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Uchwala Nr II/35/02
Rady Powiatu Limanowskiego

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVII/325/02 Rady Powia-
tu Limanowskiego z dnia 27 marca 2002 r. dotycz¹cej usta-
lenia op³at zwi¹zanych z usuwaniem z drogi oraz umiesz-
czaniem na parkingach strze¿onych wyznaczonych
przez starostê pojazdów naruszaj¹cych przepisy ruchu dro-
gowego.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98
poz. 602, Nr 123 poz. 779; z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 133
poz. 872 z 1999 r. Nr 106 poz. 1216; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 43 poz. 483; z 2001 r. Nr 27 poz. 298, Nr 53 poz. 649, Nr 106
poz. 1149, Nr 111 poz. 1194, Nr 123 poz. 1353, Nr 125 poz. 1371,
Nr 129 poz. 1444, Nr 130 poz. 1452; z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1
i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r.
Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804), Rada Powiatu
Limanowskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/325/02 Rady Powiatu Limanowskie-
go z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia op³at wi¹za-
nych z usuwaniem z drogi oraz umieszczaniem na parkingach
strze¿onych wyznaczonych przez starostê pojazdów narusza-
j¹cych przepisy ruchu drogowego wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
� za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje now¹ tre�æ w brzmieniu jak

za³¹cznik do niniejszej uchw³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Powiatu Limanow-
skiego.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady: B. ̄ aba

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/35/02
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 20 grudnia 2002 r.

WYSOKO�Æ OP£AT
ZA CZYNNO�CI ZWI¥ZANE Z USUWANIEM Z DROGI

POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CALKOWITEJ
POWY¯EJ 3, 5 TONY NARUSZAJ¥CYCH PRZEPISY RUCHU

DROGOWEGO ORAZ ZA UMIESZCZANIE TYCH POJAZDÓW
NA PARKINGACH STRZE¯ONYCH WYZNACZONYCH

PRZEZ STAROSTÊ

1. Holowanie pojazdu
a) op³ata sta³a w wysoko�ci 100 z³ za holowanie pojazdu do 5 km

+ op³ata w wysoko�ci 4,50 z³ za ka¿dy nastêpny kilometr.
2. Wysoko�æ op³at, o których mowa w pkt 1 litera a podwy¿sza siê

o 50% w godzinach nocnych (22.00 do 6.00) oraz w dni �wi¹teczne.
3. Zabezpieczenie pojazdu na parkingu strze¿onym:

a) za dobê - 30 z³,
b) poni¿ej 12 godzin - 15 z³.

Przewodnicz¹cy Rady: B. ̄ aba
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Uchwa³a Nr III/25/2002.
Rady Gminy Igo³omia-Wawrzeñczyce

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie okre�lenia zasad usytuowania na terenie Gmi-
ny miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 1984 r. Nr 35 poz. 230 z pó�n. zm.) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorial-
nym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z pó�n. zm.), Rada Gminy Igo³omia-
Wawrzeñczyce uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych z wy-
j¹tkiem piwa na terenie Gminy Igo³omia-Wawrzeñczyce mog¹
byæ usytuowane wy³¹cznie w budynkach sta³ych.

§ 2

Miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych mog¹ siê znaj-
dowaæ w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 50 m od budynków szko-
³y, przedszkola, o�rodków zdrowia, ko�cio³a, Urzêdu Gminy.

§ 3

Postanowienia § 2 nie dotycz¹ placówek usytuowanych na dzia³-
ce nr 869 po³o¿onej w Igo³omi oraz na dzia³ce nr 369 po³o¿onej
w Z³otnikach, a tak¿e na dzia³ce nr 633/73 po³o¿onej w Igo³omi.

§ 4

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Igo³omia-Wawrzeñczyce
Nr V/18/93 z dnia 7 sierpnia 1993 r. w sprawie okre�lenia usy-
tuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.

§ 5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Marchewka
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Uchwa³a Nr IV/13/02
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jerzma-
nowice-Przeginia miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pó�n. zm.), Rada
Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Na terenie Gminy Jezrmanowice-Przeginia przyjmuje siê,
i¿ miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych, przeznaczo-
nych do spo¿ycia zarówno poza miejscem sprzeda¿y,
jak i w miejscu sprzeda¿y mog¹ byæ usytuowane w odle-
g³o�ci nie mniejszej ni¿:
a) 50 m od obiektów o�wiatowych, placówek kulturalnych,

o�rodków zdrowia,
b) 50 m od miejsc kultu religijnego (ko�cio³y, cmentarze).

2. Odleg³o�ci nale¿y mierzyæ od bramy ogrodzeniowej obiektu,
a wej�ciem do lokalu zgodnie z przebiegiem drogi publicznej.

§ 2

1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo¿y-
cia poza miejscem sprzeda¿y, mo¿e odbywaæ siê jedynie
wewn¹trz placówek dokonuj¹cych tej sprzeda¿y.

2. Spo¿ywanie napojów alkoholowych, o których mowa w ust. 1
nie mo¿e odbywaæ siê zarówno wewn¹trz, jak i przed wej-
�ciem do tych¿e placówek.

§ 3

Sprzeda¿ napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo-
¿ycia w miejscu sprzeda¿y, mo¿e byæ prowadzona wewn¹trz
lokalu gastronomicznego, posiadaj¹cego salê konsumpcyjn¹
lub w ogródkach i innych miejscach urz¹dzonych do konsump-
cji, za zgod¹ dysponenta terenu, po uzyskaniu prawem prze-
widzianych zgód, opinii i pozwoleñ.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XLIII/180/01 Rady Gminy Jerzmano-
wice-Przeginia z dnia 28 wrze�nia 2001 r. w sprawie: zasad
usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y napojów al-
koholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmianowice-Przeginia:
J. Prawda
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Uchwa³a Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 13 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie udzielenia bonifikaty
przy sprzeda¿y mieszkañ komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.), w zwi¹zku z art. 68 ust. 1 pkt 7
i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomo�ciami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.), Rada
Miejska uchwala:

Poz. 333, 334, 335
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§ 1

W pkt 4 za³¹cznika do uchwa³y Nr X/88/99 Rady Miejskiej
w Kêtach z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie udzielenia bonifikat
przy sprzeda¿y mieszkañ komunalnych wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:
1) dodaje siê ppkt 3 o brzmieniu:

"3) do koñca 2003 r. cena nabycia mieszkania zostaje obni-
¿ona o 85% jego warto�ci, je¿eli nabywca ca³¹ kwotê
zap³aci najpó�niej w dniu zawarcia umowy notarialnej
przenosz¹cej w³asno�æ".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kêty.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêtach: J. Skudlarski
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Uchwa³a Nr III/18/2002
Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda-
¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Kêty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.), i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231
z pó�n. zm.), Rada Miejska uchwala:

§ 1

Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mog¹ byæ usytuowane w bezpo�rednim s¹siedztwie ko-
�cio³ów, szkó³ i przedszkoli.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kêty.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XLIII/338/97 Rady Miejskiej w Kê-
tach z dnia 30.12.1997 r. w sprawie ustalenia zasad usytu-
owania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warun-
ków sprzeda¿y tych napojów obowi¹zuj¹cych na terenie
Gminy Kêty.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêtach: J. Skudlarski
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Uchwa³a Nr III/19/2002
Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 13 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie czasu pracy placówek han-
dlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 142 ze zm.),
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W § 1 ust. 2 uchwa³y Nr XI/108/05 Rady Miejskiej z dnia
31 marca 1995 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu de-
talicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych skre�la
siê wyrazy:
"po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kêty.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14- dni od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêtach: J. Skudlarski
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Uchwa³a Nr III/24/2002
Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 13 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Kêty.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzy-
maniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622
z pó�n. zm.), po zasiêgniêciu opinii pañstwowego terenowe-
go inspektora sanitarnego w O�wiêcimiu, Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/275/2001 Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Kêty, zmie-
nionej uchwa³¹ Nr XXXV/336/2001 Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 7 grudnia 2001 r., w § 5 ust. 1 wyrazy "do dnia 31 grud-
nia 2002 r." zastêpuje siê wyrazami "do dnia 31 grudnia 2003 r.".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kêty.
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§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêtach: J. Skudlarski
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Uchwa³a Nr II/20/2002
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mogila-
ny miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), oraz art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�-
wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231 z pó�n. zm.), Rada Gminy Mogilany uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie
Gminy Mogilany miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alko-
holowych:
1. Punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych

do spo¿ycia:
a) poza miejscem sprzeda¿y nie mo¿e znajdowaæ siê w od-

leg³o�ci mniejszej ni¿ 10 m,
b) w miejscu sprzeda¿y nie mo¿e znajdowaæ siê w odleg³o-

�ci mniejszej ni¿ 100 m od obiektów:
1) szkó³ i innych placówek o�wiatowo-wychowawczych

i opiekuñczych,
2) obiektów kultu religijnego.

2. Odleg³o�æ, o której mowa w ust. 1 mierzy siê w linii prostej
od najbli¿szego punktu obiektu, w którym prowadzona jest
sprzeda¿ napojów alkoholowych do najbli¿szego punktu gra-
nicy dzia³ki, o którym mowa w punkcie 1 i 2.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXV/224/2001 Rady Gminy Mogila-
ny z dnia 27 wrze�nia 2001 roku w sprawie o zasad usytuowa-
nia na terenie Gminy Mogilany miejsc sprzeda¿y napojów al-
koholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch
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Uchwa³a Nr III/17/02
Rady Gminy Pcim

z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania sprzeda¿y i podawania na-
pojów alkoholowych na terenie Gminy Pcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pó�n. zm.), Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê dla terenu Gminy Pcim zasady usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y przy za-
chowaniu nastêpuj¹cych kryteriów:
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych musz¹ znajdowaæ

siê w odleg³o�ci 50 m od obiektów takich jak:
a) szko³y, przedszkola i inne placówki o�wiatowo - wycho-

wawcze i opiekuñcze oraz placówki s³u¿by zdrowia,
b) ko�cio³y, kaplice, cmentarze,
c) obiekty sportowe, dotyczy napojów alkoholowych powy-

¿ej 4,5% z wyj¹tkiem piwa.
2. Sposób pomiaru odleg³o�ci wymienionej w punkcie 1 jest

nastêpuj¹cy: pomiaru dokonuje siê �rodkiem ci¹gu komuni-
kacyjnego (drog¹, chodnikiem, �cie¿k¹ itp.) poczynaj¹c
od wej�cia punktu sprzeda¿y alkoholu, a koñcz¹c przy wej-
�ciu do obiektu wymienionego w punkcie 1.

3. W przypadku istnienia kilku ci¹gów komunikacyjnych, po-
miêdzy punktem sprzeda¿y alkoholu, a obiektem wymienio-
nym w punkcie 1, do pomiaru wybiera siê odcinek najkrót-
szy z nich.

§ 2

Podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w ka-
wiarniach, barach, restauracjach w wyznaczonych salach
konsumpcyjnych i przylokalowych ogródkach w godzinach
otwarcia lokalu.

§ 3

Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydane
zgodnie z poprzednio obowi¹zuj¹cymi uchwa³ami Rady Gmi-
ny Pcim, mog¹ byæ przed³u¿one o ile ich funkcjonowanie nie bê-
dzie powodowaæ zak³óceñ porz¹dku publicznego.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/20/01 Rady Gminy Pcim
z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie Zasad Usytuowania na te-
renie Gminy Pcim miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
oraz warunków ich sprzeda¿y.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pcim.
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§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: M. Hyrlicki
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Uchwa³a Nr III/24/02
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie okre�lenia zasad usytuowania na terenie Gmi-
ny miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 6 ustawy
z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc sprze-
da¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta
Sucha Beskidzka:
1) punkt sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych nie mo¿e

byæ usytuowany na nieruchomo�ci, na której znajduje siê:
a) placówka o�wiatowo - wychowawcza,
b) placówka opiekuñczo - wychowawcza,
c) szko³a,
d) zak³ad opieki zdrowotnej,
e) obiekt kultu religijnego, plac zabaw dla dzieci,

2) zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych:
a) na placach zabaw dla dzieci,
b) na nieruchomo�ci na której znajduj¹ siê placówki wymie-

nione w § 1 pkt 1 uchwa³y,
c) na terenach rekreacyjnych,
d) na terenach sportowych ( z zastrze¿eniem § 1 pkt 3 uchwa³y),
e) na placach targowych (z zastrze¿eniem § 1 pkt 5 uchwa³y),
f) na p³ycie rynku (z zastrze¿eniem § 1 pkt 5 uchwa³y),
g) w parku (z zastrze¿eniem § 1 pkt 4 uchwa³y),
h) w pobli¿u i na nasypach kolejowych,
i)  w dyskotekach zlokalizowanych w odleg³o�ci mniejszej

ni¿ 150 m od budynków mieszkalnych i placówek wymie-
nionych w § 1 pkt 1 uchwa³y mierzone w linii prostej od wej-
�cia g³ównego do wej�cia g³ównego,

3) dozwolona jest sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów
alkoholowych o zawarto�ci alkoholu do 4,5% oraz piwa w wy-
znaczonych miejscach na terenie Miejsko Kolejowego Klubu
Sportowego "Babia Góra" podczas imprez na otwartym po-
wietrzu,

4) dozwolona jest sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów
alkoholowych w wyznaczonych miejscach w parku na tere-
nie Zespo³u Zamkowo - Parkowego podczas imprez
na otwartym powietrzu,

5) dozwolona jest sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów
alkoholowych o zawarto�ci alkoholu do 4,5% oraz piwa w wy-

znaczonych miejscach na terenie placów targowych oraz p³y-
cie rynku podczas imprez na otwartym powietrzu.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
w Suchej Beskidzkiej.

§ 3

Uchwa³a Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XXXVI/
320/01 z dnia 27 grudnia 2001r. traci wa¿no�æ z dniem wej�cia
w ¿ycie powy¿szej uchwa³y.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: B. Æwiêk³a
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Uchwa³a Nr IV/19/02
Rady Gminy w Tokarni

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodz¹cych w i mieszkaniowego zasobu Gminy Tokarnia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71
poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy w brzmie-
niu okre�lonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tokarnia.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Kmiecik
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/19/02
Rady Gminy w Tokarni
z dnia 30 grudnia 2002 r.

