne i konstrukcyjne dominanty do 20
m ( np. pylony,)
b) powierzchnia biologicznie czynna, winna stanowić minimum 15% powierzchni działki lub terenu
inwestycji
c) ustala się maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) - 70%,
d) odległość
zabudowy
od
dróg
zgodnie
z obowiązującymi przepisami; na terenach
o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku planu, obowiązują
powyższe linie;
5) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej
poza granice terenu inwestycji bądź lokalu
w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,
b) realizacji baz, składów, rzemiosła produkcyjnego
wymagającego stref ochronnych,
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c) realizacji obiektów wyłącznie o funkcji mieszkaniowej;
6) ustala się nakaz:
a) przystosowania przewidywanych rozwiązań do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) docelowo, kompleksowego zagospodarowania
przestrzeni
wokół
obiektów
usługowych
z uwzględnieniem elementów małej architektury,
oświetlenia, zieleni komponowanej;
7) dopuszcza się: adaptację istniejącej zabudowy
w dotychczasowej linii zabudowy bez możliwości
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej w odległości
mniejszej niż 10,0 m od krawędzi jezdni.
§ 14. Wyznacza się "tereny obiektów zaplecza
motoryzacji" oznaczone na rysunku planu symbolem
KSP1,2:
1) przeznaczenie
podstawowe:
tereny
usług
i obiektów zaplecza komunikacji samochodowej
KSP1 – stacja paliw
KSP2 – zespół przystanków, dworce, salony sprzedaży samochodów, parkingi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi gastronomii,
b) rzemiosło usługowe,
c) ciągi komunikacyjne,
d) drogi wewnętrzne,
e) place postojowe i manewrowe,
f) ciągi piesze i place,
g) zieleń urządzona, mała architektura,
h) budynki i urządzenia pomocnicze dla obsługi
funkcji przewidzianej planem,
i) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego, standardy zabudowy, ustala się:
a) możliwość adaptacji istniejącej zabudowy, obiektów i urządzeń zaplecza motoryzacji z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy,
b) nowa zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz, nawiązującego do
charakteru i gabarytów typowych dla ustalonej
funkcji,
c) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje, nie
ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów,
dopuszcza się formy nowatorskie,
d) obowiązuje kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni wokół obiektów kubaturowych
i urządzeń z uwzględnieniem elementów małej
architektury, oświetlenia, posadzek, uzbrojenia
terenu oraz zieleni,
e) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbędnych minimalnych odległości od sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających z przepisów szczególnych;
4) ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
usługowej do 10 m,
b) powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić minimum 15% powierzchni działki lub terenu
inwestycji,
c) ustala się maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) - 80%,
d) przeznaczenie dopuszczalne nie może przekraczać 40% powierzchni przeznaczenia podstawowego,
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e) odległość zabudowy od dróg lokalnych, dojazdowych,
wewnętrznych
zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
5) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej
poza granice terenu inwestycji bądź lokalu,
w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji, nie dotyczy inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności i infrastruktury
technicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna
z przepisami odrębnymi,
b) realizacji baz, składów,
c) realizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej;
6) ustala się nakaz:
a) przystosowania przewidywanych rozwiązań do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) wprowadzania zieleni izolacyjnej szerokości ~
5 do 10 m od strony ul. Trzebińskiej;
7) zmiana obsługi komunikacyjnej po dokonaniu wyboru
rodzaju
skrzyżowania
KDL1
z KDG
w uzgodnieniu z właściwymi zarządcami tych dróg.
§ 15. Wyznacza się "tereny zieleni urządzonej"
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1,2,3:
1) przeznaczenie podstawowe:
ZP1 – zieleń urządzona, ciągi piesze w zieleni,
ZP2, ZP3 – zieleń parkowa i izolacyjna, parkingi
w zieleni;
2) przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
a) ścieżki spacerowe,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) oświetlenie terenu,
d) urządzenia służące ochronie środowiska;
3) zagospodarowanie:
adaptacja istniejącej zieleni z możliwością wprowadzania nowej komponowanej wraz z elementami małej architektury (akcenty plastyczne);
4) zakaz:
a) wznoszenia obiektów kubaturowych w tym również tymczasowych,
b) umieszczania reklam i ogłoszeń w obszarze przyległym do pasa drogowego obecnej drogi krajowej nr 79 do czasu zmiany funkcji tej drogi.
§ 16.
1. Wyznacza się "tereny drogi publicznej głównej"
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG:
1) przeznaczenie podstawowe:
tereny komunikacji publicznej wg "Studium",
główna droga miejska łącząca Chrzanów
z autostradą A-4 poprzez węzeł Chrzanów I,
w stanie istniejącym ul. Trzebińska pełni funkcję drogi krajowej nr 79, zmiana trasy przebiegu
drogi krajowej w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wynikające z § 9 pod warunkiem niekolizyjności z przeznaczeniem podstawowym, przy
zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników
komunikacji publicznej i przyległych dróg
publicznych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
b) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
na warunkach określonych w przepisach odrębnych w oparciu o sporządzone dokumen-
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tacje techniczne uzgodnione z zarządcami
dróg;
3) parametry, zagospodarowanie:
a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m,
b) jezdnia dwukierunkowa, pasy ruchu szer.
3,5 m,
c) chodniki obustronne 1,5 ÷ 3,0 m ścieżki rowerowe jednostronne dwukierunkowe lub
dwustronne jednokierunkowe,
d) pasy zieleni izolacyjnej.

2. Wyznacza się "tereny dróg publicznych lokalnych"
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL1,2,3:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji z infrastrukturą:
KDL1 projektowana ulica łącząca ul. Trzebińską
z ul. Szpitalną,
KDL2 adaptacja i modernizacja ul. Sikorskiego,
KDL3 adaptacja i modernizacja istniejącej ul. St.
Wyszyńskiego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń przydrożna,
b) pas postojowy jednostronny,
c) infrastruktura techniczna;
3) parametry zagospodarowania:
a) szerokość w liniach rozgraniczających
min. 12,0 m, dla KDL1 do 15,0 m,
b) jezdnia dwukierunkowa o szer. min. 6,0 m,
c) obustronne chodniki min. 1,5 m,
d) ścieżka rowerowa lub pieszo rowerowa
jednostronna dwukierunkowa.
3. Wyznacza się "tereny dróg dojazdowych" oznaczone na rysunku planu symbolem KDD:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji:
KDD2, KDD3 adaptacja istniejących dróg
z możliwością
modernizacji
i przebudowy,
KDD1, KDD4 budowa nowych dróg po śladach
istniejących dojazdów;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
infrastruktura techniczna, ciągi piesze, pasy postojowe dwustronne równoległe do jezdni, zieleń przydrożna;
3) parametry:
szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
jezdnia, szer. min. 6,0 m;
4. Wyznacza się "tereny dróg wewnętrznych" oznaczone na rysunku planu symbolem KDW:
1) przeznaczenie podstawowe:
tereny komunikacji, adaptacja istniejących dojazdów z możliwością modernizacji i przebudowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
infrastruktura techniczna, ciągi piesze, pasy
postojowe, zieleń przydrożna;
3) parametry:
szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
jezdnia min. 6,0 m;
4) szczegółowy przebieg dróg wewnętrznych nie
wyznaczonych
w planie
wynikać
będzie
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z opracowanych projektów budowlanych, warunków technicznych oraz zapotrzebowania
komunikacyjnego.

dla terenów oznaczonych symbolem UC1, UC2, KSP2,
U1 ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

§ 17. Wyznacza się "tereny parkingów" oznaczone na rysunku planu symbolem KP:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) parking samochodów osobowych,
b) parkingi rowerowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleń towarzysząca,
c) zgodnie z ustaleniami ujętymi w § 9.

Poz. 2723

Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na
stronie internetowej miasta Chrzanowa.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 18. Teren zamknięty PKP nie podlega opracowaniu w planie miejscowym. W stanie istniejącym
zieleń urządzona, ciągi piesze, sieci infrastruktury
technicznej.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

§ 19.
Zgodnie
z art.
36
ust.
4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/87/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 31 maja 2011 r.
Rysunek Planu
Skala 1:1000*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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UKŁAD SEKCJI RYSUNKU PLANU
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Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/87/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 31 maja 2011 r.

Do ww. projektu planu wniesiono uwagę nr 1
częściowo
nieuwzględnioną
dotyczącą
działki
nr 4284/4 i południowych części działek 411/5 i 411/29
zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem UC1.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nowego centrum handlowego przy
ul. Trzebińskiej w Chrzanowie

wniósł uwagę w zakresie nieuwzględnionym, następującej treści:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)Rada
Miejska w Chrzanowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nowego
centrum handlowego przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach
06 października 2010r. do 08 listopada 2011 r.
i nieuwzględnionych przez Burmistrza Chrzanowa.

________

[…]*

1. Planowane zmiany polegające na przeznaczeniu
całości mojej działki nr 4284/4 i południowych
części działek 411/5 i 411/29 pod tereny dróg wewnętrznych (KDW) całkowicie zaburzają możliwość racjonalnego korzystania z nieruchomości,
które stanowią całość gospodarczą.
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe.
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2. Nakaz zawarty w § 10 pkt 3 pkt b) projektu planu,
zgodnie z którym dla obiektów handlowych, biur
i urzędów ustalono wymóg zapewnienia 3 miejsc
parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej
obiektu jest kuriozalny w świetle faktu, że przy
obowiązujących możliwościach zabudowy do wysokości 25 m należy na parking przeznaczyć dodatkowo ok. 60 % powierzchni w stosunku do
powierzchni projektowanej. W zakresie zapisu
§ 10 pkt 3 ppkt b) projektu planu wnoszę
o określenie wymogu zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektów handlowych, biur
i urzędów w liczbie 2 miejsc parkingowych na
100 m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię ciągów komunikacji wewnętrznej w projektowanych obiektach.
3. Uchwalenie miejscowego planu w wersji opracowanego projektu, powoduje zbyt daleko idące
ograniczenie w wynikających z prawa własności
uprawnień przysługujących właścicielowi. Łamie
to podstawową zasadę wyrażoną w Ustawie Zasadniczej.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Uzasadnienie
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planu uwzględnił ten wniosek. Wyznaczona droga
KDW jest konsekwencją planistyczną, niezbędną
z uwagi na dostępność do obiektów wielkopowierzchniowych oraz bezpieczeństwo pożarowe intensywnie wykorzystywanych terenów usług.
Ad 2
W obszarze Śródmieścia Chrzanowa, a szczególnie w strefie wielkopowierzchniowych usług jest odczuwalny deficyt miejsc parkingowych. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi dotyczącej zmniejszenia
wskaźnika miejsc parkingowych, oznaczałoby to pogłębienie istniejącego już deficytu i pogorszenie dostępności do usług. Analiza miejsc parkingowych
w tym obszarze wykazała brak merytorycznych podstaw do obniżenia dla obiektów handlowych, biur
i urzędów wskaźnika miejsc postojowych do 2 mp na
100 m2 pow. użytkowej obiektu. W ustaleniach projektu planu nie ma „obowiązujących możliwości zabudowy do wysokości 25 m” jest natomiast zapis
w §12 ust.1 pkt 4 lit. d) „wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej do 20 m, plastyczne
i konstrukcyjne dominanty np. pylony wielkopowierzchniowych obiektów usługowych do 25 m”, co
nie jest obowiązkiem, a możliwością.
Ad 3

Ad 1
Na działkach nr 4282/4, 411/29, 411/5 zlokalizowany jest dworzec autobusowy w Chrzanowie, działka nr 4284/4 będąca na przedłużeniu zjazdu z drogi
krajowej nr 79 stanowi w tzw. całości gospodarczej
dworca autobusowego wewnętrzną komunikację
(drogę wewnętrzną). Na jej przedłużeniu działki nr
4284/3 i 4284/2 również stanowią dojazd do parcel
w głębi kwartału. W dniu 23.09.2009r. złożony został
wniosek do planu dotyczący szczegółowego przebiegu ujętej w projekcie planu ww. drogi wewnętrznej.
Wniosek jest uzgodnieniem zainteresowanych właścicieli co do przebiegu ww. drogi wewnętrznej
o takich parametrach, które umożliwią obsługę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Projekt

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/87/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 31 maja 2011 r.
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych planie
miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.3 ust.1 i art.20
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.).
Rada Miejska w Chrzanowie rozstrzyga

Projekt planu w swych rozwiązaniach nie przewiduje na terenach będących własnością Pana Tadeusza Głowacza obiektów wyższej użyteczności publicznej powodującej konieczność wywłaszczenia.
Ustalona droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną,
jest drogą prywatną, służy do obsługi prywatnych
obiektów i funkcji w nich przewidzianych. Ustalenia
planu wprowadzają funkcje, o które zainteresowany
wnioskował. Miejsca parkingowe są niezbędne dla
klientów przewidywanych usług.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu
publicznego, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania.
1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowego centrum
handlowego przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie,
Gmina Chrzanów poniesie wydatki na następujące
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, będące bezpośrednim skutkiem uchwalenia planu,
obejmujące budowę:
1)
2)
3)
4)
5)

gminnych dróg publicznych;
sieci wodociągowej;
sieci kanalizacji sanitarnej;
sieci kanalizacji deszczowej;
sieci odwodnienia terenu.