ZASADY  WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU

GMINY TOKARNIA

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a tak¿e za-
spokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich
dochodach, wykorzystuj¹c do tego celu mieszkaniowy zasób Gminy.

§ 2

1. Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi¹ lokale mieszkalne bê-
d¹ce przedmiotem jej w³asno�ci.

2. Postanowienia niniejszej uchwa³y maj¹ tak¿e zastosowanie
do lokali nie stanowi¹cych mieszkaniowego zasobu Gminy,
je¿eli znajduj¹ siê w nieruchomo�ciach bêd¹cych w Faktycz-
nym zarz¹dzie Gminy.

§ 3

Nawi¹zywanie stosunków najmu nastêpuje, w drodze pi-
semnej umowy, zawieranej pomiêdzy najemc¹ a zarz¹dc¹ bu-
dynku dzia³aj¹cym w imieniu Gminy, na podstawie skierowa-
nia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§ 4

1. Przez trudn¹ sytuacjê materialn¹ nale¿y rozumieæ:
1) dla osób ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy najmu loka-

li mieszkalnych na okres 3 lat - �redni miesiêczny udoku-
mentowany dochód na jednego cz³onka gospodarstwa
domowego, który w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych
rozpatrzenie wniosku nie przekracza 150% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100%
najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

2) dla osób ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy najmu loka-
lu socjalnego - �redni miesiêczny udokumentowany do-
chód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego, któ-
ry w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych rozpatrzenie
wniosku nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w go-
spodarstwie jednoosobowym i 50% najni¿szej emerytu-
ry w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu kosz-
tów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe
okre�lonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, chyba ¿e zosta³y zaliczone do kosztów uzyskania przy-
chodu. Do dochodu nie wlicza siê dodatków dla sierot zupe³-
nych zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z po-
mocy spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Dochód z go-
spodarstwa rolnego ustala siê na podstawie powierzchni
gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciêtnego do-
chodu z 1 hektara przeliczeniowego, og³aszanego przez Pre-
zesa GUS w Monitorze Polskim.

§ 5

Osobami o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych
tj. nie posiadaj¹cymi tytu³u prawnego do lokalu i zamieszkuj¹-
cymi w warunkach kwalifikuj¹cych je do poprawy tych warun-
ków, s¹:
1) osoby zamieszkuj¹ce w lokalu, w którym na cz³onka gospo-

darstwa domowego przypada 5 m2 lub mniej ³¹cznej po-
wierzchni pokoi,

2) osoby opuszczaj¹ce zak³ady karne, domy dziecka i inne pla-
cówki w zwi¹zku z osi¹gniêciem pe³noletno�ci, nie maj¹ce
mo¿liwo�ci powrotu do lokalu, w którym s¹ lub by³y zamel-
dowane na pobyt sta³y,

3) osoby zamieszkuj¹ce w lokalach nie spe³niaj¹cych warun-
ków technicznych dla pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi.

§ 6

W celu wykonania zadañ okre�lonych w § 1 zawiera siê
umowy najmu lokalu socjalnego lokalu zamiennego oraz umo-
wy najmu na okres 3 lat.

§ 7

Umowy o najem lokali docelowych i zamiennych zawiera
siê na okres 3 lat z wyj¹tkiem, gdy lokal zamienny przydziela
siê na czas niezbêdny do wykonania przez wynajmuj¹cego
koniecznej naprawy.

§ 8

1. Przez umowê najmu wynajmuj¹cy zobowi¹zuje siê oddaæ
najemcy lokal wraz z pomieszczeniami przynale¿nymi, o ile
lokal je posiada.

2. Pomieszczenia przynale¿ne, a w szczególno�ci piwnica,
strych, komórka, gara¿ mog¹ byæ po³o¿one w budynku
lub w granicach nieruchomo�ci gruntowej poza budynkiem.

3. Jedno pomieszczenie przynale¿ne przeznaczone na cele sk³a-
dowe zwi¹zane z u¿ytkowaniem lokalu przydziela siê nieod-
p³atnie.

§ 9

1. Lokale oddawane w najem, z wyj¹tkiem lokali bêd¹cych
przedmiotem zamiany powinny byæ odnowione, w stanie
dobrym, wyposa¿one w podstawowe instalacje i urz¹dze-
nia techniczne nadaj¹ce siê do u¿ywania.

2. Dopuszcza siê za zgod¹ lub na wniosek najemcy oddanie
lokalu docelowego lub zamiennego w najem bez odnowie-
nia albo bez wyposa¿enia w nadaj¹ce siê do u¿ywania in-
stalacje i urz¹dzenia techniczne, je¿eli najemca zamierza
w zakresie uzgodnionym z wynajmuj¹cym lokal ulepszyæ,
za³o¿yæ w nim nowe instalacje lub wyposa¿yæ w urz¹dzenia
techniczne pod warunkiem, ¿e prace te nie bêd¹ sprzeczne
z obowi¹zuj¹cym przepisami lub nie bêd¹ zagra¿aæ bezpie-
czeñstwu nieruchomo�ci.

3. Sposób i zakres rozliczeñ z tytu³u prac wykonanych przez na-
jemcê strony dokonuj¹ zgodnie z tre�ci¹ zawartej w tej spra-
wie odrêbnej umowy.

§ 10

1. Po zakoñczeniu najmu najemca zobowi¹zany jest zwróciæ
lokal w stanie nie pogorszonym.
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2. Drobne nak³ady po³¹czone ze zwyk³ym u¿ywaniem lokalu
obci¹¿aj¹ najemcê.

3. Stan techniczny lokalu, instalacji i wyposa¿enia oraz stopieñ
przydatno�ci urz¹dzeñ technicznych do u¿ywania w dniu od-
dania lokalu w najem oraz w dniu opró¿nienia lokalu po za-
koñczeniu najmu wynajmuj¹cy i najemca okre�laj¹ w proto-
kole zdawczo-odbiorczym lokalu.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów najmu

§ 11

Warunki przydzia³u lokali socjalnych.
1. Umowy najmu lokalu socjalnego powinny byæ zawierane

w pierwszej kolejno�ci z osobami, które:
1) zobowi¹zane s¹ do opró¿nienia zajmowanego dotychczas

lokalu, je¿eli s¹d w wyroku eksmisyjnym przyzna³ im pra-
wo do lokalu socjalnego,

2) nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spe³-
niaj¹ kryteria dochodowe okre�lone w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zawarcia umowy najmu lo-
kalu socjalnego z osobami zobowi¹zanymi do opró¿nienia
zajmowanego lokalu oraz nie posiadaj¹cymi w wyroku eks-
misyjnym przyznanego prawa do lokalu oraz nie posiadaj¹-
cymi w wyroku eksmisyjnym przyznanego prawa do lokalu
socjalnego, w przypadkach uzasadnionych wielko�ci¹ i stan-
dardem odzyskiwanego lokalu.

3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na okres 1 roku.
4. Umowê najmu lokalu socjalnego mo¿na przed³u¿yæ na na-

stêpny okres, je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji
uzasadniaj¹cej zawarcie umowy.

5. Lokale socjalne nie mog¹ byæ przedmiotem wzajemnej za-
miany, o której mowa w § 19.

§ 12

Warunki przydzia³u lokali zamiennych.
1. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu zamien-

nego s¹ osoby które:
1) zosta³y pozbawione lokalu mieszkalnego wskutek nad-

zwyczajnych zdarzeñ losowych tj. klêsk ¿ywio³owych
lub katastrof,

2) posiadaj¹ tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego w budyn-
ku przeznaczonym przez Gminê do sprzeda¿y,

3) zamieszkuj¹ w lokalach po³o¿onych w budynkach stano-
wi¹cych w³asno�æ Gminy, które wymagaj¹ opró¿nienia
w zwi¹zku z konieczno�ci¹ rozbiórki lub remontu budynku,

4) zamieszkuj¹ w lokalach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy,
w którym rodzaj koniecznej naprawy wymaga. aby lo-
kator lokal opró¿ni³ na czas remontu nie d³u¿ej jednak
ni¿ na rok,

5) zamieszkuj¹ w lokalach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy
po³o¿onych w budynkach placówek o�wiatowych, s³u¿by
zdrowia i pomocy spo³ecznej, które po wykonaniu prac
adaptacyjnych zostan¹ przeznaczone na cele u¿ytkowe,

6) zobowi¹zane s¹ opró¿niæ lokal u¿yczony Gminie w zwi¹z-
ku z up³ywaj¹cym terminem dysponowania tym lokalem.

§ 13

1. Umowy najmu lokalu zamiennego zawiera siê na okres 3 lat.
2. Umowa najmu lokalu zamiennego przyznawanego w zwi¹z-

ku z konieczn¹ napraw¹ mo¿e byæ zawarta na czas oznaczo-
ny nie d³u¿szy ni¿ rok

§ 14

Umowy na okres 3 lat zawiera siê z osobami:
1) o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych i równo-

cze�nie spe³niaj¹ce kryteria dochodowe okre�lone w § 4
ust. 1 pkt 1, po objêciu ostateczn¹ list¹ osób ubiegaj¹cych
siê o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy,

2) które utraci³y uprawnienie do dalszego zajmowania lokalu
socjalnego, a spe³niaj¹ kryteria dochodowe, okre�lone w § 4
ust. 1 pkt 1,

3) dokonuj¹cymi zamian wzajemnych,
4) dokonuj¹cymi zwrotu dotychczas zajmowanego lokalu,
5) pozostaj¹cymi w lokalu, do dnia wej�cia w ¿ycie ustawy

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
bez tytu³u prawnego, przez okres nie krótszy ni¿ 10 lat, nie do-
tyczy to osób, które zajê³y lokal samowolnie.

§ 15

Zawiera siê umowy najmu z osobami, które pozosta³y w lo-
kalu opuszczonym przez najemcê i s¹ osobami bliskimi najem-
cy, tj. ma³¿onkiem nie bêd¹cym wspó³najemc¹ lokalu pe³no-
letnimi dzieæmi najemcy i wspó³ma³¿onka, osobami wobec któ-
rych najemca by³ obowi¹zany do �wiadczeñ alimentacyjnych
oraz osob¹, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym po¿y-
ciu z najemc¹.

§ 16

1. Lokale nale¿¹ce do zasobu mieszkaniowego Gminy
mog¹ byæ wynajmowane ponownie osobom, które utra-
ci³y tytu³ prawny do ich zajmowania w zwi¹zku z zalega-
niem w op³atach czynszu, a które uregulowa³y zaleg³o-
�ci wraz z nale¿nymi odsetkami przed skierowaniem
do s¹du sprawy lub w stosunku, do których organ Gmi-
ny podj¹³ uchwa³ê w sprawie roz³o¿enia na raty w/w za-
leg³o�ci czynszowych.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zawarcia umowy najmu
na okres 3 lat z osobami, o których mowa w ust. 1.

§ 17

1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekra-
czaj¹cej 80 m2 mo¿na oddaæ w najem za czynsz ustalony
w drodze publicznego przetargu nieograniczonego.

2. Cenê wywo³awcz¹ w postêpowaniu przetargowym stano-
wi stawka okre�lona ka¿dorazowo przez Wójta Gminy w sto-
sownym zarz¹dzeniu.

Rozdzia³ III
Zamiana lokali mieszkalnych

§ 18

1. Lokal wchodz¹cy do zasobu mieszkaniowego Gminy mo¿e
byæ przedmiotem zamiany na inny lokal wolny wchodz¹cy
do w/w zasobu.

2. Zamiana taka polega na dostarczeniu przez Gminê lokalu
w zamian za lokal dotychczas zajmowany przez najemcê.

3. Gmina dostarcza najemcy lokal wolny w zamian za zwrot:
1) lokalu o wiêkszej powierzchni mieszkaniowej,
2) lokalu o obni¿onym standardzie, o ile najemca spe³-

nia kryteria dochodowe okre�lone w § 4 ust. 1 pkt 1
uchwa³y.
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§ 19

1. Lokal wymieniony w § 18 ust. 1 mo¿e byæ przedmiotem wza-
jemnej zamiany pomiêdzy najemcami zainteresowanymi
zamian¹, z wy³¹czeniem lokali socjalnych.

2. Zamiana lokali odbywa siê na wniosek osób zainteresowa-
nych posiadaj¹cych tytu³ prawny do zajmowania lokalu
po uzyskaniu zgody Wójta Gminy

3. Wójt Gminy mo¿e odmówiæ wyra¿enia zgody na zamianê
w uzasadnionych przypadkach, a w szczególno�ci:
1) je¿eli w jej wyniku lokal wchodz¹cy do zasobu mieszka-

niowego Gminy wynajêty zosta³by osobom, które
nie op³aca³y czynszu lub

2) w ra¿¹cy i uporczywy sposób wykracza³y przeciwko po-
rz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z in-
nych lokali.

Rozdzia³ IV
Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali

§ 20

1. Wnioski mieszkaniowe o najem lokali z³o¿one w Urzêdzie
Gminy rozpatrywane s¹ raz na kwarta³ w miarê ich nap³ywu.

2. Wniosek powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko osoby ubiegaj¹cej siê o zawarcie umo-

wy najmu lokalu oraz osoby zg³aszane do wspólnego
zamieszkania,

2) dochód cz³onków gospodarstwa domowego w okresie
3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przy-
dzia³ mieszkania udokumentowany za�wiadczeniami,

3) dane eksploatacyjne lokalu, w którym zamieszkuje wnio-
skodawca potwierdzone przez w³a�ciciela, zarz¹dcê
lub administratora.

3. Wnioski o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy To-
karnia podlegaj¹ weryfikacji:
1) z miejsca zameldowania na pobyt sta³y wnioskodawcy

w Gminie Tokarnia,
2) w przypadku braku sta³ego zameldowania, pod uwagê

bierze siê ostatnie zameldowanie.
4. Nie podlegaj¹ rozpatrzeniu wnioski osób:

1) które zby³y lub zda³y dobrowolnie lokal mieszkalny,
w okresie 10 lat do dnia z³o¿enia wniosku,

2) które dokona³y dobrowolnej zamiany mieszkania na lo-
kal o mniejszej powierzchni.

5. Zweryfikowane z miejsca sta³ego zameldowania, wnioski
poddawane s¹ ocenie warunków socjalno-mieszkaniowych
przy czym w pierwszej kolejno�ci rozpatrywane s¹ wnioski
z³o¿one przed dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

6. Dla prawid³owej oceny warunków socjalno-mieszkanio-
wych wymagane jest zbadanie sytuacji wnioskodawcy
i wszystkich osób objêtych wnioskiem.