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

Poz. 2723,2724

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

2723

2724
2724

UCHWAŁA NR XVI/174/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 39 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3,
oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 5 ust. 5,
art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1 – 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 września 2011 r. zakłada się Samorządowe Przedszkole nr 39 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3.
2. Organizację Samorządowego Przedszkola nr 39
określa statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski Samorządowego Przedszkola nr 39 w Krakowie.
§ 2.
1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się jednostkę
budżetową o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3 – zwany dalej
„Zespołem” przez połączenie:

2. Organizację Zespołu określa statut, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski Zespołu.
§ 3.
1. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 68 im. Jerzego
Bińczyckiego w Krakowie z dniem 1 września
2011 r. stają się pracownikami Zespołu.
2. Zobowiązania, należności oraz mienie Szkoły Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego
w Krakowie przejmuje z dniem 1 września 2011 r.
Zespół.
§ 4. Koszty funkcjonowania Zespołu, o którym
mowa w § 2 ust. 1 będą finansowane w Dziale 801,
Rozdziale 80101, 80104, 80148, oraz Dziale 854, Rozdziale 85401 budżetu Miasta Krakowa na rok 2011.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Krakowa
Małgorzata Jantos

1) Szkoły Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego,
2) Samorządowego Przedszkola nr 39.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2011 r.
STATUT
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 39
W KRAKOWIE
Rozdział I
NAZWA PRZEDSZKOLA
§ 1.
1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole nr 39 w Krakowie.

2. Samorządowe Przedszkole nr 39 w Krakowie zwane jest dalej „Przedszkole”.
§ 2.
1. Siedzibą Przedszkola jest budynek w Krakowie przy
ulicy Porzeczkowej 3.
2. Adres Przedszkola: Samorządowe Przedszkole
nr 39, ul. Porzeczkowa 3, 31-234 Kraków.
§ 3.
1.

Nazwa Przedszkola
brzmieniu.

jest

używana

2. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

w pełnym
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Samorządowe Przedszkole nr 39
ul. Porzeczkowa 3.
31-234 Kraków
§ 4. Organem prowadzącym Przedszkole jest
Gmina Miejska Kraków.
§ 5. Przedszkole jest jednostką organizacyjną
gminy w rozumieniu art. 9 i art. 47 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem
sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§ 7. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 8. Cele i zadania Przedszkola wynikają
z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:
1) udzielania dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej,
2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
3) umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia
tożsamości
narodowej,
etnicznej,
językowej
i religijnej.
§ 9.
1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno –
wychowawczej Przedszkola to:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych
zespołach,
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające
rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
5) spontaniczna działalność dzieci,
6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.
§ 10.
1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza
Przedszkolem.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece dzieci.
3. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza
terenem Przedszkola nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela.
§ 11.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają
i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni

Poz. 2724
za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z
Przedszkola do domu.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez
inną osobę dorosłą, zdolną do podejmowania
czynności prawnych, upoważnioną na piśmie
przez rodziców.
§ 12.
1. Za zgodą rodziców w Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, m.in.: rytmika, nauka
języka obcego, nauka pływania i inne.
2. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną odpłatnością rodziców oraz za ich zgodą wyrażoną na
piśmie.
3. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane
w czasie przeznaczonym na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 13. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
§ 14.
1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący
zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola
zastępuje go wicedyrektor.
§ 15. Dyrektor Przedszkola:
1) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy,
4) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych,
metodycznych i organizacyjnych,
6) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
aktywne działania prozdrowotne,
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie organizowanych zajęć.
§ 16.
1. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i ogółem rodziców oraz środowiskiem lokalnym.
2. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
podjęte w ramach ich kompetencji.
3. Dyrektor umożliwia współdziałanie i współpracę
organów Przedszkola.
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§ 17.
1. Dyrektor odpowiada za opracowanie rocznych
planów finansowych Przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. Powyższa zasada obowiązuje przy wprowadzaniu
zmian w rocznym planie finansowym.
3. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a w szczególności za:
1) dokonywanie wydatków w ramach rozdziałów
klasyfikacji budżetowej obowiązującego planu
finansowego i w kwotach nie przekraczających
wysokość w nich przewidzianych,
2) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych
dokumentów, z organem prowadzącym Przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego
organu,
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie
Prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków
budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego, objętych rocznym planem finansowym
Przedszkola.
4. Dyrektor Przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu
mieniem placówki.
5. Dyrektor organizuje pracę kancelarii, odpowiada za
dokumentację placówki.
6. Dyrektor sporządza arkusz organizacji pracy Przedszkola na rok szkolny.
7. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1-6 dyrektor Przedszkola podlega nadzorowi organu
prowadzącego Przedszkole, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
§ 18.
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
2. Dyrektor w szczególności:
1) stwarza w Przedszkolu atmosferę akceptacji,
współpracy i wzajemnej życzliwości,
2) realizuje zalecenia, uwagi i wnioski przekazane
przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,
3) rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem,
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4) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko
obowiązku odbywania rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
§ 19.

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest
kolegialnym organem Przedszkola w zakresie jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania
Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
§ 20.
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać
udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady
Pedagogicznej.
3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego
nadzór
pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków
Rady Pedagogicznej.
§ 21. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie
Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru
pedagogicznego
oraz
informuje
o działalności Przedszkola.
§ 22. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
2) podejmowanie
uchwał
w sprawie
innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
§ 23.
Rada
w szczególności:

Pedagogiczna

opiniuje

1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy
rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego Przedszkola,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 24.
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu
albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Przedszkola.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 330

– 19307 –

2. Do czasu powołania Rady Przedszkola jej zadania
wykonuje Rada Pedagogiczna.
§ 25. Rada Pedagogiczna może wystąpić
z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora.
§ 26.
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
2.

Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie
uchwał
niezgodnych
z przepisami
prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 27.
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§ 32.

1. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania
w ramach swoich kompetencji.
2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor
Przedszkola.
§ 33. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem Przedszkola, a organami Przedszkola, strony
mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rozdział IV
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
§ 34.

1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej
działalności.

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 –
6 lat.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 28. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
dzieci lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
§ 29.
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca
reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do
Przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół
rodziców przedszkola.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
Przedszkola.
§ 30.
1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Przedszkola.
2. Rada Rodziców może występować z wnioskiem do
dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
3. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię
o pracy nauczyciela w okresie odbywania stażu po
otrzymaniu zawiadomienia o dokonywanej ocenie
dorobku zawodowego nauczyciela.
§ 31.
1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, w celu
stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju
dzieci oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola.
2. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację
pomiędzy sobą poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń,
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

3. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków
po
wypowiedzeniu
umowy
zgodnie
z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa
w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli
samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
§ 35.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola
jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 36.
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym
niż 5 godzin dziennie.
2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza
prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego. Nauczyciel
przedstawia program wychowania przedszkolnego dyrektorowi Przedszkola, który po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i Rodziców dopuszcza
do użytku zaproponowany przez nauczyciela program. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor
Przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie
w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
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§ 37. W Przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
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5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalany jest
z organem prowadzącym na dany rok szkolny
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

§ 38.
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania
i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji pracy Przedszkola opracowany przez
dyrektora Przedszkola.
2. Arkusz organizacji pracy Przedszkola zatwierdza
organ prowadzący po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną.
3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się
w szczególności:
1) czas pracy Przedszkola i poszczególnych oddziałów,
2) liczbę oddziałów w Przedszkolu,
3) dzienny czas pracy Przedszkola,
4) liczbę etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
5) kwalifikacje nauczycieli,
6) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacyjny,
7) zajęcia dodatkowe finansowane ze środków
pozabudżetowych.
§ 39.
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy
rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola
na wniosek Rady Pedagogicznej.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa
czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 40.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj.
od 1września do 31 sierpnia.
2. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są
z organem prowadzącym na wniosek dyrektora
Przedszkola.
3. Szczegółową organizację wychowania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora
Przedszkola. Określa się w nim w szczególności
czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
4. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie: od
godz. 7:00 do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku.

Rozdział V
ZASADY ODPŁATNOŚCI
§ 41. Opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu ustala
rada gminy, z uwzględnieniem prawa dziecka do
bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co
najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Rozdział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 42. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych
zadań.
§ 43.
1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie
powierzonych jego opiece wychowanków.
2. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania; m.in.
1) planuje
i prowadzi
pracę
wychowawczodydaktyczną w oparciu o zestaw programów
wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za
jej jakość,
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród
podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego.
4. Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę
i umiejętności.
5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby
nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do
Przedszkola.
§ 44.
Dyrektor
i nauczyciele
współpracują
z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz podwyższenia poziomu
pracy Przedszkola.
§ 45.
1. Rodzice mają w szczególności prawo do bieżącej
i rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz
zachowaniu w grupie.
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola
spoczywa obowiązek do udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej
wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe
funkcjonowanie w grupie.
§ 46. Przedszkole współpracuje ze specjalistami
świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
zdrowotną i inną w celu korzystania ze specjalistycz-
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nych, bezpłatnych konsultacji dotyczących spraw
dziecka,
poszerzania
wiedzy
psychologicznopedagogiczno-logopedycznej
oraz
doskonalenia
umiejętności wychowawczych.
§ 47.
1.

W Przedszkolu są zatrudnieni nauczyciele
i następujący pracownicy administracyjno – obsługowi: intendent, sekretarka, woźna, pomoc wychowawcza,
kucharka,
pomoc
kuchenna
i pracownik do prac ciężkich.

2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych
pracowników administracyjno-obsługowych określa dyrektor Przedszkola, w przydziale czynności
na kolejny rok szkolny.
§ 48. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne
przepisy.
Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
§ 49.
1. Dziecko w Przedszkolu ma prawa wynikające
z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego
zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) zapewnienia warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny zajęć,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym,
5) rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
6) akceptacji jego osoby,
7) korzystania
z pomieszczeń
przedszkolnych,
sprzętów, środków dydaktycznych, zabawek,
gier.
2. Dziecko realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ma prawo do bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego lub zwrot kosztów przejazdu
dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do najbliższej placówki przekracza 3 km.
3. Do obowiązków dziecka należy:
1) poszanowanie
godności
rówieśników
i dorosłych,
2) uczenie się i przestrzegania reguł współżycia
w grupie,
3) wykonywanie czynności samoobsługowych
i porządkowych na miarę swoich możliwości.
Rozdział VIII
RODZICE
§ 50.
1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:
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1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt
dziecka w Przedszkolu,
6) informowanie
o przyczynach
nieobecności
dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych.

2. Rodzice dziecka w wieku 5 i 6 lat, podlegającego
obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego
zorganizowanego
w szkole
podstawowej,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka
na zajęcia,
3) informowania, w terminie do dnia 30 września
każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji
tego obowiązku przez uczęszczanie do przedszkola za granicą lub do przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie do dyrektora Przedszkola, do organu prowadzącego Przedszkole lub do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach Przedszkola,
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania w przypadku
stwierdzenia niedostatecznych efektów wychowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.
4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
§ 51.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać
ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi
z programu rozwoju Przedszkola oraz programami wychowania przedszkolnego w danym
oddziale,
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2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli,
pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze odpowiednich metod,
4) przekazywania
dyrektorowi,
nauczycielom,
wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,
5) przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola
organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
§ 52. Rodzice za szczególne zaangażowanie we
wspieraniu pracy Przedszkola na mocy uchwały Rady
Pedagogicznej mogą otrzymać list pochwalny od
dyrektora Przedszkola.
§ 53. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
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1) dzieci 5 i 6-letnich,
2) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących
dzieci,
3) dzieci matek i ojców wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
4) dzieci z rodzin zastępczych.

2. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor
Przedszkola, 2 nauczycieli, 2 przedstawicieli rodziców, przedstawiciel Rady Dzielnicy IV. Jako obserwatorzy w posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele organu prowadzącego
i organu nadzoru pedagogicznego.
3. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności.
§ 58. W miarę wolnych miejsc do Przedszkola
mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu
całego roku.
Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54. Formami współpracy Przedszkola z rodzicami są:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem,
nauczycielami, pedagogiem,
3) zajęcia otwarte.
Rozdział IX
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO
PRZEDSZKOLA
§ 55. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do
Przedszkola w okresie od 1 do 31 marca każdego roku
na zasadach powszechnej dostępności.
§ 56. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola
jest karta zapisu dziecka do Przedszkola złożona
w Przedszkolu w terminie od 1 do 31 marca danego
roku.
§ 57.

§ 59.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole prowadzone jest w formie jednostki
budżetowej.
3. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Przedszkole stosuje ustawę o ochronie danych
osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Przedszkole stosuje ustawę dostępie do informacji
publicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia statutu i dokonywania zmian w Statucie określa ustawa.
7. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż
limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która ustala szczegółowe kryteria
przyjęć dzieci do Przedszkola z uwzględnieniem
pierwszeństwa:
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/174/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2011 r.
Statut
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2
W KRAKOWIE
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2,
2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową
nr 68, im. Jerzego Bińczyckiego

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Krakowa
Małgorzata Jantos

3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole
nr 39,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 , poz.
5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu.
§ 2.
1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Krakowie.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek w Krakowie przy
ul. Porzeczkowej 3
3. Adres Zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Porzeczkowa 3, 31-234 Kraków
4. W skład Zespołu wchodzą:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 330

– 19311 –

1) Szkoła Podstawowa nr 68 w Krakowie,
2) Samorządowe Przedszkole nr 39 w Krakowie.

Poz. 2724,2725

3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz
sposób rozwiązywania sporów między nimi określają
statuty Szkoły i Przedszkola.

§ 3.

§ 8.

1. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.

1. Zespołem kieruje dyrektor.

2. Zespół używa pieczęci w brzmieniu:

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły
i Przedszkola.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Porzeczkowa 3

3. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje
z niego organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą.