7. Ocena warunków socjalno- mieszkaniowych dokonywana
jest przez Urz¹d Gminy oraz przedstawicieli Spo³ecznej Ko-
misji Mieszkaniowej, na podstawie z³o¿onego wniosku,
ustaleñ z przeprowadzonych wizji oraz na podstawie ze-
branych dokumentów i wyst¹pieñ innych jednostek orga-
nizacyjnych.

8. Oceny warunków socjalno-mieszkaniowych nie dokonuje
siê przy weryfikacji wniosków:
1) osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu wy-

mienionych w § 5 pkt 2 uchwa³y,
2) osób ubiegaj¹cych siê o zamianê obecnego lokalu.

9. Osoby spe³niaj¹ce okre�lone w uchwale warunki, ujmuje
siê w wykazie osób ubiegaj¹cych siê o najem lokalu z zaso-

bu mieszkaniowego Gminy, a o kolejno�ci umieszczenia
na wykazie decyduje data z³o¿enia kompletnego wniosku.

10. Wykaz w raz ze zgromadzonymi dokumentami, przekazuje
siê do zaopiniowania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

11. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa analizuje zgromadzone
dokumenty, wydaje stosowne opinie i bior¹c pod uwagê
planowan¹ ilo�æ odzyskanych lokali w danym roku, spo-
rz¹dza projekt listy osób ubiegaj¹cych siê o najem lokalu
z zasobów mieszkaniowych Gminy.

12. Sporz¹dzony przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ pro-
jekt listy podaje siê do publicznej wiadomo�ci na okres
1 miesi¹ca na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

13. Wniesione uwagi dotycz¹ce osób na li�cie podlegaj¹ po-
nownemu rozpatrzeniu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszka-
niow¹.

14. Po rozpatrzeniu zastrze¿eñ Spo³eczna Komisja Mieszkanio-
wa sporz¹dza ponownie listê osób, która jest przedk³ada-
na do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

15. Zatwierdzon¹ przez Wójta Gminy listê osób, o której mowa
wy¿ej, podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez wy-
wieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

16. Wielko�æ rocznej listy powinna byæ dostosowana do mo¿li-
wo�ci lokalowych Gminy.

17. Osoby ujête na w/w li�cie, do chwili jej realizacji, mog¹ byæ
poddane weryfikacji w przypadku zmiany ich sytuacji ma-
terialnej i mieszkaniowej oraz w przypadku stwierdzenia
podania nieprawdziwych danych.

18. W przypadku osób nie wykazuj¹cych ¿adnych dochodów
oferta zawarcia umowy najmu nast¹pi po wcze�niejszym
przed³o¿eniu za�wiadczenia o zarejestrowaniu w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy oraz objêciu danej osoby pomoc¹
przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej.

19. Realizacja listy polega na przedstawieniu oferty zawarcia
umowy najmu wskazanego lokalu. W razie odmowy ze stro-
ny osoby uprawnionej przedstawia siê druga ofertê.
W przypadku nie przyjêcia ¿adnej z dwóch propozycji ofert
zawarcia umowy, osobê tak¹ skre�la siê z listy.

§ 21

1. Spo³eczn¹ kontrolê nad gospodarowaniem mieszkaniowym
zasobem Gminy sprawuje Spo³eczna Komisja Mieszkanio-
wa na podstawie niniejszej uchwa³y i obowi¹zuj¹cych w tym
zakresie przepisów prawa.

2. W sk³ad Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, O�wiaty, Kultury i Spraw

Socjalnych Rady Gminy w Tokarni,
2) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej wsi na terenie, której za-

mieszkuje osoba ubiegaj¹ca siê o przyznanie lokalu miesz-
kalnego,

3) Przedstawiciel Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej,
3. Imienny sk³ad Gminnej Komisji Mieszkaniowej ustala ka¿-

dorazowo Wójt w drodze zarz¹dzenia.

Rozdzia³ V
Kaucja zabezpieczaj¹ca pokrycie nale¿no�ci

z tytu³u najmu lokalu

§ 22

Zawarcie umowy najmu, z wy³¹czeniem umowy najmu loka-
lu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w zwi¹zku
z zamian¹ lokalu, uzale¿nia siê od wp³acenia przez najemcê kau-
cji zabezpieczaj¹cej na pokrycie nale¿no�ci z tytu³u najmu lokalu
przys³uguj¹cej wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
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§ 23

1. Kaucjê ustala siê w wysoko�ci 3-krotnego miesiêcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego wed³ug stawek obowi¹-
zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Najemca obowi¹zany jest wp³aciæ kaucjê nie pó�niej,
ni¿ w dniu zawarcia umowy najmu.

§ 24

Od wp³acenia kaucji zwalnia siê:
1) osoby uzyskuj¹ce lokal w wyniku dokonania na koszt w³a-

sny nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy budynku,
2) osoby opuszczaj¹ce domy dziecka i inne placówki w zwi¹zku

z osi¹gniêciem pe³noletno�ci.

§ 25

1. Wp³acenie kaucji nie zwalnia najemcy z obowi¹zku termino-
wego uiszczania czynszu i innych op³at z tytu³u najmu ani te¿
z obowi¹zku ponoszenia kosztów konserwacji, odnowienia
i napraw lokalu oraz wymiany jego wyposa¿enia.

2. W czasie trwania najmu najemca nie mo¿e domagaæ siê,
aby wynajmuj¹cy pokry³ z wp³aconej kaucji nale¿no�ci wy-
nikaj¹ce ze stosunku najmu.

§ 26

1. Ustanie stosunku najmu i opró¿nienie lokalu przez dotych-
czasowego najemcê stanowi podstawê do zwrotu kaucji.

2. Zwrot kaucji nastêpuje zgodnie i na zasadach art. 6 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. W razie opuszczenia lokalu przez najemcê i pozostawienia w nim
osób dotychczas wspólnie zamieszka³ych z najemc¹, które
nie naby³y uprawnieñ do zamieszkania w lokalu, zwrot kaucji
nie mo¿e nast¹piæ przed opró¿nieniem lokalu przez te osoby.
W takim przypadku wynajmuj¹cy mo¿e potr¹ciæ z kaucji
nie uiszczony przez najemcê czynsz i inne nale¿no�ci przy-
padaj¹ce z tytu³u najmu.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Kmiecik
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Uchwa³a Nr IV/21/02
Rady Gminy w Tokarni

z dnia 30 grudnia 2002 r .

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pó�n. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Tokarni
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê na terenie Gminy Tokarnia nastêpuj¹ce zasady usy-
tuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:

1. Miejsca sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mog¹ byæ usytuowane na terenie i obiektach objêtych
ustawowym zakazem ich sprzeda¿y.

2. Odleg³o�æ od wej�cia do punktu sprzeda¿y do najbli¿szej
granicy terenu ko�cio³ów, kaplic, cmentarzy, szko³y,
przedszkola, �wietlicy i innej placówki o�wiatowo wy-
chowawczej i opiekuñczej oraz placówki s³u¿by zdrowia,
obiektu sportowego, o�rodka kultury i instytucji u¿ytecz-
no�ci publicznej w linii prostej powinna wynosiæ co naj-
mniej 100 metrów.

3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ sprzeda¿y napojów alkoholowych
w ogródkach przy zak³adach gastronomicznych, je¿eli sta-
nowi¹ one czê�æ lokalu gastronomicznego np. taras, ogro-
dzony teren.

4. Podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo-
¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w kawiar-
niach, barach, restauracjach w wyznaczonych salach kon-
sumpcyjnych i przylokalowych ogródkach w godzinach
otwarcia lokalu.

5. Wójt Gminy po zasiêgniêciu opinii gminnej komisji rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych mo¿e zezwoliæ na dalsz¹
dzia³alno�æ ju¿ istniej¹cych w dniu wej�cia w ¿ycie uchwa³y
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem
odstêpstw od zasady ich usytuowania okre�lonych w pkt 2
je¿eli prowadzenie tych punktów nie powodowa³o i nie po-
woduje zak³óceñ w funkcjonowaniu urz¹dzeñ oraz dzia³al-
no�ci instytucji i organizacji mieszcz¹cych siê w tych obiek-
tach i miejscach.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XXIX/116/97 Rady Gminy w Tokarni
z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad usytuowania na te-
renie Gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i wa-
runków sprzeda¿y tych napojów.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tokarnia.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie czter-
nastu dni od dnia jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Kmiecik
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Uchwa³a Nr XXVIII/ 164/2002
Rady Gminy Trzciana

z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

w sprawie nadania Statutu Zespo³owi Szkó³ w Leszczynie.

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó�n. zm.),
Rada Gminy w Trzcianie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Nadaje siê Statut Zespo³owi Szkó³ w Leszczynie jak w za-
³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
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§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
w Trzcianie.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzciana: Sz. Mroczek

Za³acznik
do uchwa³y Nr XXVIII/ 164/2002
Rady Gminy Trzciana
z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

STATUT
PUBLICZNEGO ZESPO£U SZKÓ£ GIMNAZJUM

I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W LESZCZYNIE

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa bez bli¿szego okre-
�lenia o:
1) zespole szkó³ lub szkole - rozumie siê przez to Publiczny

Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Leszczynie,

2) gimnazjum - rozumie siê przez to Gimnazjum,
3) liceum - rozumie siê przez to Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
4) dyrektorze zespo³u - rozumie siê przez to dyrektora Pu-

blicznego Zespo³u Szkó³ Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Leszczynie,

5) radzie pedagogicznej zespo³u - rozumie siê przez to Radê
Pedagogiczn¹, w sk³ad której wchodz¹ nauczyciele zatrud-
nieni w zespole szkó³,

6) uczniach - rozumie siê przez to m³odzie¿ ucz¹c¹ siê w Ze-
spole Szkó³,

7) statucie - rozumie siê przez to niniejszy Statut,
8) ustawie - rozumie siê przez to ustawê z dnia 7 wrze�nia

1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z pó�n. zm.).

§ 2

1. Zespó³ Szkó³ dzia³a na podstawie ustawy i Statutu.
2. Statut uchwala Rada Gminy.

§ 3

Pe³na nazwa zespo³u brzmi: "Publiczny Zespó³ Szkó³ Gim-
nazjum i Liceum w Leszczynie".

§ 4

Siedziba Zespo³u mie�ci siê w Leszczynie 132, 32-733 Trzciana.

§ 5

Organem prowadz¹cym dla Zespo³u jest Gmina Trzciana.

§ 6

1. W sk³ad Zespo³u szkó³ wchodz¹:
1) Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
2) Gimnazjum.

2. Zespó³ u¿ywa pieczêci zgadnie z pe³n¹ nazw¹, szko³y wcho-
dz¹ce w sk³ad Zespo³u u¿ywaæ mog¹ nazw:
1) Publiczny Zespó³ Szkó³ - Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesz-

czynie,
2) Publiczny Zespó³ Szkó³ - Gimnazjum w Leszczynie.

§ 7

Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u szkó³ tworzy, likwiduje
i przekszta³ca organ prowadz¹cy.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA ZESPO£U SZKÓ£

§ 8

1. Zespó³ szkó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹ dzia³aj¹c¹ w budyn-
ku oddanym w zarz¹d trwa³y dyrektorowi zespo³u uchwa³¹
Zarz¹du Gminy Trzciana.

2. Zespó³ rozlicza siê z wykonania bud¿etu z Rad¹ Gminy Trzciana.
3. Zespó³ posiada odrêbny rachunek bankowy.
4. Podstaw¹ gospodarki finansowej Zespo³u jest roczny plan

finansowy obejmuj¹cy wp³aty w postaci subwencji z bud¿e-
tu i dochody ze �rodków pozabud¿etowych oraz wydatki.

5. Zespó³ jest jednostk¹ samobilansuj¹c¹ siê.
6. Roczny plan finansowy zatwierdza organ prowadz¹cy Zespó³.

§ 9

1. Zespó³ szkó³ realizuje cele i zadania okre�lone w ustawie
o systemie o�wiaty oraz w przepisach wydanych na jej pod-
stawie poprzez dzia³alno�æ dydaktyczna, wychowawcz¹,
i opiekuñcz¹.

2. Zespó³ szkó³ realizuje zadania uwzglêdniaj¹c optymalne
warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeñstwa oraz zasa-
dy promocji i ochrony zdrowia przez prowadzenie:
1) nauczania indywidualnego,
2) podzia³u oddzia³ów na grupy podczas zajêæ,
3) dzia³alno�ci innowacyjnej i eksperymentalnej,
4) zajêæ dodatkowych dla uczniów,
5) form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwo-

jowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna taka po-
moc i wsparcie,

6) wspó³pracy z Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹
w Bochni oraz innymi instytucjami,

7) wspó³pracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),
8) tygodniowego rozk³adu zajêæ dydaktyczno-wychowaw-

czych uczniów z uwzglêdnieniem:
a) równomiernego rozstawienia zajêæ w poszczególnych

dniach tygodnia,
b) ró¿norodno�ci zajêæ w ka¿dym dniu,
c) nie ³¹czenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajêæ

z tego samego przedmiotu.
3. Szczegó³owy sposób wykonywania zadañ szko³y ustalany

jest w rocznym planie pracy Zespo³u.

§ 10

1. W zakresie dzia³alno�ci dydaktycznej Zespó³ Szkó³ w szcze-
gólno�ci:
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1) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtno�ci niezbêdnych
do uzyskania:
a) w przypadku gimnazjum - �wiadectwa ukoñczenia gim-

nazjum,
b) w przypadku liceum - �wiadectwa ukoñczenia liceum

lub �wiadectwa dojrza³o�ci,
2) pomaga przysz³ym absolwentom dokonaæ �wiadomego

wyboru kierunku dalszego kszta³cenia poprzez:
a) spotkania z przedstawicielami szkó³ wy¿szego rzêdu,
b) stworzenie mo¿liwo�ci korzystania z informatorów, któ-

re znajduj¹ siê w czytelni i bibliotece,
c) rozmowy z wychowawcami,
d) stworzenie mo¿liwo�ci dostêpu do Internetu,

3) dzia³a w kierunku rozwijania zainteresowañ ucznia poprzez
organizowanie kó³ zainteresowañ, imprez sportowych, kon-
kursów i wycieczek, wyposa¿anie biblioteki i czytelni w li-
teraturê fachow¹, stworzenie mo¿liwo�ci korzystania z In-
ternetu. W gimnazjum prowadzi siê ko³a przedmiotowe,
dzia³a tak¿e ko³o informatyczne i Klub Europejski,

4) zapewnia pomoc uczniom maj¹cym trudno�ci z opano-
waniem tre�ci programowych poprzez:
a) w przypadku gimnazjum - indywidualizacjê pracy

z uczniem na zajêciach lekcyjnych,
b) w przypadku liceum - indywidualizacjê pracy z uczniem

na zajêciach lekcyjnych oraz poprzez tworzenie kó³
dla maturzystów,

5) zapewnia mo¿liwo�æ pobierania nauki dzieciom niepe³-
nosprawnym, a tak¿e niedostosowanym spo³ecznie
oraz ze znacznymi sprzê¿onymi dysfunkcjami, poprzez or-
ganizowanie nauczania domowego.

2. Zajêcia wymienione w ustêpie 1, punkty 1-4 s¹ dostêpne
dla ka¿dego ucznia.

3. Zajêcia wymienione w ustêpie 1, punkt 5 dotycz¹ uczniów,
co do których podjêto orzeczenie o przyznaniu tego typu
nauczania.

4. Formy pracy wymienione w ustêpie 1 s¹ dokumentowane
pod k¹tem tre�ci programowych i stopnia ich realizacji.

§ 11

1. Zespó³ Szkó³ wspomaga rodziców w wychowaniu, realizuj¹c
opracowany przy ich wspó³udziale program wychowawczy.

2. W zakresie dzia³alno�ci wychowawczej Zespó³ Szkó³ w szcze-
gólno�ci:
1) podejmuje dzia³alno�æ integracyjn¹ uczniów zespo³u,
2) wzmacnia wiê� z rodzin¹, szko³¹ i grup¹ rówie�nicz¹,
3) analizuje potrzeby �rodowiska rodzinnego ucznia,
4) wyczula na problemy tolerancji w stosunkach miêdzy-

ludzkich,
5) uczy szacunku dla ludzi samotnych biednych, starych,
6) doskonali umiejêtno�ci dokonywania wyborów i podej-

mowania decyzji ¿yciowych,
7) kszta³tuje umiejêtno�ci oceny w³asnych zachowañ,
8) kszta³tuje umiejêtno�ci wspó³zawodnictwa, zdrowej ry-

walizacji i wspó³dzia³ania,
9) kszta³tuje postawy patriotyczne (tak¿e w wymiarze lo-

kalnym),
10) sprzyja zachowaniom proekologicznym, miêdzy innymi

poprzez prowadzenie serwisu ekologicznego.
11) umo¿liwia uczniom podtrzymanie to¿samo�ci narodowej,

etnicznej, jêzykowej i religijnej.
3. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zadañ wychowawczych

szko³y zawarte s¹ w Programie Wychowawczym Zespo³u szkó³.
4. Program wychowawczy uchwala rada pedagogiczna po zasiê-

gniêciu opinii Rady Rodziców i Samorz¹du Uczniowskiego.

§ 12

1. Zespó³ Szkó³ sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio
do ich potrzeb i mo¿liwo�ci szko³y.

2. Wykonywanie zadañ opiekuñczych i resocjalizacyjnych po-
lega w szczególno�ci na:
1) �cis³ym respektowaniu obowi¹zuj¹cych w szko³ach prze-

pisów BHP,
2) sprawowaniu indywidualnej opieki nad potrzebuj¹cymi

takiej opieki uczniami.
3. Opiekê nad uczniami przebywaj¹cymi w szkole sprawuje:

1) dyrektor Zespo³u,
2) nauczyciele:

a) podczas zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczy-
ciele prowadz¹cy te zajêcia,

b) podczas przerw - nauczyciele pe³ni¹cy dy¿ury.
4. Plan dy¿urów nauczycielskich ustala Dyrektor Zespo³u,

uwzglêdniaj¹c tygodniowy rozk³ad zajêæ i mo¿liwo�ci ka-
drowe. Projekt tego planu przygotowuje nauczyciel wy-
znaczony przez dyrektora.

5. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo na terenie szko³y mog¹ prze-
bywaæ wy³¹cznie uczniowie, pracownicy szko³y oraz osoby
zaproszone przez dyrektora lub innych pracowników szko³y.

6. Opiekê nad uczniami podczas zajêæ poza terenem szko³y,
w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szko³ê,
sprawuj¹ wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgod¹ dyrekto-
ra, inne osoby doros³e, w szczególno�ci rodzice.

7. Obowi¹zki opiekunów podczas wycieczek organizowanych
przez szko³ê okre�laj¹ odrêbne przepisy.

8. W zakresie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn
rozwojowych, losowych lub rodzinnych potrzebna jest po-
moc i wsparcie, szko³a zapewnia:
1) mo¿liwo�æ ubiegania siê o stypendium lub zapomogê

socjaln¹,
2) kontakt z GOPS w celu uzyskania tam pomocy material-

nej lub rzeczowej,
3) bie¿¹cy kontakt z pedagogiem gimnazjum,
4) opiekê pedagogiczn¹, psychologiczn¹ oraz w zale¿no�ci

od potrzeb inn¹,
5) wspó³pracê z s¹dami rodzinnymi oraz innymi organami

wymiaru sprawiedliwo�ci,
6) opiekê medyczn¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

9. Organizacjê wspó³dzia³ania z PPP oraz innymi instytucja-
mi �wiadcz¹cymi poradnictwo i specjalistyczn¹ pomoc dzie-
ciom i m³odzie¿y zajmuj¹ siê pedagodzy szkolni przy wspó³-
udziale Zespo³u wychowawczego.

10. Uczniowie kierowani s¹ do Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej (skrót: PPP) zgodnie z zasadami Rozporz¹dzenia
MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej z dnia 15.01.2001 (Dz. U. Nr 13 poz. 110).

11. Uczeñ kierowany jest do PPP na w³asn¹ pro�bê lub na-
uczycieli, wzglêdnie rodziców.

12. Procedura kierowania ucznia do PPP:
1) rozpoznanie problemu ucznia,
2) rozmowa z uczniem,
3) wyra¿enie zgody rodziców ucznia na badanie w PPP,
4) ustalenie terminu badania w PPP.

13. W przypadku trudnych warunków materialnych i losowych
ucznia Zespó³ Szkó³ mo¿e stosowaæ nastêpuj¹ce formy
pomocy materialnej:
1) stypendium socjalne,
2) zasi³ek losowy, który mo¿e byæ przyznany w formie pie-

niê¿nej lub materialnej,
3) korzystanie z posi³ków w sto³ówce szkolnej,
4) wyjazdy na obozy, kolonie i wycieczki.
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14. �rodki na pomoc wymienion¹ w ustêpie 13 szko³a pozy-
skuje z bud¿etu pañstwa, gminy, darowizn lub z funduszu
rady rodziców.

15. Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce przyznawania stypendium
socjalnego zawarte s¹ w Regulaminie Przyznawania Sty-
pendium Socjalnego dla Uczniów. Regulamin ten sporz¹-
dzono w oparciu o Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dn. 4.08.1993. Regulamin mo¿e ulec zmianie.

§ 13

1. Wewn¹trzszkolny system oceniania (w skrócie WSO) opra-
cowano w oparciu o rozporz¹dzenie MEN z dnia 19.04.1999 r.
z pó�niejszymi zmianami.

2. WSO normuje relacje: uczeñ - nauczyciel - rodzice oraz pro-
ces ustalania i przekazywania informacji o wynikach kszta³-
cenia uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) wraz z ich
uzasadnieniem.

3. Ocenianie odbywa siê zgodnie z poszanowaniem godno�ci
i praw obu stron - ocenianego i oceniaj¹cego.

4. WSO sk³ada siê z nastêpuj¹cych czê�ci:
1) za³o¿enia ogólne,
2) cele oceniania,
3) szkolna skala ocen: bie¿¹cych, �ródrocznych i koñcowo-

rocznych,
4) terminy klasyfikacji �ródrocznej i koñcoworocznej,
5) wymagania edukacyjne z zakresu ka¿dego przedmiotu
6) sposoby sprawdzenia osi¹gniêæ edukacyjnych, ewaluacja,
7) egzaminy poprawkowe,
8) egzaminy klasyfikacyjne,
9) zasady oceniania zachowania,

10) korygowanie niepowodzeñ i braków edukacyjnych ucznia,
11) sposoby informowania rodziców o osi¹gniêciach, postê-

pach, trudno�ciach i uzdolnieniach uczniów,
12) zasady otrzymywania do wgl¹du przez uczniów i rodzi-

ców prac kontrolnych,
13) system odwo³awczy.

5. Wewn¹trzszkolny system oceniania uchwala i nowelizuje
Rada Pedagogiczna po zasiêgniêciu opinii Rady Rodziców
i Samorz¹du Uczniowskiego.

ROZDZIA£ III
ORGANY ZESPO£U SZKÓ£

§ 14

Organami Zespo³u s¹:
1) Dyrektor Zespo³u,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorz¹d Uczniowski.

§ 15

1. Stanowisko Dyrektora Zespo³u szkó³ powierza w drodze kon-
kursu i odwo³uje z tego stanowiska organ prowadz¹cy.

2. Postanowienia, o których mowa w ustêpie 1, okre�laj¹ od-
rêbne przepisy.

3. Do kompetencji dyrektora szko³y nale¿y w szczególno�ci:
1) kierowanie dzia³alno�ci¹ Zespo³u oraz reprezentowa-

nie go na zewn¹trz,
2) sprawowanie opieki nad uczniami,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne dzia³anie prozdrowotne,

5) realizowanie uchwa³ rady pedagogicznej podjêtych w ra-
mach jej kompetencji stanowi¹cych,

6) dysponowanie �rodkami okre�lonymi w planie finanso-
wym Zespo³u, zaopiniowanym przez radê pedagogiczn¹,
radê rodziców i samorz¹d uczniowski i ponoszenie od-
powiedzialno�ci za ich prawid³owe wykorzystanie,

7) zatwierdzenie planu finansowego �rodków specjalnych
na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samo-
rz¹du uczniowskiego,

8) mo¿liwo�æ organizowania administracyjnej, finansowej
i gospodarczej obs³ugi Zespo³u,

9) wspó³dzia³anie ze szko³ami wy¿szymi oraz zak³adami
kszta³cenia nauczycieli w organizacji praktyk pedago-
gicznych,

10) wnioskowanie do kuratora o przeniesienie ucznia do in-
nej szko³y,

11) zatrudnienie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracow-
ników Zespo³u,

12) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porz¹dko-
wych nauczycielom i innym pracownikom Zespo³u,

13) wystêpowanie z wnioskami, po zasiêgniêciu opinii Rady
Pedagogicznej w sprawach odznaczeñ, nagród i innych
wyró¿nieñ dla nauczycieli oraz pozosta³ych pracowni-
ków szko³y,

14) kontrolowanie spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dzie-
ci zamieszkuj¹ce w obwodzie Zespo³u,

15) wstrzymywanie wykonywania uchwa³ rady pedagogicz-
nej niezgodnych z przepisami prawa,

16) niezw³oczne zawiadomienie organu prowadz¹cego Ze-
spó³ oraz sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny o wstrzy-
maniu uchwa³, o których mowa w pkt 15,

17) przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni¿ dwa
razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikaj¹cych
ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji
o dzia³alno�ci Zespo³u,

18) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów,
4. Dyrektor mo¿e przenie�æ ucznia do innej klasy, zawiesiæ

ucznia w prawach, skre�liæ ucznia liceum z listy uczniów
w przypadkach okre�lonych w statucie Zespo³u po zasiêgniê-
ciu opinii Samorz¹du Uczniowskiego, na podstawie uchwa-
³y Rady Pedagogicznej (patrz § 18, ustêp 4, punkt 7).

5. Dyrektor wystêpuje z wnioskiem do kuratora o�wiaty, po za-
siêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorz¹du Uczniow-
skiego o przeniesienie ucznia do innej szko³y.

6. Dyrektor Zespo³u podejmuje decyzjê o skre�leniu ucznia z li-
sty uczniów liceum w trybie natychmiastowym.

§ 16

1. Radê pedagogiczn¹ Zespo³u szkó³ tworz¹ wszyscy nauczy-
ciele gimnazjum i liceum.

2. Przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespo³u.
3. Do uprawnieñ stanowi¹cych Rady Pedagogicznej nale¿y:

1) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
2) uchwalenie programu wychowawczego Zespo³u szkó³,
3) zatwierdzenie planu pracy szko³y,
4) uchwalenie wewn¹trzszkolnego systemu oceniania,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach innowacji i ekspery-

mentów pedagogicznych w szkole,
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczy-

cieli w szkole,
7) podejmowanie uchwa³ uprawniaj¹cych dyrektora Zespo-

³u szkó³ do zawieszenia w prawach ucznia, do przenie-
sienia ucznia do innej klasy oraz do skre�lenia ucznia
liceum z listy uczniów,
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8) podejmowanie uchwa³y w sprawie dopuszczenia ucznia
do dwóch egzaminów poprawkowych oraz egzaminów
klasyfikacyjnych,

9) uchwalenie i nowelizowanie regulaminu swojej dzia³al-
no�ci zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o systemie o�wiaty.

4. Rada Pedagogiczna wnioskuje:
1) o odwo³anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
2) o konieczno�æ prowadzenia kó³ przedmiotowych, kó³ za-

interesowañ i zajêæ korekcyjno-wyrównawczych,
3) o przyznanie nagród i odznaczeñ nauczycielom Zespo³u szkó³,
4) o przyznanie stypendiów uczniom Zespo³u, po zasiêgniê-

ciu opinii Samorz¹du Uczniowskiego,
5. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) powierzenie stanowiska Dyrektora Zespo³u szkó³ kan-
dydatowi ustalonemu przez organ prowadz¹cy,

2) przed³u¿enie powierzenia stanowiska dotychczasowe-
mu dyrektorowi,

3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w zespole
szkó³ oraz odwo³ania z tych stanowisk,

4) organizacjê pracy Zespo³u, w tym zw³aszcza tygodnio-
wy rozk³ad zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5) projekt planu finansowego Zespo³u,
6) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród,

odznaczeñ i innych wyró¿nieñ,
7) propozycje dyrektora w sprawach przydzia³u nauczycie-

lom sta³ych prac i zajêæ w ramach wynagrodzenia za-
sadniczego oraz dodatkowo p³atnych zajêæ dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuñczych.