31-234 Kraków
§ 4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina
Miejska Kraków.
§ 5.
1. Zespół jest jednostką budżetową Miasta. Obsługę
finansowo-księgową prowadzi Zespół Ekonomiki
Oświaty w Krakowie.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu
regulują odrębne przepisy.
§ 6. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje
Małopolski Kurator Oświaty.
§ 7.
1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz
rad rodziców Szkoły i Przedszkola, wchodzących
w skład Zespołu.
2. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna Przedszkola,
3) Rada Pedagogiczna Szkoły,
4) Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,
5) Rada Rodziców uczniów Szkoły,
6) Samorząd Uczniowski Szkoły.

§ 9.
1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 10. Zasady wydawania oraz wzorów świadectw
i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich
sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
§ 11.
1. Statut Przedszkola i statut Szkoły, które wchodzą
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie mogą
być sprzeczne ze statutem Zespołu.
2. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia Statutu
i wprowadzenia zmian w Statucie określa ustawa.
§ 12. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie reguluje statut Szkoły i statut Przedszkola.
§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Krakowa
Małgorzata Jantos
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UCHWAŁA NR X.56.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 10 maja 2011 r.
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), Rada Miejska
w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Gminy Krynica-Zdrój w wysokości 23%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na
dany rok kalendarzowy.
2725

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zaokrągleniu
w ten sposób, że mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki opłaty wynoszące 50 groszy i więcej
podwyższa się do pełnych złotych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 330

– 19312 –
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UCHWAŁA NR VIII/109/2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45 poz. 235) – Rada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – od
każdego wpisu w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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UCHWAŁA NR VIII/96/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz
art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45 poz. 235)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Gminy Podegrodzie – od każdego wpisu
300 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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UCHWAŁA NR VI/55/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym ( tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn.
zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Sękowa pobór
podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
należnych od osób fizycznych w drodze inkasa i wyzna-

cza się na inkasentów następujące osoby dla poszczególnych sołectw:
Bartne - Pan Kuziak Adam
Bodaki - Pani Kozak Zofia
Krzywa - Pani Jawor Elżbieta
Małastów - Pani Bogoń Maria
Męcina Mała - Pani Szarowicz Grażyna
Męcina Wielka - Pani Prorok Zofia
Owczary - Pani Wal Małgorzata
Ropica Górna - Pani Tokarz Katarzyna
Sękowa - Pan Markowicz Zygmunt
Siary - Pan Skuba Edward
Wapienne - Pan Gryboś Wiesław

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 330

– 19313 –

§ 2. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso
od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do
Urzędu Gminy kwot podatków w następującej wysokości:
Sołectwo Bartne - 7 %
Sołectwo Bodaki - 7 %
Sołectwo Krzywa - 11 %
Sołectwo Małastów - 7 %
Sołectwo Męcina Mała - 7 %
Sołectwo Męcina Wielka - 7 %
Sołectwo Owczary - 7 %
Sołectwo Ropica Górna - 7 %
Sołectwo Sękowa - 7 %
Sołectwo Siary - 7 %
Sołectwo Wapienne - 7 %

Poz. 2728,2729,2730

§ 3. Prowizja będzie wypłacona do 14 dni po terminie rozliczenia się inkasenta z zainkasowanej kwoty
podatków.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy
Sękowa z dnia 30 marca 2007r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości z późniejszą
zmianą.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

2728
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UCHWAŁA NR VI/56/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),
art. 19 pkt. 1 lit. „a”, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy
Sękowa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:
1. z ręki i koszów w kwocie - 2,00 zł dziennie,
2. ze stoisk, wozów konnych, przyczep lub samochodów
i innych tego typu stanowisk sprzedaży w kwocie 5,00 zł dziennie.
§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się inkasentów opłaty targowej dla poszczególnych sołectw:
Sołectwo Bartne - Pan Kuziak Adam
Sołectwo Bodaki - Pani Kozak Zofia
Sołectwo Krzywa - Pani Jawor Elżbieta
Sołectwo Małastów - Pani Bogoń Maria
Sołectwo Męcina Mała - Pani Szarowicz Grażyna
Sołectwo Owczary - Pani Wal Małgorzata
Sołectwo Ropica Górna - Pani Tokarz Katarzyna
Sołectwo Sękowa - Pan Markowicz Zygmunt
2729

Sołectwo Siary - Pan Skuba Edward
Sołectwo Wapienne - Pan Gryboś Wiesław
3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 30 % zainkasowanej
kwoty, płatne w terminie do 15 dnia następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 3.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uiszczają opłatę targową z chwilą wystawienia rzeczy do
sprzedaży.
2. Inkasent wystawia pokwitowanie poboru opłaty targowej z kwitariusza K – 103.
3. Inkasent wpłaca zainkasowaną kwotę na rachunek
budżetu Gminy Sękowa do ostatniego dnia miesiąca
za dany miesiąc.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Sękowa.
§ 5. Traci moc uchwala Nr IX/69/2003 z dnia
3 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej
z późniejszymi zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 330

– 19314 –
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UCHWAŁA NR VI/57/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sękowa.
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.) oraz art. 7
ust. 3a w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 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 Sękowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sękowa, stanowiące
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sękowa, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/57/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 31 maja 2011 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Sękowa.

5)

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sękowa powinien
spełniać wymagania wyszczególnione poniżej:
1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2) Posiadać specjalistyczne środki transportu pozwalające na załadunek, transport i rozładunek
odbieranych odpadów komunalnych w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia środowiska.
3) Posiadać środki transportu w ilości zapewniającej niezakłócony odbiór odpadów z częstotliwością określoną zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa".
4) Posiadane środki transportu winny:
a) spełniać wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
b) być
oznakowane
w sposób
widoczny
i trwały, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa firmy, adres,
telefon),
c) być wyposażone w narzędzia do ręcznego
uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie
prac załadunkowych,

6)
7)

8)

9)

d) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) być przystosowane do odbioru odpadów
komunalnych z urządzeń stosowanych przez
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Sękowa, wskazanych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sękowa”.
Posiadać tytuł prawny do bazy transportowej
wyposażonej w miejsca postojowe dla pojazdów
oraz
zapewniającej
możliwość
mycia
i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy
oraz mycia, dezynfekcji i przechowywania pojemników na odpady. W przypadku braku możliwości przeprowadzania mycia i dezynfekcji na
terenie własnej bazy transportowej posiadać
umowę z uprawnionym przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.
Utrzymywać pojazdy w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w szczególności przez ich
systematyczne mycie i dezynfekowanie.
Zapewnić taką organizację świadczonych usług,
aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników,
w razie zanieczyszczenia miejsce wokół pojemnika, odpady zostały niezwłocznie uprzątnięte.
Przekazywać odbierane odpady komunalne do
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winna
być prowadzona zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Sękowa”.

2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane
odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
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1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) dowód rejestracyjny lub dowód zakupu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
3) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4,,
4) decyzje zezwalające na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub umowa o współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie,

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/57/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 31 maja 2011 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Sękowa
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Sękowa winien spełniać
wymagania wyszczególnione poniżej:
1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2) Posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne
spełniające wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne tego typu pojazdów, w tym umożliwiające prowadzenie działalności w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsca opróżniania zbiorników
i tras przejazdu.
3) Oznakować środki transportu w sposób widoczny
i trwały, umożliwiający identyfikację podmiotu
świadczącego usługi (nazwa firmy, adres, telefon).
4) Posiadać tytuł prawny do bazy transportowej dla
prowadzonej działalności wyposażonej w miejsca
postojowe dla pojazdów oraz zapewniającej możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów. W przypadku
braku
możliwości
przeprowadzania
mycia
i dezynfekcji na terenie własnej bazy transportowej posiadać umowę z uprawnionym przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.
5) Utrzymywać pojazdy w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w szczególności przez ich
systematyczne mycie i dezynfekowanie
2730

Poz. 2730,2731
5) odpis z księgi wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5 oraz oświadczenie
potwierdzające spełnienie wymagań określonych w tym punkcie lub umowa w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników i pojazdów.
6) Oświadczenie o zobowiązaniu do spełnienia warunków określonych w ust. 1 pkt. 6, 7, 8, 9.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

6) Zapewnić systematyczny odbiór ścieków od właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca
posiada podpisane umowy.
7) Przestrzegać wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 188, poz. 1576) – w części dotyczącej
dostawcy nieczystości ciekłych.
8) Przekazywać odbierane ścieki do stacji zlewnej
spełniającej niezbędne wymagania.
9) Działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sękowa”.
2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) dowód rejestracyjny lub dowód zakupu środków,
o których mowa w ust. 1 pkt 2,
3) dokument potwierdzający dysponowanie własną
stacją
zlewną
lub
umowa
o współpracy
z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym
zakresie,
4) umowa w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów,
5) odpis z księgi wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5 oraz oświadczenie
potwierdzające spełnienie wymagań określonych
w tym punkcie lub umowa w zakresie mycia
i dezynfekcji pojazdów.
6) Oświadczenie o zobowiązaniu do spełnienia warunków określonych w ust. 1 pkt. 5, 6, 7.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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UCHWAŁA NR VI/58/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sękowa.
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.) oraz art. 7
ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 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 Sękowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy
Sękowa, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie Gminy Sękowa, stanowiące załącznik Nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/58/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 31 maja 2011 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie
Gminy Sękowa powinien spełniać wymagania wyszczególnione poniżej:
1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
2) Posiadać specjalistyczny sprzęt przeznaczony
do wyłapywania zwierząt bezdomnych (typu
poskrom dla zwierząt lub aplikator do zdalnego
zadawania leków) – stosowane urządzenia nie
mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt, ani zadawać im cierpienia.
3) Posiadać tytuł prawny do miejsca przeznaczonego do czasowego przetrzymywania zwierząt
przed ich przewiezieniem do schroniska, spełniającego wymogi określone w art. 9 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem
osób postronnych.
4) Posiadać pojazd przystosowany do transportu
wyłapanych zwierząt spełniający warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
5) Zapewnić zwierzętom odpowiednią opiekę do
czasu ich przekazania do schroniska, w tym
opiekę weterynaryjną.
6) Działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winna być prowadzona zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Sękowa w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane
odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) dowód rejestracyjny lub dowód zakupu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,
4) odpis z księgi wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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3) Posiadać
obiekt
schroniska
urządzony
i wyposażony zgodnie z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r.
Nr 158, poz. 1657).
4) Posiadać obiekt spalarni zwłok zwierzęcych spełniający wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz. U. z 2003r. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.).

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/58/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 31 maja 2011 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Sękowa.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sękowa powinien spełniać wymagania
wyszczególnione poniżej:

Poz. 2731,2732

2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) odpis z księgi wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 2, pkt 3 i pkt. 4.

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
2) Posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego
do prowadzenia działalności w zakresie schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych, wyznaczonego
zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

2731
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UCHWAŁA NR VI/61/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Sękowa
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednol. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.)
oraz art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (tekst jednol.
Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe
w Sękowej i oddział przedszkolny w Zespole Szkół
w Siarach prowadzone przez Gminę Sękowa.
§ 2. Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa realizują programy
wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego i zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny
8.00 do godziny 13.00 tj. 5 godzin dziennie.
§ 3.
1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Sękowa w czasie wykraczającym poza czas określony
w § 2 ustala się opłatę w wysokości 0.06 % zł minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego

w odrębnych przepisach za każdą zadeklarowaną
przez rodziców godzinę zajęć .
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć
terapeutycznych
i profilaktycznych
z udziałem logopedy i innych specjalistów,
b) zajęć religii z udziałem nauczyciela katechety;
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych
świadczeń
ustalana
jest
w oparciu
o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas określony w § 2.
4. Opłata, o której mowa w § 3 ust.1 obniża się :
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a) o 30% za drugie dziecko z tej samej rodziny
uczęszczające do przedszkola,
b) o 30% od dziecka pochodzącego z rodziny spełniającej kryteria pomocy społecznej,
c) opłaty nie pobiera się w przypadku trzeciego
i następnego dziecka z tej samej rodziny.
5. Opłata o której mowa w § 3 podlega zaokrągleniu do
pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§ 4. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych zobowiązani są z uwzględnieniem
§ 2 do ponoszenia:
1) odpłatności, za świadczenia określone w § 3 ,
2) odpłatności, za posiłki wg stawki ustalonej przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z Wójtem Gminy do
której nie wlicza się wynagrodzeń pracowników
przedszkola i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
§ 5.
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub
planowanej przyszłej nieobecności, rodzic lub opiekun prawny może wnieść, odpowiednio o zwrot lub
zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia,
określone w §4 pkt.2 w wysokości proporcjonalnej do
okresu absencji.

Poz. 2732,2733

2. Stawkę dzienną dla celu zwrotu w przypadku nieobecności; oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej
określonej w § 3 i liczby 30.
§ 6. Sposób pobierania opłaty określać będzie
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem
przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 7.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziecko
może być okresowo zwolnione z opłaty – w części
lub całości.
2. Zwolnienia dokonuje Wójt Gminy Sękowa na umotywowany wniosek dyrektora przedszkola lub rodziców
(opiekunów prawnych) dziecka po zasięgnięciu opinii
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Traci moc uchwała XXXIV/320/2009 Rady Gminy Sękowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty
za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Sękowa wykraczające poza podstawy programowe
§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

2732
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UCHWAŁA NR VI/63/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów i działaczy reprezentujących gminę Sękowa za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), na wniosek
Wójta Gminy Sękowa, Rada Gminy Sękowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwalić warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla
zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących
gminę Sękowa, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie:
warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących gminę Sękowa za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14-tu dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/63/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 31 maja 2011 r.
Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i działaczy reprezentujących Gminę Sękowa za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym.
I.
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszy załącznik do uchwały określa:
a) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania wypłaty i cofania stypendium sportowego oraz podstawę i sposób ustalenia jego wysokości;
b) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
c) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
§ 2. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:
1) Klubie sportowym - należy przez to rozumieć klub
sportowy z terenu Gminy Sękowa, którego barwy zawodnik reprezentuje.
2) Zawodniku - nie posiadającym licencji - należy przez
to rozumieć mieszkańca Gminy Sękowa lub reprezentującego Gminę Sękowa, który uprawiając określoną
dyscyplinę sportu nie posiada licencji zawodnika.
3) Zawodniku - licencjonowanym - należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Sękowa lub reprezentującego Gminę Sękowa, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu posiada licencję zawodnika.
4) Licencji zawodnika - należy przez to rozumieć uprawnienie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
5) Trenerze (instruktorze) - należy przez to rozumieć
osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień
trenerski uzyskany w trybie przepisów odrębnych
i szkoląc zawodnika - nie posiadającego licencji lub
zawodnika licencjonowanego przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
6) Działaczu sportowym - należy przez to rozumieć osobę, która działając w klubie sportowym zrzeszającym
zawodnika - nie posiadającego licencji zawodnika lub
zawodnika licencjonowanego, wspomagała proces
szkolenia sportowego i przyczyniła się do uzyskania
przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
7) Wysokim wyniku sportowym w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym - należy
przez to rozumieć:
a) w dyscyplinach indywidualnych: zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach świata, pucharach świata
lub zajęcie od pierwszego do piątego miejsca
w klasyfikacji na uniwersjadach, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach Polski, powołanie do ka-
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dry Polski, Małopolski w różnych kategoriach wiekowych;
b) w dyscyplinach zespołowych: zakwalifikowanie się
do I zespołu reprezentującego klub sportowy
w najwyższej klasie rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim.
8) Programie szkolenia – należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski związek sportowy terminarz zawodów sportowych, albo opracowany przez
macierzysty klub sportowy zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych, tj. treningi.
9) Wstrzymanie stypendium sportowego - rozumie się
zawieszenie wypłaty stypendium do momentu ustania
przyczyn jego wstrzymania.
10) Cofnięcie stypendium sportowego - rozumie się
bezwarunkowe odebranie prawa do wypłaty stypendium
DZIAŁ I
STYPENDIA SPORTOWE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub drużyny poziomu
sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu
oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego.
2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym dla najlepszych zawodników w dyscyplinach sportowych mających duże znaczenie dla Gminy Sękowa.
3. Stypendium może by przyznawane w formie pieniężnej na okres maksymalnie do12 miesięcy w danym
roku.
4. Wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy
stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
Gminy Sękowa.
5. Stypendia przyznawane są wyłącznie dla zawodników, którzy nie pobierają stypendium sportowego
z budżetu państwa lub z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego.
Rozdział 2
Tryb przyznawania stypendium
§ 4.
1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Sękowa.
2. Przy określeniu wysokości stypendium bierze się pod
uwagę poziom uprawianej dyscypliny sportu oraz
znaczenie dla Gminy Sękowa.
3. Stypendium może by przyznawane zawodnikom klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie
Gminy Sękowa oraz zawodnikom niezrzeszonym,
zamieszkującym i reprezentującym Gminę Sękowa.
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4. Wniosek o stypendium składa się na formularzu,
którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszych
warunków.
5. Wniosek o stypendium może złożyć klub sportowy
lub
zawodnik
niezrzeszony,
ubiegający
się
o stypendium.
6. Stypendium może być przyznane na wniosek Wójta
Gminy Sękowa lub Rady Gminy Sękowa,
7.

Wniosek składa się na dzienniku podawczym
w Urzędzie Gminy w Sękowa, w terminie do
15 stycznia i 15 sierpnia. W sytuacjach szczególnych
Wójt Gminy Sękowa może wyznaczyć inny termin na
składanie wniosków. Wnioskodawca zobowiązany
jest przedstawić wszystkie dane wskazane we wniosku o stypendium. Niekompletny wniosek (nie wypełnione rubryki) podlega odrzuceniu z przyczyn
formalnych.

8. Wysokość przyznanego stypendium sportowego –
miesięcznej równej raty, nie może przekroczyć kwoty
1.500,00 zł brutto.
§ 5.
1. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie
przez zawodnika wysokich wyników sportowych,
o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w §2 ust.8 w roku
przyznania stypendium lub w roku poprzednim.
2. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu
o zawartą z zawodnikiem umowę stypendialną określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki
wstrzymania oraz cofnięcia przyznanego stypendium
- wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik Nr 2
do niniejszych warunków.
3. Wypłata stypendium następuje w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, za który przyznano stypendium, z wyjątkiem miesiąca grudnia,
w którym
przekazanie
stypendium
następuje
w terminie do 25 grudnia.
§ 6.
1. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza
możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień.
2. O przyznaniu stypendium bądź nie przyznaniu stypendium Wójt Gminy Sękowa powiadamia Wnioskodawcę.
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miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
3. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje
§ 8.
1. Wójt Gminy Sękowa cofa stypendium jeżeli zawodnik:
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia;
b) odmówił udziału w zawodach objętych programem
szkolenia;
c) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem
szkolenia;
d) został wykluczony z grupy zawodników objętych
programem szkolenia;
e) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkolenia otrzymuje stypendium
sportowe z innych jednostek samorządu terytorialnego;
f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego
popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie
dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie, jeżeli zawodnik
nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go stypendium.
3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od
miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności z ust.1
4. O cofnięciu stypendium Wójt Gminy Sękowa powiadamia zawodnika i klub sportowy.
§ 9.
1. Stypendium wypłacone po terminie z §8 ust.3, a także
stypendium
przyznane
lub
wznowione
o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek
budżetu Gminy Sękowa wskazany przez Wójta.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium
rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia
pisemnego żądania Wójta Gminy Sękowa.
3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie
z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki
ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

Rozdział 3
Tryb wypłacania, wstrzymania lub cofnięcia
stypendium

DZIAŁ II
NAGRODY

§ 7.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1. Wójt Gminy Sękowa wstrzymuje stypendium jeżeli
zawodnik:
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia;
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez klub sportowy;
c) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego
i nie wstąpił do innego klubu (w tej samej klasie
rozgrywkowej) realizującego program szkolenia;
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po
ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy od

§ 10.
1. Nagroda jest wyrazem uznania dla :
a) zawodników posiadających licencję i nie posiadających licencji za prezentowany przez nich poziom
i wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
b) trenerów i działaczy klubów sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
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c) działaczy kultury fizycznej wspierających rozwój
kultury fizycznej na terenie Gminy Sękowa, za całokształt działalności.
2. Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym. W przypadku gier zespołowych nagrody przyznaje się indywidualnie zawodnikom na podstawie
wniosku, uzasadniającego wysokość nagrody. Nagroda może by zróżnicowana dla zawodników tej
samej drużyny.
3. Nagrody przyznaje się w ramach posiadanych na ten
cel środków w budżecie Gminy Sękowa.
4. Wysokość przyznanej nagrody Wójta nie może przekroczyć kwoty 2000,00 zł. brutto
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b) nagrody rzeczowe.
Wyróżnienia wymienione w ust. 2 przyznaje się na
wniosek organizatora dla zdobywców punktowanych miejsc w imprezach, zawodach i innych
przedsięwzięciach sportowych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
3. Na wniosek organizatora imprezy, może ona zostać
objęta patronatem Wójta Gminy Sękowa.
4. Wyróżnienia wymienione w ust. 1 mogą być przyznawane osobom fizycznym, prawnym, drużynom
(zespołom sportowym) i jednostkom organizacyjnym
nie posiadającym osobowości prawnej.
Rozdział 2
Tryb przyznawania wyróżnień

Rozdział 2
Tryb przyznawania nagród
§ 13.

§ 11.
1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Sękowa, po rozpatrzeniu stosownych wniosków.
2. Wniosek o przyznanie nagrody składać się na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Sękowa na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 3 do niniejszych warunków wraz z potwierdzeniem uzyskanego wyniku sportowego lub uzasadnieniem wniosku.
3. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać kluby
sportowe i zawodnicy niezrzeszeni.
4. Wniosek o przyznanie nagrody można składać do
15 czerwca oraz do 15 grudnia. W sytuacjach szczególnych Wójt Gminy Sękowa może wyznaczyć inny
termin na składanie wniosków.
5. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
a) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę;
b) nie usunięcia, w wyznaczonym terminie, braków
formalnych lub nie udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

1. Wniosek o wyróżnienia wymienione w §12 ust.1,
składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie
Gminy w Sękowa w dwóch terminach: do 15 czerwca i 15 grudnia.
2. Wniosek mogą składać: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz jednostki organizacyjne Gminy Sękowa zajmujące się sprawami
sportu.
3. Wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Sękowa po rozpatrzeniu stosownych wniosków.
4. Za to samo osiągnięcie wyróżnienie można otrzymać
tylko jeden raz.
5. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnień wymienionych
w § 12 ust. 1 określa załącznik Nr 4 do niniejszych
warunków.
6. O miejscu i terminie wręczenia wyróżnienia, Wyróżniony zostanie poinformowany.
§ 14.

6. O przyznaniu nagrody bądź nie przyznaniu nagrody
Wójt Gminy Sękowa powiadamia Wnioskodawcę.

1. Pismo w sprawie wyróżnienia wymienionego w §12
ust.2, składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie
Gminy w Sękowa.

DZIAŁ III
WYRÓŻNIENIA

2. Pismo mogą składać: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz jednostki organizacyjne Gminy Sękowa zajmujące się sprawami
sportu.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 12.
1. Formą uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury
fizycznej w Sękowej są:
a) wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych
i dyplomów za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie
Sękowa;
b) okolicznościowe listy gratulacyjne, dyplomy i inne z okazji jubileuszy klubów i stowarzyszeń;
2. Formą uznania dla uczestników imprez o charakterze
sportowym promujących Gminę Sękowa są:
a) puchary Wójta Gminy,

3. Wyróżnienia wymienione w § 12 ust. 2 przyznaje Wójt
Gminy Sękowa.
4. Organizator przedsięwzięcia, na które przyznano wyróżnienia wymienione w §12 ust.2, po zakończeniu
realizacji zadania przedkłada w Urzędzie Gminy informację o zadaniu wraz z potwierdzeniem wręczenia
nagród rzeczowych.

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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UCHWAŁA NR VIII/67/2011
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego Gminy Siepraw dla wsi Zakliczyn
i Czechówka w ich granicach administracyjnych, dla działki nr 431/1 położonej w Zakliczynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm. )1 oraz art. 27, art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy
1

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

z dnia
27
marca
2003
r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )2 po potwierdzeniu zgodności
z ustaleniami
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego GmiGm
ny Siepraw uchwalonego uchwałą Nr XV/99/2000
2

Zmiany ustawy zostały ogłoszone
łoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6
poz.41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
r Nr 45 poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, z 2010 r.
Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155,
poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32 poz. 159.
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Rady Gminy Siepraw z dnia 27 stycznia 2000 r. zmienionego uchwałami Nr XLIII/292/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Nr XLVIII/324/10
Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku,
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla wsi
Zakliczyn i Czechówka w ich granicach administracyjnych,
dla
działki
nr
431/1
położonej
w Zakliczynie, zwaną dalej planem.
2. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni 0,69 ha,
w stosunku
do
którego
przyjęto
uchwałę
Nr XLIII/294/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 lipca
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2.
1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek
planu wykonany na mapie zasadniczej w skali
1:2000, który stanowi Załącznik 1.
2. Załącznikami tekstowymi do uchwały są także rozstrzygnięcia, niebędące ustaleniami planu:
1) w sprawie rozpatrzenia uwag do planu – Załącznik 2,
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich
finansowania,
zgodnie
z przepisami
o finansach publicznych – Załącznik 3.
§ 3. Celem planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych do ustalenia przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu oraz sposobu zabudowy
w granicach planu z zachowaniem:
1) zapewnienia terenów mieszkaniowych osobom
poszkodowanym w wyniku ujawnienia się terenów
osuwiskowych
2) ochrony interesu publicznego w zakresie zachowania wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu;
3) zapewnienia warunków przestrzennych dla rozwoju
mieszkalnictwa z zachowaniem wymogów ładu
przestrzennego, wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu;
4) minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami
przestrzeni,
5) podniesienia wartości nieruchomości.
§ 4.
1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, szczególne w stosunku do
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ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone
dla różnych funkcji lub o różnych sposobach
zagospodarowania, w tym tereny dróg,
4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy
przez to rozumieć linię, poza którą sytuowanie
zabudowy jest niedozwolone,
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie oraz zagospodarowanie, które przeważa w terenie wyznaczonym
konkretnymi liniami rozgraniczającymi (to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50%
powierzchni danego terenu) wraz z elementami
zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć, że w danym terenie występują inne
funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z nim kolizji,
7) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren wskazany we wniosku inwestora obejmujący działkę, fragment działki, lub zespół działek
położonych w terenach budowlanych.
8) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub
ich zespół wraz z budynkami garażowymi
i gospodarczymi przeznaczony dla potrzeb
mieszkających w nich rodzin,
9) wysokości zabudowy – rozumie się przez to
wymiar pionowy budynków liczony jako średnia
arytmetyczna
z dwóch
pomiarów
w najniższym i najwyższym punkcie obrysu budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu
(kalenicy) lub najwyżej położonego punktu
zbiegu połaci dachowych,
10) dostępie do drogi publicznej – należy przez to
rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi, dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogowej,
11) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi i zwierząt
mieszkających lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie
i oddziaływanie pół elektromagnetycznych, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów,
12) strefie – należy przez to rozumieć wydzielony
obszar, w granicach którego obowiązują łącznie
z pozostałymi ustaleniami planu, dodatkowe
szczególne
warunki
zabudowy
i zagospodarowania.
13) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć elementy reklamowe wolnostojące lub umieszczone na
obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu:
a) płaszczyznowe – o powierzchni ekspozycji
większej niż 6,0 m 2,
b) trójwymiarowe – o wymiarach, z których co
najmniej jeden przekracza 2,0 m.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi obowiązującymi na dzień uchwalenia planu.
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§ 5.
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, składają się:
1) ustalenia ogólne, o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze
opracowania zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów zawarte w rozdziale III,
4) ustalenia końcowe zawarte w rozdziale IV.
2. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
i odpowiadające im symbole na rysunku planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– MN,
2) tereny dróg publicznych – klasa lokalna - KDL
3) tereny dróg publicznych – klasa dojazdowa –
KDD,
4) zieleni nieurządzonej i obudowy biologicznej
cieków wodnych- ZE
5) tereny lasów – ZL,
3. Obowiązującymi ustaleniami planu, zawartymi na
rysunku planu – Załącznik nr 1, są:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
wraz z identyfikacyjnymi symbolami literowymi,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter
informacyjny.
5. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą
się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części
graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie
określonym uchwałą.
6. Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem
przepisów odrębnych.
§ 6.
1. Tereny gruntów rolnych i leśnych objęte niniejszym planem, przeznaczone na cele nierolnicze
i nieleśne, nie wymagają odrębnej decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia.
2. Pozostałe tereny rolne i leśne podlegają ochronie
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym
planem
I. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 7.
1. Realizacja wszelkich przedsięwzięć na obszarze
objętym planem nie może naruszać określonych
w planie ustaleń dotyczących przeznaczenia
i warunków
zagospodarowania
określonych
w rozdz. II, III oraz przepisów odrębnych.
2. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