6. Uchwa³y Rady Pedagogicznej przyjmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów obecno�ci co najmniej po³owy jej cz³onków.

7. W sprawach dotycz¹cych wy³¹cznie gimnazjum, w szcze-
gólno�ci uczniów gimnazjum w g³osowaniu Rady Pedago-
gicznej bior¹ udzia³ nauczyciele ucz¹cy w gimnazjum.

8. W sprawach dotycz¹cych wy³¹cznie liceum, w szczególno-
�ci uczniów liceum w g³osowaniu Rady Pedagogicznej bior¹
udzia³ nauczyciele ucz¹cy w liceum.

9. Rada Pedagogiczna �ci�le wspó³pracuje z dyrekcj¹ szko³y,
Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim.

10. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady
Pedagogicznej.

§ 17

Rada Pedagogiczna wykonuje tak¿e zadania Rady Zespo³u
Szkó³ - do czasu jej utworzenia w Zespole, sformu³owane
w przepisach prawa szkolnego.

§ 18

1. Reprezentacjê rodziców (opiekunów prawnych) w Zespole
tworz¹ Rada Rodziców oraz klasowe Rady Rodziców
tzw. trójki klasowe.

2. Rada rodziców jest reprezentacj¹ rodziców (opiekunów praw-
nych) uczniów gimnazjum i liceum, dzia³a w oparciu o uchwa-
lony przez ogó³ rodziców Regulamin Rady Rodziców.

3. Do kompetencji Rady Rodziców nale¿¹:
1) wystêpowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnio-

skami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw Zespo³u Szkó³,
2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych sk³adek rodziców

oraz innych �róde³,
3) uchwalanie regulaminu w³asnej dzia³alno�ci zgodnie

z art. 53 ust. 3 ustawy o systemie o�wiaty,
4) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów.

4. Szczegó³owe zasady dzia³ania Rady Rodziców okre�la re-
gulamin Rady Rodziców.

5. Rodzice i nauczyciele �ci�le ze sob¹ wspó³pracuj¹ w zakre-
sie nauczania, wychowania i profilaktyki.

6. Podstawow¹ form¹ wspó³pracy s¹ bie¿¹ce kontakty wy-
chowawców i rodziców, zebrania walne rodziców, wywia-
dówki, wywiady �rodowiskowe z udzia³em wychowawcy
i pedagoga gminnego.

7. Czêstotliwo�æ organizowania sta³ych spotkañ z rodzicami
w celu wymiany informacji nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 razy
w semestrze. Terminy wywiadówek ustalone s¹ w planie
pracy Zespo³u.

8. Formy wspó³dzia³ania, o których mowa w ust. 3, uwzglêd-
niaj¹ prawo rodziców do:
1) znajomo�ci zadañ i zamierzeñ dydaktyczno-wychowaw-

czych w danej klasie i szkole; (wychowawca opracowuje
w oparciu o "Program wychowawczy szko³y" klasowy plan
wychowawczy w porozumieniu z rodzicami),

2) znajomo�ci przepisów dotycz¹cych oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów oraz przeprowadzania eg-
zaminów (o ile nie zak³óca to pracy Zespo³u i klasy),

3) uzyskiwania w ka¿dym czasie rzetelnej informacji na te-
mat swego dziecka, jego zachowania, postêpów i przy-
czyn trudno�ci w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania
i dalszego kszta³cenia swych dzieci,

5) udzia³u w wycieczkach, imprezach kulturalnych i dzia³a-
niach gospodarczych,

6) wyra¿ania i przekazywania organowi sprawuj¹cemu nad-
zór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespo³u.

§ 19

1. Samorz¹d Uczniowski jest jedyn¹ reprezentacj¹ ogó³u
uczniów szko³y.

2. Zasady wybierania i dzia³ania Samorz¹du Uczniowskie-
go okre�la Regulamin Samorz¹du Uczniowskiego uchwa-
lony przez ogó³ uczniów Zespo³u Szkó³ w g³osowaniu po-
wszechnym.

3. Samorz¹d Uczniowski:
1) mo¿e przedstawiaæ pozosta³ym organom szko³y opinie

i wnioski we wszystkich sprawach Zespo³u Szkó³,
w szczególno�ci dotycz¹cych podstawowych praw i obo-
wi¹zków ucznia,

2) mo¿e organizowaæ ¿ycie szko³y, prowadz¹c w porozumie-
niu z dyrekcj¹ Zespo³u szkó³ dzia³alno�æ kulturalna, o�wia-
tow¹, sportow¹ i rozrywkow¹,

3) ma prawo wyboru nauczyciela pe³ni¹cego funkcjê opie-
kuna samorz¹du,

4) ma prawo do pozyskiwania �rodków finansowych na swo-
je cele.

4. Szczegó³owe zasady dzia³ania Samorz¹du Uczniowskiego
okre�la Regulamin Samorz¹du Uczniowskiego ustalony zgod-
nie z art. 55 ust. 3 ustawy o systemie o�wiaty.

§ 20

Rozwi¹zywanie sporów
Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodz¹ce pomiêdzy or-

ganami Zespo³u dotycz¹ce dzia³alno�ci dydaktyczno - wycho-
wawczej rozwi¹zywane s¹ wewn¹trz przez Dyrektora po wy-
s³uchaniu wszystkich stron oraz po umo¿liwieniu im wymiany
opinii i z³o¿eniu wniosków. Dyrektor metod¹ negocjacji i poro-
zumienia d¹¿y do rozwi¹zania kwestii spornych. W przypadku
braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich sposo-
bów z³agodzenia konfliktu ka¿dy z organów mo¿e zwróciæ siê
do organu prowadz¹cego.
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ROZDZIA£ IV
ORGANIZACJA ZESPO£U SZKÓ£

§ 21

1. Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktyczno-wy-
chowawczych, terminy ferii i przerw �wi¹tecznych oraz dni
dodatkowo wolnych od zajêæ okre�laj¹ przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny sk³ada siê z dwóch semestrów.
3. Profile nauczania w liceum ustala dyrektor szko³y w porozu-

mieniu z rad¹ pedagogiczn¹ i rad¹ rodziców.
4. Uczeñ deklaruje wybór profilu przy ubieganiu siê o przyjêcie

do liceum.
5. Uczeñ ma prawo do zmiany profilu wy³¹cznie po pierwszym

roku nauki w liceum.
6. Podstawowymi formami dzia³alno�ci dydaktyczno-wycho-

wawczej Zespo³u, których wymiar okre�laj¹ ramowe plany
nauczania s¹:
1) obowi¹zkowe zajêcia lekcyjne,
2) zajêcia korekcyjno -wyrównawcze organizowane

dla uczniów maj¹cych trudno�ci w nauce oraz inne zajê-
cia wspomagaj¹ce rozwój dzieci i m³odzie¿y,

3) nadobowi¹zkowe zajêcia pozalekcyjne.
7. Cykl kszta³cenia w gimnazjum i liceum trwa 3 lata i jest zgod-

ny z ramowym planem nauczania.

§ 22

1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Zespo³u jest oddzia³
z³o¿ony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki da-
nego roku szkolnego ucz¹ siê wszystkich przedmiotów obo-
wi¹zkowych, okre�lonych planem nauczania zgodnym z od-
powiednim, ramowym planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopusz-
czonych do u¿ytku szkolnego.

2. Dyrektor Zespo³u powierza ka¿dy oddzia³ szczególnej opie-
ce wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym
oddziale, zwanemu dalej wychowawc¹.

3. Dla zapewnienia ci¹g³o�ci pracy wychowawczej i jej sku-
teczno�ci stosuje siê zasadê - by jeden wychowawca pro-
wadzi³ swój Zespó³ klasowy przez ca³y cykl nauczania.

4. W szczególnych okoliczno�ciach dyrektor mo¿e powierzyæ
jednemu nauczycielowi dwa oddzia³y pod warunkiem, ¿e na-
uczyciel wyrazi zgodê oraz daje gwarancjê podo³ania obo-
wi¹zkom z tego wynikaj¹cym.

5. W szkole przeciêtna liczba uczniów w oddziale powinna w za-
sadzie wynosiæ od 20-26 uczniów.

6. Zasady tworzenia i organizacji oddzia³ów integracyjnych
okre�laj¹ odrêbne przepisy.

§ 23

1. Oddzia³ mo¿na dzieliæ na grupy na zajêciach z jêzyków ob-
cych i informatyki oraz na zajêciach, dla których z tre�ci pro-
gramu nauczania wynika konieczno�æ prowadzenia æwiczeñ,
w tym laboratoryjnych, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Podzia³ na grupy jest obowi¹zkowy na zajêciach z jêzyków
obcych i informatyki w oddzia³ach licz¹cych powy¿ej
24 uczniów oraz podczas æwiczeñ, w tym laboratoryjnych,
w oddzia³ach licz¹cych powy¿ej 30 uczniów.

3. W przypadku oddzia³ów licz¹cych odpowiednio mniej
ni¿ 24 uczniów lub mniej ni¿ 30 uczniów podzia³u na grupy
na zajêciach, o których mowa w ust. 2, mo¿na dokonywaæ
za zgod¹ organu prowadz¹cego.

4. Zajêcia z wychowania fizycznego prowadzone s¹ w grupach
licz¹cych 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcz¹t i ch³op-
ców. W przypadku ma³ej liczby uczniów tworzy siê grupy
miêdzyklasowe lub miêdzyoddzia³owe.

5. Czwarta godzina wychowania fizycznego mo¿e byæ prowa-
dzona w soboty w ramach zajêæ rekreacyjnych

§ 24

1. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe oraz zajêcia kó³ zaintereso-
wañ mog¹ byæ prowadzone poza systemem klasowo-lek-
cyjnym równie¿ w formie wycieczek przedmiotowych.

2. Harmonogram wycieczek w danym roku szkolnym ustala
siê na pocz¹tku roku szkolnego, w oparciu o przedstawione
przez nauczycieli propozycje.

§ 25

1. W Zespole dzia³a biblioteka i czytelnia.
2. Biblioteka i czytelnia szkolna s¹ pracowniami s³u¿¹cymi

do realizacji:
1) potrzeb i zainteresowañ uczniów,
2) zadañ dydaktyczno-wychowawczych,
3) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej w�ród rodziców,
5) popularyzowania tematyki ekologicznej i regionalnej.

3. Z biblioteki mog¹ korzystaæ: uczniowie, nauczyciele, inni pra-
cownicy Zespo³u oraz rodzice. Status u¿ytkownika biblioteki
potwierdza karta czytelnicza.

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umo¿liwiaj¹:
1) gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni,
3) wypo¿yczanie pozycji ksi¹¿kowych do domu.

5. Godziny pracy bibliotekarzy umo¿liwiaj¹ dostêp do jej zbio-
rów podczas zajêæ lekcyjnych i po ich zakoñczeniu.

6. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor Zespo³u na podstawie
tygodniowego podzia³u zajêæ uczniów. Czas pracy biblioteki
mo¿e ulec zmianie w ci¹gu roku o ile zajdzie taka potrzeba.

7. Do zakresu zadañ nauczyciela bibliotekarza nale¿y:
1) prowadzenie katalogów i kart czytelniczych,
2) prowadzenie ksi¹g inwentarzowych,
3) dbanie o stan techniczny ksiêgozbioru,
4) dbanie o estetyczny wystrój pomieszczeñ biblioteki,
5) propagowanie czytelnictwa,
6) prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych,
7) przeprowadzanie konkursów czytelniczych,
8) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów.

8. Biblioteka mo¿e prowadziæ kiermasze ksi¹¿ek i podrêczni-
ków szkolnych.

9. Szczegó³owe zasady pracy biblioteki okre�la regulamin bi-
blioteki.

§ 26

1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym okre�la arkusz organizacji Zespo³u
opracowany przez dyrektora z uwzglêdnieniem szkolnego
planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia ka¿dego
roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadz¹cy szko³ê
do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji zamieszcza siê w szczególno�ci liczbê
pracowników, w tym pracowników zajmuj¹cych stanowiska
kierownicze, ogóln¹ liczbê godzin zajêæ edukacyjnych finanso-
wanych ze �rodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy.
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§ 27

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szko³y dy-
rektor, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pra-
cy, ustala tygodniowy rozk³ad zajêæ okre�laj¹cy organizacjê sta-
³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych.

ROZDZIA£ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPO£U SZKÓ£

§ 28

1. W Zespole zatrudnia siê nauczycieli, pracowników admini-
stracyjnych oraz pracowników obs³ugi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o któ-
rych mowa w ust. 1 okre�laj¹ odrêbne przepisy.

§ 29

1. Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno - wychowawczo -
opiekuñcz¹, jest odpowiedzialny za jako�æ i wyniki tej pracy
oraz za bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadañ nauczycieli nale¿¹ w szczególno�ci:
1) odpowiedzialno�æ za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo

uczniów na terenie szko³y,
2) kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,
3) dba³o�æ o pomoce dydaktyczne i sprzêt szkolny,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdol-

no�ci oraz zainteresowañ,
5) udzielanie pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ szkol-

nych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
6) sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne

i jawne ocenianie uczniów,
7) doskonalenie umiejêtno�ci dydaktycznych poprzez dokszta³-

canie siê i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
3. Pracownicy administracji i obs³ugi wykonuj¹ swoje zadania

w oparciu o szczegó³owy zakres obowi¹zków ustalony
przez Dyrektora Zespo³u.

§ 30

W przypadku osi¹gniêcia przez Zespó³ 12 oddzia³ów,
za zgod¹ organu prowadz¹cego, w zespole zostanie utworzo-
ne stanowisko wicedyrektora.

§ 31

1. Zadaniem pedagoga gminnego, który wspó³pracuje z Ze-
spo³em jest:
1) rozpoznawanie potrzeb, trudno�ci, niepowodzeñ uczniów,

jak równie¿ ich zainteresowañ i szczególnych uzdolnieñ,
2) zapobieganie i rozwi¹zywanie sytuacji konfliktowych

w�ród m³odzie¿y,
3) opieka nad uczniami szczególnej troski,
4) preorientacja zawodowa,
5) informacja o podstawowych zasadach rekrutacji do szkó³

wy¿szego rzêdu,
2. Pedagodzy w swoich dzia³aniach wspó³pracuj¹ z wychowaw-

cami klas, pomagaj¹ w formu³owaniu opinii o uczniach kie-
rowanych do PPP, policji, s¹du lub innych instytucji.