Poz. 2734

3. Warunkiem realizacji zabudowy jest dostęp do
drogi publicznej.
§ 8.
1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.
2. Na podstawie przepisów odrębnych obowiązują
nieprzekraczalne linie zabudowy od granicy użytków leśnych o powierzchni większej niż 2 ha - nie
oznaczone na rysunku planu,
3. Ustala się następujące warunki realizacji ogrodzeń:
1) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych
z materiałów lokalnych i dopasowanych do otaczającego krajobrazu,
2) kolorystyka ogrodzeń winna być utrzymana
w kolorze naturalnego kamienia, elementów ceramicznych, drewna lub kolorach brązu, zieleni;
obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów ogrodzeń.
§ 9.
1. Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
2. Przy podziale nieruchomości należy zachować następujące zasady:
1) każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej,
2) szerokość działki dochodzącej do drogi publicznej powinna pozwalać na zachowanie warunków
technicznych i odległości pomiędzy budynkami,
3) minimalne wielkości działek, w zależności od
przeznaczenia określone zostały w rozdziale III.
3. Podziału nieruchomości można dokonać z zachowaniem przepisów odrębnych.
§ 10.
1. Na obszarze objętym planem, o ile nie pozostaje to
w sprzeczności z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi, dopuszcza się:
1) lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi
terenu,
2) wyznaczanie dróg wewnętrznych,
3) realizację nowej zabudowy w granicach poszczególnych działek.
§ 11. W zakresie ochrony przeciwpożarowej
obowiązują następujące zasady:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2) nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
II. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
§ 12. Obowiązuje ochrona wartości przyrodniczych poprzez zachowanie i ochronę obszarów zespołów i obiektów cennych przyrodniczo.
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§ 13.
1. Zgodnie z przepisami odrębnymi wyznacza się
teren ochrony pośredniej strefy ochrony ujęcia
wody na Rabie w Dobczycach. W granicach strefy
obowiązują ustalenia zawarte w decyzji Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu
Miasta Krakowa nr SR.VII.6210-1-188b/95 z dnia
14 września 1982 r.
2. Zachowanie istniejących cieków wodnych wraz
z zespołami roślinności stanowiącymi elementy
obudowy biologicznej dolin cieków wodnych.
3. W zakresie ochrony środowiska i przyrody obowiązuje zachowanie powierzchni niezabudowanej
zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii
terenów jako powierzchni biologicznie czynnej,
4. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów dla
otoczenia obowiązują następujące zasady:
1) wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkich
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, wymagających sporządzania
raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi; nie dotyczy to
przedsięwzięć, dla których przeprowadzona
ocena oddziaływania wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko,
2) zaleca się stosowanie do ogrzewania nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków
technologii i paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń,
3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
4) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposażenia jej w urządzenia do odprowadzania ścieków,
w tym urządzenia zgodnie z §17,
5) podłączanie obiektów mieszkaniowych do sieci
kanalizacyjnej sukcesywnie wraz z budową systemów kanalizacji,
6) prowadzenie działalności hodowlanej nie może
powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice działki, do której użytkownik ma tytuł prawny; w szczególności dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza,
7) w strefach uciążliwości komunikacyjnej należy
zapewnić skuteczną ochronę istniejących obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych pozwalających na ochronę środowiska i zdrowia zgodnie
z przepisami odrębnymi,
8) w zakresie ochrony przed promieniowaniem
niejonizującym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują przepisy odrębne; zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury
elektroenergetyki
i telekomunikacji
zostały
określone w §17.
5. Dla celów ochrony przed hałasem wprowadza się
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) powinny spełniać
wymogi określone dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową,
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2) dla pozostałych terenów nie określa się w planie
ich kwalifikacji; w terenach tych będą miały zastosowanie przepisy odrębne.

6. W celu ochrony przed zagrożeniem osuwiskami
wyznacza się:
1) tereny osuwisk bez prawa do zabudowy.
2) tereny o spadkach powyżej 15%, dla których
ustala się następujące zasady:
a) warunki wznoszenia obiektów budowlanych
regulują przepisy odrębne,
b) w terenach o spadkach powyżej 15% przewidzianych pod zabudowę lub infrastrukturę
techniczną, wymagane jest przed realizacją
zamierzenia inwestycyjnego wykonanie ekspertyzy geotechnicznej z uwzględnieniem
zbadania stateczności stoku; której formę należy każdorazowo dostosować, na podstawie
przepisów odrębnych, do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu uwzględniając warunki gruntowe podłoża budowlanego.
7. W celu ochrony przed zagrożeniem erozją gleb
ustala się następujące zasady:
1) ochrona przeciwerozyjna gleb poprzez wprowadzenie trwałego pokrycia roślinnego (łąki,
zadrzewienia) na terenach o spadkach powyżej
15%,
2) na terenach gruntów rolnych dopuszcza się
sukcesywne tworzenie nowych zadrzewień
i zalesień
oraz
wprowadzanie
zieleni
o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisów odrębnych.
8. W zakresie ochrony przed zagrożeniami związanymi z odpadami:
1) zakazuje się składowania odpadów w obrębie
obszaru objętego planem,
2) gromadzenie odpadów przed ich wywozem
możliwe jest wyłącznie w przystosowanych do
tego celu miejscach, w sposób nie zagrażający
zanieczyszczeniem powietrza, wód i gruntu
przez pylenie, emisje gazów i odcieki.
III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i krajobrazu
§ 14. W zakresie ochrony lokalnych wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązuje zasada kształtowania formy architektonicznej obiektów, w tym
ograniczenie wysokości zabudowy oraz spadku dachu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale III,
stosownie do określonego przeznaczenia terenu.
§ 15. Ustala się obowiązek ochrony lokalnych
wartości krajobrazowych, a w szczególności:
1) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę,
2) obowiązuje kształtowanie formy architektonicznej
obiektów, w tym ograniczenie wysokości zabudowy, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozdz. III,
3) na całym obszarze zakazuje się wznoszenia wielkogabarytowych urządzeń reklamowych.
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sowanie zbiorników wspólnych dla kilku
działek,
c) nowo projektowane trasy sieci kanalizacyjnej
nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu
4) ustala się następujące zasady odprowadzania
wód opadowych:
a) zabrania się odprowadzania wód opadowych oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do kanalizacji sanitarnej,
b) odwadnianie dróg, chodników, parkingów
i innych terenów o nawierzchni ulepszonej
ma następować poprzez system kanalizacji
opadowej lub rowami przydrożnymi,
c) ścieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej przed odprowadzeniem do naturalnych odbiorników winny być podczyszczone, na warunkach określonych w przepisach
odrębnych.

IV. Zasady obsługi komunikacyjnej
§ 16.
1. Ustala się następujące zasady funkcjonowania
i rozwoju komunikacji, a w tym klasy i parametry
techniczne dla następujących ulic:
1) drogi gminne, klasa lokalna, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL:
a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu, minimalna 15 m,
b) jedna jezdnia dla ruchu dwukierunkowego
o szerokości 6 m,
c) chodniki zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) dla istniejących odcinków do czasu realizacji chodników obowiązuje zachowanie istniejącego przekroju,
2) drogi gminne, klasa dojazdowa, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDD:
a) szerokość w liniach rozgraniczających jak
na rysunku planu, minimalna 10 m,
b) jedna jezdnia dla ruchu dwukierunkowego
o szerokości 5 m,
c) chodniki zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) dla istniejących odcinków do czasu realizacji chodników obowiązuje zachowanie istniejącego przekroju,

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz,
zaopatrzenie realizowane będzie z sieci gazowej
zasilanej
ze
stacji
redukcyjno-pomiarowej
w Świątnikach Górnych.
4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy
obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc
postojowych dla samochodów dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN –
1 miejsce postojowe lub garażowe na jeden lokal
lub budynek mieszkalny.

1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię
elektryczną będzie istniejąca i rozbudowywana
sieć średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej, usytuowanej poza obszarem objętym planem,
2) lokalizację nowych elementów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
w tym nowych stacji transformatorowych należy wyznaczać w sposób nie kolidujący
z ustaleniami planu,
3) kioski wolnostojących stacji transformatoroworozdzielczych w wykonaniu wnętrzowym powinny charakteryzować się zminimalizowanymi
gabarytami
i wystrojem architektonicznym
harmonizującym z otaczającą zabudową.

V. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej
§ 17.
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę
terenów objętych planem:
1) głównym źródłem zasilania w wodę jest istniejąca sieć wodociągowa funkcjonująca w oparciu
o ujęcia gminne,
2) źródłem zasilania w wodę mogą być także studnie gospodarskie.
2. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków z terenów objętych planem:
1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej
z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i opadowych,
2) odbiornikiem ścieków sanitarnych z sieci kanalizacji będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków
w Sieprawiu.
3) podstawowym sposobem odprowadzania ścieków socjalno-bytowych będzie system kanalizacji:
a) system kanalizacji sanitarnej winien objąć
wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę,
b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się
odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych realizowanych indywidualnie
dla poszczególnych działek, możliwe jest sto-
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5.

Ustala się
w ciepło:

następujące

zasady

zaopatrzenia

1) utrzymuje się istniejące indywidualne systemy
grzewcze,
2) zaleca się dla nowo budowanych obiektów kubaturowych instalowanie urządzeń grzewczych
o niskiej emisji zanieczyszczeń,
6. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy
i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na
obszarze objętym planem:
1) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych
nie kolidujących z innymi ustaleniami planu,
2) w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, powinny charakteryzować się zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową.
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7. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
1) ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia
w kontenerach
odpadów
komunalnych
i wywożenie ich na składowisko położone poza
terenem gminy – zaleca się stosowanie kontenerów dostosowanych do selektywnej zbiórki odpadów,
2) obowiązują zasady ustalone w Planie gospodarki odpadami dla gminy Siepraw.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe obowiązujące na terenach
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dot.
przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 18.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem MN – Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b)zabudowa zagrodowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
b)obiekty gospodarcze, garaże,
c) obiekty małej architektury,
d)parkingi,
e) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN:
1) forma architektoniczna budynków mieszkalnych
powinna spełniać następujące wymagania:
a) wysokość nowych budynków mieszkalnych
nie może być większa niż 9,5 m,
b) natomiast gospodarczych nie większa niż
7 m,
c) dachy budynków należy wznieść jako dwuspadowe, symetryczne, o kącie
d) stałym nachylenia 30o÷45o na całej długości
połaci, z dopuszczeniem
e) dachów wielospadowych, o symetrycznych
głównych połaciach,
f) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
w kolorze ciemnoczerwonym lub
g) brązowym;,
h) poddasza mogą być doświetlone za pomocą
lukarn nakrytych daszkami
i) dwuspadowymi lub oknami połaciowymi,
j) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z drewna,
kamienia, siatki lub cegły;
k) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych
i betonowych; ustala się
l) usytuowanie ogrodzeń zgodnie z przepisami
odrębnymi,
2) zakazuje się:
a) realizacji dachów z kalenicą przesuniętą w pionie
oraz dachów kopertowych i naczółkowych,
b) otwierania połaci dachowych powyżej 1/2 długości elewacji i otwarć pulpitowych,
c) stosowania otoczaków jako materiału budowlanego,
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d) stosowania do wykończenia elewacji tłuczonych luster, szkła barwionego i ceramiki,
3) na terenie inwestycji, jako powierzchnię biologicznie czynną należy urządzić minimum
40% powierzchni w terenach MN,
4) powierzchnia zabudowy terenu inwestycji nie
może
przekraczać
55%
powierzchni
w terenach MN,
5) nie dopuszcza się do wydzielania w obrębie
terenów MN nowych działek pod zabudowę
o powierzchni mniejszej niż 800 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mogą być realizowane jako
dobudowane lub wolnostojące.
5. Użytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt.
2a) nie może stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
§ 19.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem KD – Tereny dróg publicznych:
1. Dla dróg gminnych – klasa lokalna KDL
1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) zatoki postojowe,
c) chodniki,
d) zieleń,
e) oświetlenie,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury
technicznej,
b) ścieżki rowerowe,
c) obiekty małej architektury,
2. Dla dróg gminnych – klasa dojazdowa KDD:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) zatoki postojowe,
c) chodniki,
d) zieleń,
e) oświetlenie,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury
technicznej,
b) ścieżki rowerowe,
c) obiekty małej architektury,
2. Obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń nie
związanych z obsługą ruchu zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 20.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem ZE – Tereny zieleni nieurządzonej i obudowy biologicznej cieków wodnych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń o funkcjach ekologicznych i ochronnych tworząca zadrzewienia śródpolne,
b) zieleń urządzona i zadrzewienia
2) przeznaczenie dopuszczalne:
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a) zalesienia stanowiące elementy obudowy
biologicznej cieków wodnych
b) użytki rolne
c) sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury
technicznej,
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenów ZE:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę bez prawa jej
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy
z wyjątkiem obiektów wymienionych w ust. 1
pkt 2.
§ 21.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem ZL – Tereny lasów przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) tereny przeznaczone do zalesienia,
c) zieleń o funkcjach ekologicznych i ochronnych
będąca obudową biologiczną cieków wodnych,
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenów ZL:
1) prowadzenie gospodarki leśnej realizowanej na
podstawach ekologicznych, zgodnie z planami
urządzania lasu,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy.
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Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 22. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia
27
marca
2003
r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.
4 ww. ustawy, w wysokości 10% dla wszystkich terenów.
§ 23. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
na obszarze objętym planem zgodnie z §1, tracą moc
ustalenia zawarte w uchwale Nr XVI/145/2003 Rady
Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn w ich granicach administracyjnych, ogłoszonej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2004 r.
Nr 35 poz. 460 zmiana. z 2007 r. nr 869 poz. 5668.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siepraw.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/67/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/67/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

Wykaz uwag wniesionych w okresie wyłożenia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siepraw dla wsi Zakliczyn i Czechówka w ich granicach administracyjnych, dla działki
nr 431/1 położonej w Zakliczynie
Lp.

1

Data
wpły
wu
uwa
gi

2

Nazwisko
i imię
nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres

Treś
ć
uwa
gi

3

4

Oznaczenie
nieruchomości
której
dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu
planu
dla nieruchomości,
której
uwaga
dotyczy

5

6

Rozstrzygnięcie
wójta gminy
w sprawie rozpatrzenia
uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
do uchwały
Nr VIII/67/2011
z dnia 6 czerwca 2011 r.

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

7

8

9

10

Uwagi

11

Do projektu planu nie złożono uwag.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/67/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych Gminy
Na podstawie art. 17, pkt 5) i 20 z dnia 27 marca
2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717
z 2003 r. z późniejszymi zmianami) zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, Programem ochrony środowiska gminy Siepraw, Planem gospodarki odpadami dla
gminy Siepraw, rozstrzyga się o sposobie realizacji
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach finansowania wymienionych inwestycji.
1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
2734

będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków możliwych do pozyskania
na ten cel.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi,
działającymi i inwestującymi na terenie Gminy tak,
aby zoptymalizować wydatki publiczne, np. poprzez
budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy.
3. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy przyjmuje
się uwzględnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania możliwie najlepszych
efektów przy wykorzystaniu możliwie najniższych nakładów.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba
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UCHWAŁA NR VIII/68/2011
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi:
Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu dla działki
nr 2621 położonej w Sieprawiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.)1 oraz art. 27, art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z późn. zm. )2 po potwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw
uchwalonego uchwałą Nr XV/99/2000 Rady Gminy
Siepraw z dnia 27 stycznia 2000 r. zmienionego
uchwałami Nr XLIII/292/10 Rady Gminy Siepraw
z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Nr XLVIII/324/10 Rady
Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku, Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych
w Sieprawiu, dla działki nr 2621 położonej
w Sieprawiu, zwaną dalej planem.
2. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni 0,79 ha,
w stosunku
do
którego
przyjęto
uchwałę
Nr XLIII/293/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 lipca
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,
1117/1, 1117/3 i 1117/4 i wsi Łyczanka.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2.
1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek
planu wykonany na mapie zasadniczej w skali
1:2000, który stanowi Załącznik 1.
1

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 17
poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28
poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675.
2
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6
poz.41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, z 2010 r.
Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155,
poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32 poz. 159.

2. Załącznikami tekstowymi do uchwały są także rozstrzygnięcia, niebędące ustaleniami planu:
1) w sprawie rozpatrzenia uwag do planu – Załącznik 2,
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich
finansowania,
zgodnie
z przepisami
o finansach publicznych – Załącznik 3.
§ 3. Celem planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych do ustalenia przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu oraz sposobu zabudowy
w granicach planu z zachowaniem:
1) zapewnienia terenów mieszkaniowych osobom
poszkodowanym w wyniku ujawnienia się terenów
osuwiskowych
2) ochrony interesu publicznego w zakresie zachowania wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu;
3) zapewnienia warunków przestrzennych dla rozwoju
mieszkalnictwa z zachowaniem wymogów ładu
przestrzennego, wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu;
4) minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami
przestrzeni,
5) podniesienia wartości nieruchomości.
§ 4.
1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami
wykonawczymi,
szczególne
w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone
dla różnych funkcji lub o różnych sposobach
zagospodarowania, w tym tereny dróg,
4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy
przez to rozumieć linię, poza którą sytuowanie
zabudowy jest niedozwolone,
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie oraz zagospodarowanie, które przeważa w terenie wyznaczonym
konkretnymi liniami rozgraniczającymi (to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50%
powierzchni danego terenu) wraz z elementami
zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
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6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć, że w danym terenie występują inne
funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z nim kolizji,
7) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren wskazany we wniosku inwestora obejmujący działkę, fragment działki, lub zespół działek
położonych w terenach budowlanych.
8) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub
ich zespół wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi przeznaczony dla potrzeb mieszkających w nich rodzin,
9) wysokości zabudowy – rozumie się przez to
wymiar pionowy budynków liczony jako średnia artmetyczna z dwóch pomiarów w najniższym i najwyższym punkcie obrysu budynku do
najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy)
lub najwyżej położonego punktu zbiegu połaci
dachowych,
10) dostępie do drogi publicznej – należy przez to
rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi, dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogowej,
11) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska
lub stany utrudniające życie ludzi i zwierząt
mieszkających lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie
i oddziaływanie pół elektromagnetycznych, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów,
12) strefie – należy przez to rozumieć wydzielony
obszar, w granicach którego obowiązują łącznie
z pozostałymi ustaleniami planu, dodatkowe
szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania.
13) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć elementy reklamowe wolnostojące lub umieszczone na
obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu:
a) płaszczyznowe – o powierzchni ekspozycji większej niż 6,0 m2,
b) trójwymiarowe – o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 2,0 m.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi obowiązującymi na dzień
uchwalenia planu.
§ 5.
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, składają się:
1) ustalenia ogólne, o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze
opracowania zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów zawarte w rozdziale III,
4) ustalenia końcowe zawarte w rozdziale IV.
2. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
i odpowiadające im symbole na rysunku planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– MN,
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2) tereny dróg publicznych – ciągi pieszo-jezdne –
KDX,
3) tereny rolne– R,
3. Obowiązującymi ustaleniami planu, zawartymi na
rysunku planu – Załącznik nr 1, są:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
wraz z identyfikacyjnymi symbolami literowymi,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter
informacyjny.
5. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą
się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części
graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie
określonym uchwałą.
6. Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem
przepisów odrębnych.
§ 6.
1. Tereny gruntów rolnych objęte niniejszym planem,
przeznaczone na cele nierolnicze, nie wymagają
odrębnej decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia.
2. Pozostałe tereny rolne podlegają ochronie zgodnie
z przepisami odrębnymi
Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym
obszarze objętym planem
I. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 7.
1. Realizacja wszelkich przedsięwzięć na obszarze
objętym planem nie może naruszać określonych
w planie ustaleń dotyczących przeznaczenia
i warunków
zagospodarowania
określonych
w rozdz. II, III oraz przepisów odrębnych.
2. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.
3. Warunkiem realizacji zabudowy jest dostęp do
drogi publicznej.
§ 8.
1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.
2. Ustala się następujące warunki realizacji ogrodzeń:
1) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych
z materiałów lokalnych i dopasowanych do otaczającego krajobrazu,
2) kolorystyka ogrodzeń winna być utrzymana
w kolorze naturalnego kamienia, elementów ceramicznych, drewna lub kolorach brązu, zieleni;
obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów ogrodzeń.
§ 9.
1. Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
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2. Przy podziale nieruchomości należy zachować następujące zasady:
1) każda działka powinna mieć dostęp do drogi
publicznej,
2) szerokość działki dochodzącej do drogi publicznej powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległości pomiędzy
budynkami,
3) minimalne wielkości działek, w zależności od
przeznaczenia określone zostały w rozdziale III.
3. Podziału nieruchomości można dokonać z zachowaniem przepisów odrębnych.
§ 10. 1. Na obszarze objętym planem, o ile nie
pozostaje to w sprzeczności z ustaleniami planu oraz
przepisami odrębnymi, dopuszcza się:
1) lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu,
2) wyznaczanie dróg wewnętrznych,
3) realizację nowej zabudowy w granicach poszczególnych działek,
§ 11. W zakresie ochrony przeciwpożarowej
obowiązują następujące zasady:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2) nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
II. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
§ 12. Obowiązuje ochrona wartości przyrodniczych poprzez zachowanie i ochronę obszarów zespołów i obiektów cennych przyrodniczo.
§ 13.
1. Zgodnie z przepisami odrębnymi wyznacza się
teren ochrony pośredniej strefy – teren zewnętrzny ujęcia wody na Skawince. W granicach strefy
obowiązują ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskiego nr OS.III.6210-1-188d/95 z dnia
19 marca 1996 r.
2. W zakresie ochrony środowiska i przyrody obowiązuje zachowanie powierzchni niezabudowanej
zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii
terenów jako powierzchni biologicznie czynnej,
3. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów dla
otoczenia obowiązują następujące zasady:
1) wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkich
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi; nie dotyczy to przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko,
2) zaleca się stosowanie do ogrzewania nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków
technologii i paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń,
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3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
4) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposażenia jej w urządzenia do odprowadzania ścieków, w tym urządzenia zgodnie z §17,
5) podłączanie obiektów mieszkaniowych do sieci
kanalizacyjnej sukcesywnie wraz z budową
systemów kanalizacji,
6) prowadzenie działalności hodowlanej nie może
powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice działki, do której użytkownik ma tytuł prawny; w szczególności dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza,
7) w strefach uciążliwości komunikacyjnej należy
zapewnić skuteczną ochronę istniejących
obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych
pozwalających
na
ochronę
środowiska
i zdrowia zgodnie z przepisami odrębnymi,
8) w zakresie ochrony przed promieniowaniem
niejonizującym związanym z obiektami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi
obowiązują przepisy odrębne; zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji
zostały określone w §17.

4. Dla celów ochrony przed hałasem wprowadza się
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) powinny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
2) dla pozostałych terenów nie określa się
w planie ich kwalifikacji; w terenach tych będą
miały zastosowanie przepisy odrębne.
5. W celu ochrony przed zagrożeniem erozją gleb na
terenach gruntów rolnych dopuszcza się sukcesywne tworzenie nowych zadrzewień i zalesień
oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisów odrębnych.
6. W zakresie ochrony przed zagrożeniami związanymi
z odpadami:
1) zakazuje się składowania odpadów w obrębie
obszaru objętego planem,
2) gromadzenie odpadów przed ich wywozem
możliwe jest wyłącznie w przystosowanych do
tego celu miejscach, w sposób nie zagrażający
zanieczyszczeniem powietrza, wód i gruntu
przez pylenie, emisje gazów i odcieki.
III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i krajobrazu
§ 14. W zakresie ochrony lokalnych wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązuje zasada kształtowania formy architektonicznej obiektów, w tym
ograniczenie wysokości zabudowy oraz spadku dachu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale III,
stosownie do określonego przeznaczenia terenu.
§ 15. Ustala się obowiązek ochrony lokalnych
wartości krajobrazowych, a w szczególności:
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4) ustala się następujące zasady odprowadzania
wód opadowych:
a) zabrania się odprowadzania wód opadowych
oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do kanalizacji sanitarnej,
b) odwadnianie dróg, chodników, parkingów
i innych terenów o nawierzchni ulepszonej ma
następować poprzez system kanalizacji opadowej lub rowami przydrożnymi,
c) ścieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej przed odprowadzeniem do naturalnych
odbiorników winny być podczyszczone, na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.

1) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę,
2) obowiązuje kształtowanie formy architektonicznej
obiektów, w tym ograniczenie wysokości zabudowy, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozdz. III,
3) na całym obszarze zakazuje się wznoszenia wielkogabarytowych urządzeń reklamowych.
IV. Zasady obsługi komunikacyjnej
§ 16.
1. Ustala się następujące zasady funkcjonowania
i rozwoju komunikacji, a w tym klasy i parametry
techniczne dla następujących ulic:
1) drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX:
a) szerokość w liniach rozgraniczających jak
na rysunku planu,
b) jedna jezdnia dla ruchu dwukierunkowego
o szerokości 5 m,
c) chodniki zgodnie z przepisami odrębnymi,

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz,
zaopatrzenie realizowane będzie z sieci gazowej
zasilanej
ze
stacji
redukcyjno-pomiarowej
w Świątnikach Górnych
4.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc
postojowych dla samochodów dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN –
1 miejsce postojowe lub garażowe na jeden lokal
lub budynek mieszkalny.