§ 32

1. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale tworz¹
Zespó³, którego zadaniem jest w szczególno�ci ustalenie ze-

stawu programów nauczania dla danego oddzia³u oraz jego
modyfikowanie w miarê potrzeb.

2. Nauczyciele mog¹ tworzyæ zespo³y wychowawcze, zespo³y
przedmiotowe lub inne zespo³y problemowo - zadaniowe.

3. Prac¹ Zespo³u kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany
przez dyrektora na wniosek Zespo³u.

4. Do podstawowych zadañ zespo³ów, o których mowa w ust. 2
nale¿¹ w szczególno�ci:
1) zorganizowanie wspó³pracy nauczycieli dla uzgodnienia

sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie
tre�ci nauczania przedmiotów pokrewnych, a tak¿e uzgad-
nianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opracowanie szczegó³owych kryteriów ocenia-
nia uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego oraz doradztwa metodycznego dla pocz¹tkuj¹-
cych nauczycieli,

4) wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni i laboratoriów
przedmiotowych warsztatów szkolnych, a tak¿e w uzu-
pe³nianiu ich wyposa¿enia.

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

6) opracowywanie programów wychowawczych, planów
pracy szko³y oraz regulaminów jej funkcjonowania,

7) wspó³praca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i ro-
dzicami w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych.

§ 33

1. Oddzia³em opiekuje siê nauczyciel wychowawca.
2. Formy spe³niania zadañ nauczyciela wychowawcy powin-

ny byæ dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz wa-
runków �rodowiskowych Zespo³u.

3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wy-
chowawczej nad uczniami a w szczególno�ci:
1) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój ucznia,

proces jego uczenia siê oraz przygotowania do ¿ycia w ro-
dzinie i spo³eczeñstwie,

2) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych uczniów,
3) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie

konfliktów w zespole uczniów oraz pomiêdzy uczniami
a innymi cz³onkami spo³eczno�ci szkolnej.

4. Wychowawca klasy prowadzi na bie¿¹co dokumentacjê wy-
chowawcy klasy obejmuj¹c¹ dzienniki lekcyjne, arkusze
ocen, rozk³ady materia³u nauczania. Dba wraz z uczniami
o powierzon¹ im salê.

5. W celu realizacji zadañ, o których mowa w ust. 3 wychowawca:
1) otacza indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami

ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego rozwijaj¹ce i integruj¹ce
zespó³ uczniowski, ponadto ustala tre�ci i formy zajêæ te-
matycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) organizuje zebrania rodziców w celu omówienia problemów
wychowawczych i dydaktycznych klasy. Zebrania rodziców
maj¹ na celu poznanie i ustalenie potrzeb opiekuñczo - wy-
chowawczych ich dzieci, pomoc w ich dzia³aniach wycho-
wawczych, w³¹czenie w sprawy szko³y i klasy. W trakcie
trwania zebrañ nauczyciel gwarantuje rodzicom poszano-
wanie ich godno�ci osobistej oraz zachowanie tajemnicy.

4) wspó³dzia³a z pedagogiem gminnym rozpatruj¹c z nim
trudne przypadki wychowawcze,

5) wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie,
uzgadniaj¹c z nimi i koordynuj¹c ich dzia³ania wychowaw-
cze wobec uczniów, a tak¿e wobec tych, którym potrzeb-
na jest indywidualna opieka.
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6. Wychowawca ma prawo korzystaæ w swej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony w³a�ciwych placó-
wek i instytucji o�wiatowych i naukowych. Dyrektor Zespo-
³u przydziela nauczycielowi rozpoczynaj¹cemu pracê - na-
uczyciela opiekuna. Ponadto zapewnia nauczycielom udzia³
w konferencjach przedmiotowych, odczytach, warsztatach
metodycznych.

§ 34

Wszelkie problemy dydaktyczno - wychowawcze omawia-
ne s¹ na zebraniach zespo³u wychowawczego, konferencjach
Rady Pedagogicznej. Narady te maj¹ s³u¿yæ g³ównie zapozna-
niu wszystkich nauczycieli z problemami wychowawczymi
uczniów zespo³u. Maj¹ równie¿ wspomóc dzia³ania w kierun-
ku poznania �rodowiska uczniów, ich sytuacji materialnej.
Wnioski z narad obowi¹zuj¹ wszystkich nauczycieli.

ROZDZIA£ VI
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 35

1. Do gimnazjum przyjmowani s¹ uczniowie szkó³ podstawo-
wych, którzy ukoñczyli klasê szóst¹, a do liceum uczniowie,
którzy ukoñczyli gimnazjum.

§ 36

1. Do gimnazjum przyjmuje siê:
1) z urzêdu - absolwentów sze�cioletnich szkó³ podstawo-

wych zamieszka³ych w obwodzie gimnazjum,
2) na pro�bê rodziców (prawnych opiekunów) - absolwen-

tów sze�cioletnich szkó³ podstawowych zamieszka³ych
poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum
dysponuje wolnym miejscem,

3) w przypadku wiêkszej ilo�ci podañ naboru dokonuje siê
na podstawie konkursu �wiadectw.

2. Do liceum przyjmuje siê uczniów zgodnie z przepisami w spra-
wie warunków przyjmowania uczniów do poszczególnych szkó³.

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych li-
ceum Dyrektor Zespo³u powo³uje komisjê rekrutacyjno- kwa-
lifikacyjn¹, która okre�la ka¿dorazowo zasady przyjêcia.

ROZDZIA£ VII
PRAWA I OBOWI¥ZKI UCZNIA

NAGRODY I KARY

§ 37

1. Uczeñ ma prawo do:
1) w³a�ciwie zorganizowanego procesu kszta³cenia, zgod-

nie z zasadami higieny pracy umys³owej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole za-

pewniaj¹cych bezpieczeñstwo, ochronê przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochro-
nê i poszanowanie jego godno�ci,

3) organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹cej zachowanie
w³a�ciwych proporcji miêdzy wysi³kiem, a mo¿liwo�ci¹
rozwijania i zaspakajania w³asnych zainteresowañ,

4) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrêbnymi
przepisami,

5) ¿yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dy-
daktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej, obiektywnej
i jawnej oceny swojej pracy,

6) swobody wyra¿enia my�li i przekonañ, w szczególno�ci
dotycz¹cych ¿ycia szko³y a tak¿e �wiatopogl¹dowych i re-
ligijnych je�li nie narusza tym dobra innych osób,

7) rozwijania zainteresowañ, zdolno�ci i talentów poprzez udzia³
w zajêciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach,

8) zapoznania siê z programem nauczania, z jego tre�cia-
mi, celami i stawianymi wymaganiami,

9) uzyskiwania informacji o terminach i zakresie materia³u
pisemnych prac sprawdzaj¹cych, trwaj¹cych co najmniej
jedn¹ godzinê lekcyjn¹ na tydzieñ przed ich przeprowa-
dzeniem, kolejny sprawdzian nie mo¿e siê odbyæ przed po-
informowaniem uczniów o wynikach poprzedniego,

10) uzasadnionego usprawiedliwienia nieprzygotowania siê
do lekcji,

11) jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i za-
chowaniu,

12) wyja�nienia w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z ocen¹,
13) zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku d³u¿-

szej nieobecno�ci, termin nadrobienia braków ustala na-
uczyciel,

14) pomocy, w przypadku trudno�ci w nauce poprzez zajêcia
w zespole wyrównawczym lub przez zorganizowan¹
na terenie klasy samopomoc kole¿eñsk¹,

15) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogiczne-
go i zawodowego przez kontakt z pedagogiem gminnym,

16) korzystania z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu, �rodków
dydaktycznych, ksiêgozbioru biblioteki podczas zajêæ po-
zalekcyjnych pod opiek¹ nauczyciela,

17) wp³ywania na ¿ycie Zespo³u przez dzia³alno�æ samorz¹-
dow¹ oraz zrzeszenia siê w organizacjach dzia³aj¹cych
w szkole,

2. Uczniowie maj¹ prawo do organizowania dzia³alno�ci kultu-
ralnej, o�wiatowej, sportowej oraz rekreacyjno-rozrywko-
wej zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿liwo�ciami organi-
zacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespo³u szkó³,
w szczególno�ci prawo do:
1) organizowania wycieczek wielodniowych turystycznych,

krajoznawczych i przedmiotowych,
2) organizowania dyskotek, wieczorków klasowych (impre-

zy te mog¹ byæ organizowane tylko w dni wolne od zajêæ
lub w przeddzieñ dnia wolnego),

3) organizowania studniówki, w przypadku klas maturalnych,
4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

3. Uczeñ ma prawo do urlopu zdrowotnego w uzasadnionych
przypadkach, co okre�laj¹ odrêbne przepisy ustawy.

4. Ka¿dy uczeñ mo¿e wnosiæ propozycje szczegó³owych roz-
wi¹zañ dotycz¹cych ¿ycia szko³y za po�rednictwem wycho-
wawców, nauczycieli, samorz¹du klasowego i szkolnego.

§ 38

1. Uczeñ ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ zawartych
w statucie szko³y oraz innych przepisów, a w szczególno�ci:
1) postêpowaæ w sposób godny i odpowiedzialny, dbaæ o do-

bre imiê szko³y,
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajêciach

lekcyjnych i w ¿yciu Zespo³u szkó³,
3) przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu

do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespo³u,
4) odpowiedzialno�ci za w³asne ¿ycie, zdrowie i higienê

oraz rozwój,
5) dbaæ o wspólne dobro, ³ad i porz¹dek w zespole,
6) przestrzegaæ bezwzglêdnego zakazu palenia tytoniu, spo-

¿ywanie alkoholu, u¿ywanie �rodków uzale¿niaj¹cych,
posiadania i rozprowadzania narkotyków,
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7) troszczyæ siê o mienie szko³y,
8) naprawiæ wyrz¹dzone przez siebie szkody (sposób na-

prawienia szkody okre�la ka¿dorazowo dyrektor Zespo³u
lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzêt),

9) szanowaæ godno�æ w³asn¹, nauczycieli, innych pracow-
ników szko³y, kole¿anek i kolegów oraz go�ci szko³y.

§ 39

1. W zespole dla uczniów przewiduje siê nagrody za wyniki
w nauce, osi¹gniêcia miêdzyszkolne i w³a�ciw¹ postawê
uczniowsk¹, za� za ra¿¹ce zaniedbywanie lub lekcewa¿enie
obowi¹zków szkolnych oraz przejawianie zachowañ niegod-
nych ucznia - kary.

2. Zespó³ ma obowi¹zek informowania rodziców ucznia o przy-
znanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

§ 40

Nagrody
1. Rada pedagogiczna, dyrektor Zespo³u, rada rodziców lub rada

Zespo³u mog¹ wobec uczniów wyró¿niaj¹cych siê w pracy
dydaktycznej, spo³ecznej wychowawczej stosowaæ nagrody:
1) pochwa³ê na forum klasy,
2) pochwa³ê wobec ca³ej szko³y,
3) pochwa³ê na zebraniu rodziców,
4) dyplomy i nagrody rzeczowe,
5) wpis do kroniki szkolnej,
6) listy pochwalne do rodziców,
7) stypendium,
8) nagrody dla ca³ej klasy.

2. Wychowawca lub dyrektor, po zasiêgniêciu opinii rady pe-
dagogicznej, mo¿e postanowiæ o przyznaniu nagrody w in-
nej formie.

3. Z tego samego tytu³u mo¿na przyznaæ wiêcej ni¿ jedn¹ nagrodê.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mo¿e wyst¹piæ ka¿dy

cz³onek spo³eczno�ci szkolnej, z tym, ¿e wniosek taki nie ma
charakteru wi¹¿¹cego.

§ 41

Kary
1. Kary stosowane wobec uczniów nie mog¹ naruszaæ niety-

kalno�ci i godno�ci osobistej ucznia.
2. Kara winna byæ adekwatna do czynu i stopnia zawinienia.
3. Nieprzestrzeganie przez ucznia postanowieñ zawartych

w statucie i regulaminach szkolnych powoduje na³o¿enie
na ucznia nastêpuj¹cych kar dyscyplinarnych:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnienie ustne Dyrektora,
3) nagana na apelu,
4) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagan-

nym zachowaniu ucznia,
5) przeniesienie do równoleg³ej klasy,
6) przeniesienie do innej szko³y,
7) zawieszenie w prawach ucznia - w przypadku ucznia LO
8) powiadomienie policji, kuratora s¹dowego lub s¹du

dla nieletnich w przypadku ra¿¹cego zaniedbywania obo-
wi¹zku szkolnego i kolizji z prawem,

9) skre�lenie z listy uczniów ucznia liceum,
10) skre�lenie ucznia z listy uczniów w trybie natychmiastowym.

4. Zawieszenie w prawach ucznia:
1) oznacza czasow¹ utratê praw okre�lonych w § 41 Statu-

tu, je�li nie powoduje to naruszenie polskiego porz¹dku
prawnego,

2) decyzjê o zawieszeniu podejmuje Dyrektor Zespo³u Szkó³,
po zasiêgniêciu opinii samorz¹du uczniowskiego, na pod-
stawie uchwa³y rady pedagogicznej w przypadkach:
a) nieusprawiedliwienia 20 godzin lekcyjnych w semestrze,
b) palenia tytoniu na terenie szko³y,
c) bycia na terenie szko³y pod wp³ywem alkoholu i innych

�rodków odurzaj¹cych,
d) postêpowania niegodnego, nieodpowiedzialnego go-

dz¹cego w dobre imiê szko³y,
3) informacja o zawieszeniu wpisywana jest do akt ucznia,
4) warunki zawieszenia ka¿dorazowo ustala rada pedago-

giczna na nadzwyczajnym zebraniu zwo³anym przez dy-
rektora szko³y.