§ 17.
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę
terenów objętych planem:

2. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków z terenów objętych planem:
1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej
z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i opadowych,
2) odbiornikiem ścieków sanitarnych z sieci kanalizacji będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków
w Sieprawiu.
3) podstawowym sposobem odprowadzania ścieków socjalno-bytowych będzie system kanalizacji:
a) system kanalizacji sanitarnej winien objąć
wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę,
b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się
odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych realizowanych indywidualnie
dla poszczególnych działek, możliwe jest stosowanie zbiorników wspólnych dla kilku działek,
c) nowo projektowane trasy sieci kanalizacyjnej
nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy
obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię
elektryczną będzie istniejąca i rozbudowywana
sieć średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji
elektroenergetycznej, usytuowanej poza obszarem objętym planem,
2) lokalizację nowych elementów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
w tym nowych stacji transformatorowych należy
wyznaczać
w sposób
nie
kolidujący
z ustaleniami planu,
3) kioski wolnostojących stacji transformatoroworozdzielczych w wykonaniu wnętrzowym powinny charakteryzować się zminimalizowanymi
gabarytami
i wystrojem
architektonicznym
harmonizującym z otaczającą zabudową.

V. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej

1) głównym źródłem zasilania w wodę jest istniejąca
sieć
wodociągowa
funkcjonująca
w oparciu o ujęcia gminne,
2) źródłem zasilania w wodę mogą być także
studnie gospodarskie.
3) Ustala się następujące zasady odprowadzania
ścieków z terenów objętych planem:
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5.

Ustala się
w ciepło:

następujące

zasady

zaopatrzenia

1) utrzymuje się istniejące indywidualne systemy
grzewcze,
2) zaleca się dla nowo budowanych obiektów kubaturowych instalowanie urządzeń grzewczych
o niskiej emisji zanieczyszczeń,
6. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy
i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na
obszarze objętym planem:
1) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy
lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami
planu,
2) w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, powinny charakteryzować się zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową.
7. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
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1) ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia
w kontenerach odpadów komunalnych i wywożenie ich na składowisko położone poza terenem gminy – zaleca się stosowanie kontenerów
dostosowanych do selektywnej zbiórki odpadów,
2) obowiązują zasady ustalone w Planie gospodarki odpadami dla gminy Siepraw.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe obowiązujące na terenach
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dot.
przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 18.
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4) powierzchnia zabudowy terenu inwestycji nie
może przekraczać 55% powierzchni w terenach
MN,
5) nie dopuszcza się do wydzielania w obrębie terenów MN nowych działek pod zabudowę
o powierzchni mniejszej niż 800 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mogą być realizowane jako
dobudowane lub wolnostojące.
5. Użytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt.
2a) nie może stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
§ 19.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem MN – Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem KD – Tereny dróg publicznych:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze, garaże,
c) obiekty małej architektury,
d) parkingi,
e) zieleń urządzona.

1.Dla dróg publicznych, ciągi pieszo-jezdne KDX

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN:
1) forma architektoniczna budynków mieszkalnych
powinna spełniać następujące wymagania:
a) wysokość nowych budynków mieszkalnych
nie może być większa niż 9,5 m, natomiast
gospodarczych nie większa niż 7 m,
b) dachy budynków należy wznieść jako dwuspadowe, symetryczne, o kącie stałym nachylenia 30o÷45o na całej długości połaci,
z dopuszczeniem dachów wielospadowych,
o symetrycznych głównych połaciach,
c) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
w kolorze ciemnoczerwonym lub brązowym;,
d) poddasza mogą być doświetlone za pomocą
lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi
lub oknami połaciowymi,
e) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z drewna,
kamienia, siatki lub cegły; obowiązuje zakaz
realizacji ogrodzeń pełnych i betonowych;
ustala się usytuowanie ogrodzeń zgodnie
z przepisami odrębnymi,
2) zakazuje się:
a) realizacji dachów z kalenicą przesuniętą
w pionie oraz dachów kopertowych i naczółkowych,
b) otwierania połaci dachowych powyżej
½ długości elewacji i otwarć pulpitowych,
c) stosowania otoczaków jako materiału budowlanego,
d) stosowania do wykończenia elewacji tłuczonych luster, szkła barwionego i ceramiki,
3) na terenie inwestycji, jako powierzchnię biologicznie czynną należy urządzić minimum 40%
powierzchni w terenach MN,

1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) zatoki postojowe,
c) chodniki,
d) zieleń,
e) oświetlenie,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a)sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury
technicznej,
b) ścieżki rowerowe,
c) obiekty małej architektury,
2. Obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń nie
związanych z obsługą ruchu zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 20.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem R – Tereny rolne:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) grunty orne
b) trwałe użytki zielone,
c) zadrzewienia, zalesienia,
d) zieleń nieurządzona,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a)sady,
b) drogi do pól,
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów R:
1) utrzymuje się dotychczasowy sposób rolniczego wykorzystania,
2) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej,
w tym zagrodowej.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 21. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki
procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ww.
ustawy, w wysokości 10% dla wszystkich terenów.
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§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
na obszarze objętym planem zgodnie z §1, tracą moc
ustalenia zawarte w uchwale Nr XXVI/201/2004 Rady
Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw
z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3
i 1117/4
położonych
w Sieprawiu,
ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2005 r. nr 57 poz. 388, zmiana z 2007 r. nr 862
poz. 5667.
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§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siepraw.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 330

– 19348 –

Poz. 2735
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

Wykaz uwag złożonych w okresie wyłożenia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1,
1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu, dla działki nr 2621 położonej w Sieprawiu
Lp.
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Do projektu planu nie złożono uwag.

Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych Gminy
Na podstawie art. 17, pkt 5) i 20 z dnia 27 marca
2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717
z 2003 r. z późniejszymi zmianami) zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, Programem ochrony środowiska gminy Siepraw, Planem gospodarki odpadami dla
gminy Siepraw, rozstrzyga się o sposobie realizacji
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach finansowania wymienionych inwestycji.
1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyski2735

wane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków możliwych do pozyskania
na ten cel.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi,
działającymi i inwestującymi na terenie Gminy tak,
aby zoptymalizować wydatki publiczne, np. poprzez
budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy.
3. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy przyjmuje
się uwzględnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania możliwie najlepszych
efektów przy wykorzystaniu możliwie najniższych nakładów.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba
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UCHWAŁA NR VIII/69/2011
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem
działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu dla działki nr 380/4 położonej w Sieprawiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm. )1 oraz art. 27, art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27
marca
2003
r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )2 po potwierdzeniu zgodności
z ustaleniami
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw uchwalonego uchwałą Nr XV/99/2000
Rady Gminy Siepraw z dnia 27 stycznia 2000 r. zmienionego uchwałami Nr XLIII/292/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Nr XLVIII/324/10
Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku,
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych
w Sieprawiu, dla działki nr 380/4 położonej
w Sieprawiu, zwaną dalej planem.
2. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni 0,37 ha,
w stosunku
do
którego
przyjęto
uchwałę
Nr XLVI/311/10 Rady Gminy Siepraw z dnia
28 września 2010 r. roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Siepraw z wyłączeniem działek
nr 1113/1, 1117/1, 1117/3 i 1117/4 i wsi Łyczanka.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2.
1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek
planu wykonany na mapie zasadniczej w skali
1:2000, który stanowi Załącznik 1.
1

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 17 poz. 128, Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40
poz. 230, Nr 106 poz. 675.
2
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6
poz.41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, z 2010 r.
Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155,
poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32 poz. 159.

2. Załącznikami tekstowymi do uchwały są także rozstrzygnięcia, niebędące ustaleniami planu:
1) w sprawie rozpatrzenia uwag do planu – Załącznik 2,
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich
finansowania,
zgodnie
z przepisami
o finansach publicznych – Załącznik 3.
§ 3. Celem planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych do ustalenia przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu oraz sposobu zabudowy
w granicach planu z zachowaniem:
1) ochrony interesu publicznego w zakresie zachowania wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu;
2) zapewnienia warunków przestrzennych dla rozwoju
mieszkalnictwa z zachowaniem wymogów ładu
przestrzennego, wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu;
3) minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami
przestrzeni,
4) podniesienia wartości nieruchomości.
§ 4.
1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, szczególne w stosunku do
ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone
dla różnych funkcji lub o różnych sposobach
zagospodarowania, w tym tereny dróg,
4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy
przez to rozumieć linię, poza którą sytuowanie
zabudowy jest niedozwolone,
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie oraz zagospodarowanie, które przeważa w terenie wyznaczonym
konkretnymi liniami rozgraniczającymi (to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50%
powierzchni danego terenu) wraz z elementami
zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć, że w danym terenie występują inne
funkcje i formy zagospodarowania, które wzbo-
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gacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z nim kolizji,
7) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren wskazany we wniosku inwestora obejmujący działkę, fragment działki, lub zespół działek
położonych w terenach budowlanych.
8) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub
ich zespół wraz z budynkami garażowymi
i gospodarczymi przeznaczony dla potrzeb
mieszkających w nich rodzin,
9) wysokości zabudowy – rozumie się przez to
wymiar pionowy budynków liczony jako średnia arytmetyczna z dwóch pomiarów w najniższym i najwyższym punkcie obrysu budynku do
najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy)
lub najwyżej położonego punktu zbiegu połaci
dachowych,
10) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi,
dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez
ustanowienie służebności drogowej,
11) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi
i zwierząt mieszkających lub przebywających
w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pół elektromagnetycznych, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza, odorów,
12) strefie – należy przez to rozumieć wydzielony
obszar, w granicach którego obowiązują
łącznie z pozostałymi ustaleniami planu, dodatkowe szczególne warunki zabudowy
i zagospodarowania.
13) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć elementy
reklamowe wolnostojące lub umieszczone na
obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu:
a) płaszczyznowe – o powierzchni ekspozycji
większej niż 6,0 m2,
b) trójwymiarowe – o wymiarach, z których
co najmniej jeden przekracza 2,0 m.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi obowiązującymi na dzień uchwalenia planu.
§ 5.
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, składają się:
1) ustalenia ogólne, o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze
opracowania zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów zawarte w rozdziale III,
4) ustalenia końcowe zawarte w rozdziale IV.
2. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
i odpowiadające im symbole na rysunku planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,
2) tereny dróg publicznych – klasa lokalna – KDL,
3) tereny rolne– R,
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3. Obowiązującymi ustaleniami planu, zawartymi na
rysunku planu – Załącznik nr 1, są:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
wraz z identyfikacyjnymi symbolami literowymi,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter
informacyjny.
5. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą
się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części
graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie
określonym uchwałą.
6. Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem
przepisów odrębnych.
§ 6.
1. Tereny gruntów rolnych objęte niniejszym planem,
przeznaczone na cele nierolnicze, nie wymagają
odrębnej decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia.
2. Pozostałe tereny rolne podlegają ochronie zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące
na całym obszarze objętym planem
I. Zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego
§ 7.
1. Realizacja wszelkich przedsięwzięć na obszarze
objętym planem nie może naruszać określonych
w planie ustaleń dotyczących przeznaczenia
i warunków
zagospodarowania
określonych
w rozdz. II, III oraz przepisów odrębnych.
2. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.
3. Warunkiem realizacji zabudowy jest dostęp do
drogi publicznej.
§ 8.
1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.
2. Ustala się następujące warunki realizacji ogrodzeń:
1) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych
z materiałów lokalnych i dopasowanych do otaczającego krajobrazu,
2) kolorystyka ogrodzeń winna być utrzymana
w kolorze naturalnego kamienia, elementów ceramicznych, drewna lub kolorach brązu, zieleni;
obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów ogrodzeń.
§ 9.
1. Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
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2. Przy podziale nieruchomości należy zachować następujące zasady:
1) każda działka powinna mieć dostęp do drogi
publicznej,
2) szerokość działki dochodzącej do drogi publicznej powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległości pomiędzy
budynkami,
3) minimalne wielkości działek, w zależności od
przeznaczenia określone zostały w rozdziale III.
3. Podziału nieruchomości można dokonać z zachowaniem przepisów odrębnych.
§ 10.
1. Na obszarze objętym planem, o ile nie pozostaje to
w sprzeczności z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi, dopuszcza się:
1) lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi
terenu,
2) wyznaczanie dróg wewnętrznych,
3) realizację nowej zabudowy w granicach poszczególnych działek.
§ 11. W zakresie ochrony przeciwpożarowej
obowiązują następujące zasady:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2) nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
II. Zasady ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego
§ 12. Obowiązuje ochrona wartości przyrodniczych poprzez zachowanie i ochronę obszarów zespołów i obiektów cennych przyrodniczo.
§ 13.
1. Zgodnie z przepisami odrębnymi wyznacza się
teren ochrony pośredniej strefy – teren zewnętrzny ujęcia wody na Skawince. W granicach strefy
obowiązują ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskiego nr OS.III.6210-1-188d/95 z dnia
19 marca 1996 r.
2. W zakresie ochrony środowiska i przyrody obowiązuje zachowanie powierzchni niezabudowanej
zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii
terenów jako powierzchni biologicznie czynnej,
3. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów dla
otoczenia obowiązują następujące zasady:
1) wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkich
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, wymagających sporządzania
raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi; nie dotyczy to
przedsięwzięć, dla których przeprowadzona
ocena oddziaływania wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko,
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2) zaleca się stosowanie do ogrzewania nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków
technologii i paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń,
3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
4) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposażenia jej w urządzenia do odprowadzania ścieków, w tym urządzenia zgodnie z §17,
5) podłączanie obiektów mieszkaniowych do sieci
kanalizacyjnej sukcesywnie wraz z budową systemów kanalizacji,
6) prowadzenie działalności hodowlanej nie może
powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice działki, do której użytkownik ma tytuł prawny; w szczególności dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza,
7) w strefach uciążliwości komunikacyjnej należy
zapewnić skuteczną ochronę istniejących obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych pozwalających na ochronę środowiska i zdrowia zgodnie
z przepisami odrębnymi,
8) w zakresie ochrony przed promieniowaniem
niejonizującym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują przepisy odrębne; zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury
elektroenergetyki
i telekomunikacji
zostały
określone w §17.