5. Skre�lenie z listy uczniów:
1) dotyczy uczniów liceum,
2) decyzjê o skre�leniu podejmuje dyrektor Zespo³u szkó³,

po zasiêgniêciu opinii samorz¹du uczniowskiego, na pod-
stawie uchwa³y rady pedagogicznej w przypadkach:
a) ponownego w czasie trwania nauki pope³nienia wykro-

czenia zagro¿onego zawieszeniem w prawach ucznia,
b) notorycznych wagarów,
c) propagowania narkomanii i innych form uzale¿nieñ,
d) dzia³ania mog¹cego stworzyæ zagro¿enie dla zdrowia

lub ¿ycia uczniów i innych pracowników szko³y,
e) konfliktów z prawem (bójki, kradzie¿e, wymuszenia,

gwa³ty, szanta¿e, w³amania, itp.),
3) wniosek o skre�leniu z listy uczniów stawia wychowawca

lub pedagog gminnego,
4) rada pedagogiczna podejmuje uchwa³ê o skre�leniu

na nadzwyczajnym posiedzeniu.
6. Przeniesienie do innej szko³y:

1) dotyczy uczniów gimnazjum,
2) decyzjê o przeniesieniu podejmuje kurator o�wiaty

na wniosek dyrektora Zespo³u szkó³ w przypadku wyczer-
pania wszystkich dostêpnych kar, za naganne zachowa-
nie i brak poprawy, w szczególno�ci za czyny wymienione
w punkcie 4 Statutu,

7. Skre�lenie z listy uczniów w trybie natychmiastowym:
1) dotyczy ucznia liceum,
2) decyzjê o skre�leniu w trybie natychmiastowym podej-

muje dyrektor Zespo³u szkó³ w przypadkach:
a) pobicia ucznia lub pracownika szko³y,
b) molestowania seksualnego,
c) kradzie¿y,
d) powodowania zagro¿enia dla uczniów, pracowników

i mienia szko³y przy u¿yciu �rodków niebezpiecznych
(wybuchowych, ra¿¹cych, truj¹cych, itp.),

3) o swojej decyzji dyrektor informuje radê pedagogiczn¹
na najbli¿szym jej posiedzeniu.

8. Rodzice lub opiekunowie ucznia maj¹ prawo z³o¿enia odwo-
³ania w ci¹gu 14 dni od daty zastosowania kary pisemnie
na rêce Dyrektora Zespo³u.

9. Dyrektor jest zobowi¹zany udzieliæ odpowiedzi na pi�mie
w ci¹gu 14 dni od otrzymania wniosku. Rozstrzygniêcie Dy-
rektora jest ostateczne.

ROZDZIA£VIII
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 42

Organy wskazane w statucie w okresie jednego miesi¹ca
od dnia wej�cia w ¿ycie statutu ustanawiaj¹ wymagane jego
przepisami regulaminy lub dokonuj¹ zmian w obowi¹zuj¹cych
regulaminach, dostosowuj¹c ich tre�æ do wymagañ Statutu.

Poz. 344
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§ 43

Statut Zespo³u szkó³ mo¿e ulec zmianom w ca³o�ci
lub w czê�ci.
Postêpowanie w sprawie zmiany Statutu wszczyna siê na wnio-
sek Dyrektora Zespo³u, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców lub Samorz¹du Szkolnego.
W przypadku zmiany ustawy wniosek w sprawie dostosowa-
nia statutu do obowi¹zuj¹cych przepisów ustawowych sk³ada
z urzêdu Dyrektor Zespo³u.

§ 44

1. Dyrektor Zespo³u szkó³ odpowiada za stworzenie warun-
ków, które umo¿liwiaj¹ zapoznanie ze Statutem wszystkich
cz³onków spo³eczno�ci szkolnej

2. Sposoby zapoznawania spo³eczno�ci szkolnej ze Statutem:
1) zamieszczenie Statutu w Internecie pod adresem

www.zsleszczyna.republika.pl,
2) umieszczenie broszurek Statutu w bibliotece i czytelni

szkolnej, w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szko³y,
3) sta³e nawi¹zywanie do istotnych zapisów statutowych

na spotkaniach rodziców z Dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³
i na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas, szcze-
gólnie przy rozwi¹zywaniu spraw spornych,

4) korzystanie z zapisów statutowych na lekcjach wycho-
wawczych.

§ 45

1. Statut Zespo³u szkó³ obowi¹zuje w równym stopniu wszyst-
kich cz³onków spo³eczno�ci szkolnej, tj.
1) organy szko³y,
2) nauczycieli i innych pracowników,
3) uczniów,
4) rodziców.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzciana: Sz. Mroczek
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Uchwa³a Nr II/14/2002
Rady Gminy Trzyci¹¿

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzyci¹¿
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 192
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 25 pa�-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231
z pó�n. zm.), Rada Gminy Trzyci¹¿ uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzyci¹¿ w spo-
sób nastêpuj¹cy:
1. Punkt sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych nie mo-

¿e byæ usytuowany w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 5 metrów

od obiektów o�wiatowo-wychowawczych, obiektu kultu re-
ligijnego, zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej.

2. Punkt sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych nie mo-
¿e byæ usytuowany w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 5 metrów
od obiektów u¿yteczno�ci publicznej.

3. Odleg³o�æ punktu sprzeda¿y i podawania napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miej-
scem sprzeda¿y to obszar mierzony od granicy obiektów
wymienionych w pkt 1 i 2, zamkniêtych trwa³¹ przeszkod¹
o charakterze faktycznym, tak¹ jak: krawêd� jezdni, zabudo-
wa, która ze wzglêdu na swój charakter uniemo¿liwia do-
stêp oraz kontakt wzrokowy i g³osowy, mur bez przej�æ
oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XXXV/216/2001 Rady Gminy Trzy-
ci¹¿ z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania
na terenie Gminy Trzyci¹¿ miejsc sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych oraz warunków ich sprzeda¿y.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Trzyci¹¿.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzyci¹¿: E. Ciêpka

346

Uchwa³a Nr III/18/2002
Rady Miasta Zakopane

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pó�n. zm.), po zasiêgniêciu opinii Rady Powiatu Tatrzañskie-
go, Rada Miasta Zakopane uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Drogê Anta³ówka - Boczna przedstawion¹ na za³¹czniku
graficznym do niniejszej uchwa³y zalicza siê do kategorii dróg
publicznych gminnych.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: H. Krzeptowski

Poz. 344, 345, 346
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Uchwa³a Nr III/22/02
Rady Gminy Liszki

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dzia³ki nr 1787/9 we wsi Cholerzyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pó�n. zm.), Rada Gminy Liszki uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenów wsi Cholerzyn, zwany dalej "planem".

2. Ustalenia planu dotycz¹ terenu w granicach dzia³ki nr 1787/9.
3. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:

1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y w formie rysunku

planu sporz¹dzonego na mapie sytuacyjno-wysoko�cio-
wej w skali 1:2000,

3) za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y w formie rysunku
infrastruktury technicznej sporz¹dzonego na mapie sytu-
acyjno-wysoko�ciowej w skali 1:2000.

4. Rysunek planu zawiera nastêpuj¹ce ustalenia:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu pod-

stawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warun-
kach ich zagospodarowania,

2) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopusz-
czalnym oraz zró¿nicowanych warunkach ich zagospoda-
rowania oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami identyfi-
kacyjnymi:
a) MN1, MN2 - tereny zabudowy jednorodzinnej,
b) UP - tereny us³ug publicznych,
c) US1,US2 - tereny us³ug sportu,
d) ZU1,ZU2 - tereny zieleni urz¹dzonej,
e) ZN - tereny zieleni nieurz¹dzonej,
f) KD1,KD2 - tereny dróg
g) KP - teren ci¹gu pieszego,
h) W - tereny wód,

3) dla u�ci�lenia ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia tere-
nów oraz warunków ich zagospodarowania wyznacza siê:
a) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy okre�laj¹c¹ liniê elewa-

cji wszystkich budynków w odleg³o�ci 5 m od linii roz-
graniczaj¹cej istniej¹cych i projektowanych dróg,

b) nieprzekraczaln¹ liniê ogrodzeñ od strony potoku Brzo-
skwinka i rowu melioracyjnego,

c) strefê techniczn¹ od linii napowietrznej �redniego na-
piêcia 15 kV. Wymiary i warunki zagospodarowania
strefy okre�lone s¹ w postanowieniach przepisów
szczególnych. W strefie tej lokalizowanie wszelkich
obiektów wymaga uzgodnienia z w³adaj¹cym lini¹ w³a-
�ciwym Zak³adem Energetycznym,

d) liniê podzia³u dzia³ek. Zasady podzia³u terenu na dzia³-
ki budowlane zasta³y opisane w § 5,

e) szpalery zieleni wysokiej wzd³u¿ projektowanych dróg.

§ 2

Realizacja nowych lub przebudowa istniej¹cych budynków,
a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów -
nie mog¹ naruszaæ:
1) praw w³a�cicieli, u¿ytkowników i administratorów terenów

s¹siaduj¹cych,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) innych wymagañ, a w szczególno�ci dotycz¹cych ochrony

�rodowiska, gospodarki wodnej i geologii, oraz ochrony dóbr
kultury i krajobrazu - okre�lonych w przepisach odrêbnych,

4) ograniczeñ w dysponowaniu terenem, wynikaj¹cych z pra-
womocnych decyzji administracyjnych, stosownie do prze-
pisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego.

§ 3

Obszar objêty zmian¹ planu po³o¿ony jest w:
1) strefie wewnêtrznej ochrony po�redniej ujêcia wody na San-

ce. W strefie tej obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z de-
cyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 20 grudnia 1996 r.,

2) strefie zewnêtrznej ochrony po�redniej ujêcia wody
na Sance (ca³y obszar objêty planem poza terenem znaj-
duj¹cym siê w strefie wewnêtrznej ochrony po�redniej -
patrz ppkt. 1). W strefie tej obowi¹zuj¹ ograniczenia wy-
nikaj¹ce z decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 20 grud-
nia 1996 roku,

3) otulinie Bielañsko -Tynieckiego Parku Krajobrazowego (ca³y
obszar objêty planem, nie oznaczony na rysunku planu),

4) strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych GZWP nr 326
(ca³y obszar objêty planem nie oznaczony na rysunku pla-
nu). W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych
inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ przed przenikaniem
do pod³o¿a i wód podziemnych substancji toksycznych i in-
nych szkodliwych dla �rodowiska,

Za³¹cznik graficzny
do uchwa³y Nr III/18/2002
Rady Miasta Zakopane
z dnia 16 grudnia 2002 r.

Poz. 346, 347

Wyrys z mapy
Skala 1:1000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Przewodnicz¹cy Rady: H. Krzeptowski
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5) strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych GZWP nr 450
(ca³y obszar objêty planem, nie oznaczony na rysunku pla-
nu). W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych
inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ przed przenikaniem
do pod³o¿a i wód podziemnych substancji toksycznych i in-
nych szkodliwych dla �rodowiska,

6) strefie ograniczonej wysoko�ci zabudowy - 286-391 m n.p.m.
(ca³y obszar objêty planem nie oznaczony na rysunku planu).

§ 4

W terenach wymienionych w §1 obowi¹zuje zakaz lokalizo-
wania obiektów i inwestycji zaliczanych do przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu
w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska z pó�niejszymi zmia-
nami, oraz obiektów produkcyjnych.

§ 5

1. Zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane okre�la rysu-
nek planu (za³. Nr 1 do niniejszej uchwa³y).

2. Dopuszcza siê korektê podzia³ów dzia³ek budowlanych tyl-
ko pod warunkiem zachowania:
a) kierunku podzia³ów wg proponowanych linii podzia³ów

w³asno�ci,
b) ustalonej intensywno�ci zabudowy,
c) ustalonej minimalnej wielko�ci dzia³ek,
d) bezpo�redniego dostêpu do dróg wyznaczonych w planie.

§ 6

W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu.

§ 7

1. Jako podstawowy parametr wykorzystania terenów przyj-
muje siê wska�nik intensywno�ci zabudowy w postaci:

i = P/T
gdzie:
P - suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych

(mieszkalnych i us³ugowych ³¹cznie) liczona w zewnêtrz-
nym obrysie murów,

T -  powierzchnia dzia³ki znajduj¹ca siê w terenach budowla-
nych.

Rozdzia³ II
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia

oraz zasad i warunków zagospodarowania gruntów

§ 8

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ (MN1
i MN2) z przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolno stoj¹cym.

2. W terenach MN1 i MN2 dopuszcza siê:
1) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y, miejsc parkingowych

oraz budynków gospodarczych, nie wiêcej ni¿ dwa obiek-
ty budowlane na dzia³ce,

2) lokalizacjê doj�æ i dojazdów s³u¿¹cych obs³udze terenu.
3. W terenach MN1 i MN2, w budynkach mieszkalnych:

1) dopuszcza siê przeznaczenie na dzia³alno�æ us³ugow¹ nie wiê-
cej ni¿ 25% powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych,

2) dopuszcza siê wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej wy-
szczególnionej w nastêpuj¹cych dzia³ach Polskiej Klasyfi-
kacji Dzia³alno�ci (PKD):
a) 52.31Z sprzeda¿ detaliczna wyrobów farmaceu-

tycznych,
b) 63.30A-D dzia³alno�æ biur podró¿y, agencji podró-

¿y, biur turystycznych, pozosta³a dzia³al-
no�æ turystyczna,

c) 67.20Z dzia³alno�æ pomocnicza zwi¹zana z ubez-
pieczeniami i funduszami emerytalno-
rentowymi,

d) 70.11Z zagospodarowanie i sprzeda¿ nierucho-
mo�ci na w³asny rachunek,

e) 70.12Z kupno i sprzeda¿ nieruchomo�ci na w³a-
sny rachunek,

f) 70.31Z dzia³alno�æ agencji obs³ugi nieruchomo�ci,
g) 70.32A,B zarz¹dzanie nieruchomo�ciami mieszkal-

nymi i niemieszkalnymi,
h) 72.10Z doradztwo w zakresie sprzêtu kompute-

rowego,
i) 72.20Z dzia³alno�æ w zakresie oprogramowania,
j) 72.30Z przetwarzanie danych,
k) 72.40Z dzia³alno�æ zwi¹zana z bazami danych,
l) 74.11Z dzia³alno�æ prawnicza,
m) 74.12Z dzia³alno�æ rachunkowo - ksiêgowa,
n) 74.14A,B doradztwo, zarz¹dzanie i kierowanie w za-

kresie prowadzenia dzia³alno�ci gospo-
darczej i zarz¹dzania,

o) 74.20A dzia³alno�æ w zakresie projektowania bu-
dowlanego, urbanistycznego, technolo-
gicznego,

p) 74.20C dzia³alno�æ geodezyjna i kartograficzna,
q) 74.83Z dzia³alno�æ zwi¹zana z t³umaczeniami-

i us³ugami sekretarskimi,
r) 85.12Z praktyka lekarska,
s) 85.13Z praktyka stomatologiczna,
t) 85.14Z dzia³alno�æ paramedyczna,
u) 92.31G artystyczna i literacka dzia³alno�æ twórcza,
v) 93.02Z fryzjerstwo i pozosta³e zabiegi kosmetyczne.