4. Dla celów ochrony przed hałasem wprowadza się
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) powinny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
2) dla pozostałych terenów nie określa się
w planie ich kwalifikacji; w terenach tych będą
miały zastosowanie przepisy odrębne.
5. W celu ochrony przed zagrożeniem erozją gleb na
terenach gruntów rolnych dopuszcza się sukcesywne tworzenie nowych zadrzewień i zalesień
oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisów odrębnych.
6. W zakresie ochrony przed zagrożeniami związanymi z odpadami:
1)
2)

zakazuje się składowania odpadów w obrębie
obszaru objętego planem,
gromadzenie odpadów przed ich wywozem
możliwe jest wyłącznie w przystosowanych do
tego celu miejscach, w sposób nie zagrażający
zanieczyszczeniem powietrza, wód i gruntu
przez pylenie, emisje gazów i odcieki.

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i krajobrazu
§ 14. W zakresie ochrony lokalnych wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązuje zasada kształtowania formy architektonicznej obiektów, w tym
ograniczenie wysokości zabudowy oraz spadku da-
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chu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale III,
stosownie do określonego przeznaczenia terenu.
§ 15. Ustala się obowiązek ochrony lokalnych
wartości krajobrazowych, a w szczególności:
1) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę,
2) obowiązuje kształtowanie formy architektonicznej
obiektów, w tym ograniczenie wysokości zabudowy, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozdz. III,
3) na całym obszarze zakazuje się wznoszenia wielkogabarytowych urządzeń reklamowych.
IV. Zasady obsługi komunikacyjnej
§ 16.
1. Ustala się następujące zasady funkcjonowania
i rozwoju komunikacji, a w tym klasy i parametry
techniczne dla następujących ulic:
1) drogi gminne, klasa lokalna, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL:
a) szerokość w liniach rozgraniczających jak
na rysunku planu, minimalna 15 m,
b) jedna jezdnia dla ruchu dwukierunkowego
o szerokości 6 m,
c) chodniki zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) dla istniejących odcinków do czasu realizacji chodników obowiązuje zachowanie istniejącego przekroju,
2. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc
postojowych dla samochodów dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN –
1 miejsce postojowe lub garażowe na jeden lokal
lub budynek mieszkalny.
V. Zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej
§ 17.
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę
terenów objętych planem:
1) głównym źródłem zasilania w wodę jest istniejąca sieć wodociągowa funkcjonująca w oparciu
o ujęcia gminne,
2) źródłem zasilania w wodę mogą być także studnie gospodarskie.
2. Ustala się następujące zasady odprowadzania
ścieków z terenów objętych planem:
1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej
z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i opadowych,
2) odbiornikiem ścieków sanitarnych z sieci kanalizacji będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków
w Sieprawiu.
3) podstawowym sposobem odprowadzania ścieków socjalno-bytowych będzie system kanalizacji:
a) system kanalizacji sanitarnej winien objąć
wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę,
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b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się
odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych realizowanych indywidualnie
dla poszczególnych działek, możliwe jest
stosowanie zbiorników wspólnych dla kilku
działek,
c) nowo projektowane trasy sieci kanalizacyjnej
nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu
4) ustala się następujące zasady odprowadzania
wód opadowych:
a) zabrania się odprowadzania wód opadowych oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do kanalizacji sanitarnej,
b) odwadnianie dróg, chodników, parkingów
i innych terenów o nawierzchni ulepszonej
ma następować poprzez system kanalizacji
opadowej lub rowami przydrożnymi,
c) ścieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej przed odprowadzeniem do naturalnych odbiorników winny być podczyszczone, na warunkach określonych w przepisach
odrębnych.

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz,
zaopatrzenie realizowane będzie z sieci gazowej
zasilanej
ze
stacji
redukcyjno-pomiarowej
w Świątnikach Górnych.
4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy
obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię
elektryczną będzie istniejąca i rozbudowywana
sieć średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej, usytuowanej poza obszarem objętym planem,
2) lokalizację nowych elementów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
w tym nowych stacji transformatorowych należy wyznaczać w sposób nie kolidujący
z ustaleniami planu,
3) kioski wolnostojących stacji transformatoroworozdzielczych w wykonaniu wnętrzowym powinny charakteryzować się zminimalizowanymi
gabarytami
i wystrojem
architektonicznym
harmonizującym z otaczającą zabudową.
5. Ustala się
w ciepło:

następujące

zasady

zaopatrzenia

1) utrzymuje się istniejące indywidualne systemy
grzewcze,
2) zaleca się dla nowo budowanych obiektów kubaturowych instalowanie urządzeń grzewczych
o niskiej emisji zanieczyszczeń,
6. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy
i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na
obszarze objętym planem:
1) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych
nie kolidujących z innymi ustaleniami planu,
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2) w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, powinny charakteryzować się zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową.
7. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
1) ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia
w kontenerach odpadów komunalnych i wywożenie ich na składowisko położone poza terenem gminy – zaleca się stosowanie kontenerów
dostosowanych do selektywnej zbiórki odpadów,
2) obowiązują zasady ustalone w Planie gospodarki odpadami dla gminy Siepraw.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe obowiązujące na terenach
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dot.
przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 18.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem MN – Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b)zabudowa zagrodowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze, garaże,
c) obiekty małej architektury,
d) parkingi,
e) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN:
1) forma architektoniczna budynków mieszkalnych
powinna spełniać następujące wymagania:
a) wysokość nowych budynków mieszkalnych
nie może być większa niż 9,5 m, natomiast
gospodarczych nie większa niż 7 m,
b) dachy budynków należy wznieść jako dwuspadowe, symetryczne, o kącie stałym nachylenia 30o÷45o na całej długości połaci,
z dopuszczeniem dachów wielospadowych,
o symetrycznych głównych połaciach,
c) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
w kolorze ciemnoczerwonym lub brązowym;,
d) poddasza mogą być doświetlone za pomocą
lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi
lub oknami połaciowymi,
e) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z drewna,
kamienia, siatki lub cegły; obowiązuje zakaz
realizacji ogrodzeń pełnych i betonowych;
ustala się usytuowanie ogrodzeń zgodnie
z przepisami odrębnymi,
2) zakazuje się:
a) realizacji dachów z kalenicą przesuniętą
w pionie oraz dachów kopertowych i naczółkowych,
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b) otwierania połaci dachowych powyżej
½ długości elewacji i otwarć pulpitowych,
c) stosowania otoczaków jako materiału budowlanego,
d) stosowania do wykończenia elewacji tłuczonych luster, szkła barwionego i ceramiki,
3) na terenie inwestycji, jako powierzchnię biologicznie czynną należy urządzić minimum 40%
powierzchni w terenach MN,
4) powierzchnia zabudowy terenu inwestycji nie
może przekraczać 55% powierzchni w terenach
MN,
5) nie dopuszcza się do wydzielania w obrębie terenów MN nowych działek pod zabudowę
o powierzchni mniejszej niż 800 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mogą być realizowane jako
dobudowane lub wolnostojące.
5. Użytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt.
2a) nie może stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
§ 19.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem KD – Tereny dróg publicznych:
Dla dróg gminnych – klasa lokalna KDL
1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) zatoki postojowe,
c) chodniki
d) zieleń
e) oświetlenie.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury
technicznej,
b) ścieżki rowerowe,
c) obiekty małej architektury.
2. Obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń nie
związanych z obsługą ruchu zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 20.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem R – Tereny rolne:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) grunty orne
b) trwałe użytki zielone,
c) zadrzewienia, zalesienia,
d) zieleń nieurządzona,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sady,
b) drogi do pól,
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów R:
1) utrzymuje się dotychczasowy sposób rolniczego
wykorzystania,
2) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej, w tym
zagrodowej.
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Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 21. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki
procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ww.
ustawy, w wysokości 10% dla wszystkich terenów.
§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
na obszarze objętym planem zgodnie z §1, tracą moc
ustalenia zawarte w uchwale Nr XXVI/201/2004 Rady
Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw
z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3
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i 1117/4
położonych
w Sieprawiu,
ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2005 r. nr 57 poz. 388, zmiana z 2007 r. nr 862
poz. 5667.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siepraw.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/69/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/69/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

Wykaz uwag złożonych w okresie wyłożenia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1,
1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu, dla działki nr 380/4 położonej w Sieprawiu
Lp.

1

Data
wpły
wu
uwa
gi

2

Nazwisko
i imię
nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres

Treś
ć
uwa
gi

3

4

Oznaczenie
nieruchomości
której
dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu
planu
dla nieruchomości,
której
uwaga
dotyczy

5

6

Rozstrzygnięcie
wójta gminy
w sprawie rozpatrzenia
uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
do uchwały
Nr VIII/69/2011
z dnia 6 czerwca 2011 r.

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

7

8

9

10

Uwagi

11

Brak uwag rozstrzygniętych negatywnie.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba
wane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków możliwych do pozyskania
na ten cel.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/69/2011
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych Gminy
Na podstawie art. 17, pkt 5) i 20 z dnia 27 marca
2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717
z 2003 r. z późniejszymi zmianami) zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, Programem ochrony środowiska gminy Siepraw, Planem gospodarki odpadami dla
gminy Siepraw, rozstrzyga się o sposobie realizacji
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach finansowania wymienionych inwestycji.

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, działającymi i inwestującymi na terenie Gminy tak, aby
zoptymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub
przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy.
3. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy przyjmuje
się uwzględnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania możliwie najlepszych
efektów przy wykorzystaniu możliwie najniższych nakładów.
Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Żaba

1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyski2736

2737
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UCHWAŁA NR VIII/68/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie opłaty
targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 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.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U.
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z 2010 r Nr 17, poz. 95), Rada Gminy Uście Gorlickie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/232/2005 Rady Gminy
w Usciu Gorlickim z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie
opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście
Gorlickie, zmienionej: uchwałą Nr II/14/2006 z dnia
6 grudnia 2006 r., uchwałą Nr IX/88/2007 z dnia
17 sierpnia 2007 r., uchwałą nr XXII/227/2008 z dnia
Lp

Imię i nazwisko

Poz. 2737,2738

27 listopada 2008 r., uchwałą Nr XXIX/304/2009 z dnia
26 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr XLVI/442/2010 z dnia
23 sierpnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje następujące
brzmienie:

Adres

Obszar poboru podatków – miejscowość-

1

Maria NOWAK

Banica

Banica

2

Adam DRYJA

Brunary

Brunary

3

Paweł GÓRSKI

Czarna

Czarna

4

Aneta KULKA

Gładyszów

Gładyszów

5

Maria ZASTĘPA

Hańczowa

Hańczowa

6

Elżbieta MAŚLANKA

Izby

Izby

7

Piotr BOŁDYŚ

Konieczna

Konieczna

8

Janusz BARNA

Kunkowa

Kunkowa

9

Maria HYRA

Kwiatoń

Kwiatoń

10

Piotr GIERIAK

Regietów

Regietów

11

Janina KLOCEK

Skwirtne

Skwirtne

12

Helena WASZCZYSZAK

Smerekowiec

Smerekowiec

13

Michał DŻUMBELAK

Stawisza

Stawisza

14

Wojciech JAMRO

Śnietnica

Śnietnica

15

Jan JAREK

Uście Gorlickie

Uście Gorlickie

16

Mikołaj PROKOPOWICZ

Wysowa Zdrój

Wysowa-Zdrój, Blechnarka

17

Maria WASZCZYSZAK

Zdynia

Zdynia

18

Grażyna BETLEJ-FURMAN

Ropki

Ropki

19

Piotr MICHALAK

Nowica

Nowica

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Uście Gorlickie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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UCHWAŁA NR VIII/69/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie poboru
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz 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. 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. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (t. j. Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.) oraz

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17,
poz. 95), Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala, co
następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr II/15/2006 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006 r., zmienionej: uchwałą Nr IX/87/2007 z dnia 17 sierpnia
2007 r., uchwałą nr XXII/226/2008 z dnia 27 listopada
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2008 r., uchwałą nr XXIX/303/2009 z dnia 26 czerwca
2009 r. oraz uchwałą Nr XLVI/441/2010 z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania
psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso, otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Poz. 2738

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.

Załącznik
do uchwały Nr VIII/69/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 26 maja 2011 r.

Wykaz inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów
Lp

Imię i nazwisko

Adres

Obszar poboru podatków – miejscowość

1

Maria NOWAK

Banica

Banica

2

Adam DRYJA

Brunary

Brunary

3

Paweł GÓRSKI

Czarna

Czarna

4

Aneta KULKA

Gładyszów

Gładyszów

5

Maria ZASTĘPA

Hańczowa

Hańczowa

6

Elżbieta MAŚLANKA

Izby

Izby

7

Piotr BOŁDYŚ

Konieczna

Konieczna

8

Janusz BARNA

Kunkowa

Kunkowa

9

Maria HYRA

Kwiatoń

Kwiatoń

10

Piotr GIERIAK

Regietów

Regietów

11

Janina KLOCEK

Skwirtne

Skwirtne

12

Helena WASZCZYSZAK

Smerekowiec

Smerekowiec

13

Michał DŻUMBELAK

Stawisza

Stawisza

14

Wojciech JAMRO

Śnietnica

Śnietnica

15

Jan JAREK

Uście Gorlickie

Uście Gorlickie

16

Mikołaj PROKOPOWICZ

Wysowa Zdrój

Wysowa-Zdrój, Blechnarka

17

Maria WASZCZYSZAK

Zdynia

Zdynia

18

Grażyna BETLEJ-FURMAN

Ropki

Ropki

19

Piotr MICHALAK

Nowica

Nowica
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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