4. W terenach MN1 i MN2 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³-
towania zabudowy:
1) wysoko�æ budynków mieszkalnych, mierzona od �rodka

rzutu osi budynku do najwy¿szego punktu budynku,
nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,

2) wysoko�æ podmurówki nie mo¿e przekraczaæ 1,2 m,
3) liczba kondygnacji - 1,5 - budynki parterowe z podda-

szem u¿ytkowym,
4) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne,

o k¹cie nachylenia po³aci 37o - 45o z wysuniêtym przed li-
co budynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹
od �cian bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� mate-
ria³em dachówkopodobnym w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub br¹zowym,

5) wysoko�æ budynków gospodarczych i gara¿y, mierzona
od �rodka rzutu osi budynku do jego najwy¿szego punk-
tu, nie mo¿e przekraczaæ 5,0m,

6) dopuszcza siê do�wietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi, jak równie¿ budowê ganków na osi bu-
dynków,

7) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w ja-
snych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w ko-
lorach naturalnych,

8) obowi¹zuje kalenicowy uk³ad budynków wzglêdem drogi,
9) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych oraz wielko-

wymiarowych ogrodzeñ betonowych,
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10) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów ku-
baturowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekolo-
gicznie czyste,

11) zaleca siê stosowanie elementów budowlanych o pod-
wy¿szonej izolacyjno�ci.

5. W terenach zabudowy jednorodzinnej MN1 i MN2 obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,2,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obo-

wi¹zuje wielko�æ dzia³ek nie mniejsza ni¿:
� 1500 m2 w terenach MN1
� 700 m2 w terenach MN2,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i bli�niaczej i atrialnej,
4) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych,
5) parkingi i gara¿e nale¿y lokalizowaæ w obrêbie dzia³ki

na której lokalizowany jest budynek mieszkalny w liczbie
co najmniej 2 miejsca postojowe z uwzglêdnieniem miej-
sca w gara¿u,

6) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykra-
czaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
W przypadku prowadzenia dzia³alno�ci us³ugowej obo-
wi¹zuje zapewnienie dodatkowo co najmniej jednego
miejsca postojowego w granicach dzia³ki, na której jest
ona zlokalizowana,

7) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 50% powierzchni dzia³ki.

§ 9

1. Wyznacza siê TERENY US£UG PUBLICZNYCH (UP) z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiek-
tów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych realizacji celów publicznych.

2. Dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

i komunalnej,
2) lokalizacjê obiektów handlu detalicznego i gastronomii,
3) lokalizacjê parkingu,
4) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej.

3. Dla terenów us³ug publicznych UP ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania:
1) wysoko�æ zabudowy liczona od poziomu gruntu do naj-

wy¿szego punktu budynku nie mo¿e przekraczaæ 10,0 m,
2) materia³y wykoñczeniowe tradycyjne: kamieñ, drewno,

ceg³a, ceramika, jasne tynki,
3) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% dzia³ki (zabudow¹

kubaturowa i tereny utwardzone); pozosta³¹ czê�æ dzia³ki
urz¹dziæ nale¿y jako teren zielony (powierzchnia biolo-
gicznie czynna),

4) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów ku-
baturowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekolo-
gicznie czyste,

5) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych,
obowi¹zuje wielko�æ dzia³ki nie mniejsza ni¿ 2000 m2,

6) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ki, na której zlokalizowana jest dzia-
³alno�æ us³ugowa, nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izo-
lacyjnej (wysokiej i �redniej, ¿ywop³oty),

7) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykra-
czaæ poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty
s¹ zlokalizowane,

8) obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach
dzia³ki na której zlokalizowana jest dzia³alno�æ us³ugowa,

9) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych i wielkowy-
miarowych ogrodzeñ betonowych,

10) zakaz lokalizacji hurtowni i obiektów wielkopowierzchniowych,
11) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni

sprzeda¿nej powy¿ej 1000 m2.

§ 10

1. Wyznacza siê TEREN US£UG SPORTU (US1) z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê boiska sportowego.

2. W terenie tym obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kuba-
turowej.

§ 11

1. Wyznacza siê TEREN US£UG SPORTU (US2) z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiektów
i urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ sportow¹.

2. Dopuszcza siê:
1) lokalizacjê zieleni izolacyjnej,
2) lokalizacjê parkingu.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu US2:
1) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 6m,
2) dopuszcza siê zagospodarowanie 20% dzia³ki zabudow¹

kubaturow¹,
3) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne, o k¹-

cie nachylenia po³aci 37o - 45o z wysuniêtym przed lico budyn-
ku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹ od �cian bocz-
nych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� materia³em dachówko-
podobnym w kolorze ciemnoczerwonym lub br¹zowym,

4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w ja-
snych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w ko-
lorach naturalnych,

5) wzd³u¿ granicy z terenem US1 obowi¹zuje wprowadze-
nie zieleni izoluj¹cej (�redniej i wysokiej) oraz niezbêd-
nych zabezpieczeñ technicznych.

§ 12

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ (ZU1, ZU2)
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê:
1) zieleni rekreacyjnej,
2) zieleni urz¹dzonej.

2. W terenach ZU1 dopuszcza siê lokalizacjê:
1) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i �cie¿ek spacerowych,
2) urz¹dzeñ sportu i rekreacji wraz z niezbêdnym zapleczem

technicznym i sanitarnym,
3) �cie¿ek rowerowych,
4) drogi KD1 stanowi¹cej po³¹czenie istniej¹cego uk³adu ko-

munikacyjnego z drog¹ wojewódzk¹ nr 780.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:

1) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 6m,
2) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne,

o k¹cie nachylenia po³aci 37o - 45o z wysuniêtym przed li-
co budynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹
od �cian bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� mate-
ria³em dachówkopodobnym w kolorze ciemnoczerwonym
lub br¹zowym,

3) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w ja-
snych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w ko-
lorach naturalnych,

§ 13

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI NIEURZ¥DZONEJ (ZN) z prze-
znaczeniem gruntów pod lokalizacjê terenów zielonych i za-
drzewieñ.
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§ 14

1. Wyznacza siê TERENY DRÓG I CI¥GU PIESZEGO (KD1, KD2,
KP) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokaliza-
cjê istniej¹cych i projektowanych ulic oraz ci¹gu pieszego
wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2. Dla poszczególnych ulic obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce szeroko�ci
w liniach rozgraniczaj¹cych:

KD1 (1/2) - ulica dojazdowa - 10 m,
KD2 (1/2) - ulice dojazdowe - 10 m,
KP - ci¹g pieszy - minimum 4m.

3. Dopuszcza siê ograniczenie linii rozgraniczaj¹cych dróg KD2
do 8 m, pod warunkiem spe³nienia warunków technicznych,
w szczególno�ci prawid³owego wyprofilowania oraz odwod-
nienia drogi.

4. Lokalizowanie urz¹dzeñ infrastruktury nie zwi¹zanych z go-
spodark¹ drogow¹ w obrêbie pasa drogowego dopuszcza
siê tylko za zgod¹ zarz¹dcy drogi pod warunkiem nie naru-
szania elementów technicznych ulic, nie powodowania za-
gro¿enia bezpieczeñstwa ruchu ani zmniejszania warto�ci
u¿ytkowej drogi.

5. Wzd³u¿ ulic i ci¹gu pieszego dopuszcza siê wprowadzenie zieleni.
6. W terenach KP dopuszcza siê wprowadzenie �cie¿ki rowerowej.

§ 15

1. Wyznacza siê TEREN WÓD (W) z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod utrzymanie istniej¹cych cieków wodnych
i rowów melioracyjnych wraz z ich obrze¿em.

Rozdzia³ III
Zasad obs³ugi komunikacyjnej

i wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹

§ 16

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) docelowe pod³¹czenie obszaru planu do drogi wojewódz-

kiej nr 780,
2) do czasu realizacji ww. pod³¹czenia obs³uga komunikacyj-

na obszaru odbywaæ siê bêdzie poprzez uk³ad dróg z pod³¹-
czeniem do drogi powiatowej 18305,

3) pod³¹czenie uk³adu komunikacyjnego do drogi ³¹cz¹cej go
z drog¹ wojewódzk¹ mo¿e nast¹piæ, przy zachowaniu para-
metrów zgodnych z przepisami szczególnymi.

§ 16

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz i rozbu-
dowy sieci gazowej:
1) �ród³em zaopatrzenia w gaz bêdzie istniej¹ca sieæ gazu �red-

nioprê¿nego, zasilana ze stacji redukcyjnej I stopnia w Kry-
spinowie, pobieraj¹cej gaz z magistralnego gazoci¹gu wy-
sokoprê¿nego Ø 250, 6,3 MPa, relacji Skawina - Zabierzów,

2) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, rysunek w skali 1:2 000, przed-
stawiono zasady zasilania gazem obszaru objêtego planem,
zobrazowane orientacyjnym przebiegiem gazoci¹gów, wy-
magaj¹cym u�ci�leñ na etapie projektu budowlanego,

3) gazoci¹gi nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istnie-
j¹cych i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów
technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy ga-
zoci¹gów,

4) w aneksie Nr 1 zamieszczono obliczenia prognozowanego
zapotrzebowania na gaz, dla stanu docelowego zainwesto-
wania terenów wyznaczonych w planie pod zabudowê.

§ 17

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci infrastruktury
elektroenergetyki:
1) �ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie istnie-

j¹ca napowietrzna linia 15 kV relacji Cholerzyn - Rybna, wy-
prowadzona z rozdzielni sieciowej RS Cholerzyn,

2) wzd³u¿ napowietrznych linii energetycznych nale¿y pozosta-
wiæ wolne od zabudowy strefy techniczne, w postaci pasów
terenu o szeroko�ci i warunkach zagospodarowania ustalo-
nych w postanowieniach przepisów szczególnych,

3) w terenach MN1, MN2, UP, ZU1, ZU2 i ZN dopuszcza siê
lokalizacjê stacji transformatorowo-rozdzielczych, transfor-
muj¹cych �rednie na niskie napiêcie (�N/nn),

4) stacje transformatorowo-rozdzielcze �N/nn nale¿y budowaæ
w wykonaniu wnêtrzowym, jako stacje wolno stoj¹ce o zmi-
nimalizowanych gabarytach i wystroju harmonizuj¹cym
z otaczaj¹c¹ zabudow¹,

5) w przypadku budowy kontenerowych stacji transformato-
rowo-rozdzielczych �N/nn, nale¿y je maskowaæ wysokimi,
gêstymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych
obiektów na walory estetyczne przestrzeni osiedla,

6) na terenach zabudowy jednorodzinnej MN1, MN2 oraz us³ug
publicznych UP, now¹ sieæ rozdzielcz¹ �redniego napiêcia
i niskiego napiêcia nale¿y wykonywaæ w wersji kablowej,
realizacja i finansowanie linii �redniego i niskiego napiêcia
w wykonaniu kablowym nast¹pi staraniem i na koszt inwe-
stuj¹cych na tych terenach,

7) linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego
istniej¹cych i projektowanych dróg, na terenach MN1, MN2
i UP. Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicz-
nych dopuszcza siê inne trasy linii kablowych,

8) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, rysunek w skali 1:2000, przed-
stawiono zasady zasilania energi¹ elektryczn¹ obszaru ob-
jêtego planem, w postaci orientacyjnego przebiegu elektro-
energetycznych linii kablowych. Trasy tych linii wymagaj¹
u�ci�leñ na etapie projektu budowlanego,

9) w aneksie Nr 2 zamieszczono obliczenia szacunkowego zapo-
trzebowania na moc elektryczn¹ dla stanu docelowego zain-
westowania terenów wyznaczonych w planie pod zabudowê.

§ 18

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników sys-
temów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury te-
lekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objêtym planem:
1) us³ugi telekomunikacji mog¹ �wiadczyæ wszyscy uprawnie-

ni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) na terenach MN1, MN2, UP, ZU1 i ZU2 dopuszcza siê lokaliza-

cjê obiektów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji,
3) urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ

w wolno stoj¹cych kioskach o zminimalizowanych gabary-
tach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z ota-
czaj¹c¹ zabudow¹,

4) w przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomu-
nikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami,
aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych obiektów na wa-
lory estetyczne przestrzeni osiedla,

5) na terenach zabudowy jednorodzinnej MN1, MN2 oraz us³ug
publicznych UP, nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y
prowadziæ wy³¹cznie w kanalizacji kablowej i uk³adaæ w ob-
rêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg.
Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych
dopuszcza siê inne trasy linii,
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6) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
dróg dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci prze-
wodowej,

7) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, rysunek w skali 1:2000,
przedstawiono zasady obs³ugi obszaru objêtego planem
przez sieci infrastruktury telekomunikacji, w postaci orien-
tacyjnego przebiegu telekomunikacyjnych linii kablowych.
Trasy tych linii wymagaj¹ u�ci�leñ na etapie projektu bu-
dowlanego,

8) na obszarze objêtym planem nie dopuszcza siê lokalizacji
wie¿ urz¹dzeñ radiokomunikacyjnych.

§ 19

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie zaopa-
trzenia w wodê i rozbudowy sieci wodoci¹gowej:
1) jako jedyne �ród³o zasilania w wodê przyjmuje siê gminn¹

sieæ wodoci¹gow¹, zaopatrywan¹ z systemu miasta Krako-
wa i zwi¹zanego z nim ujêcia wody z rzeki Sanki,

2) dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w za-
kresie ilo�ci i jako�ci wody oraz w celu prawid³owej ochrony
przeciwpo¿arowej ustala siê rozbudowê sieci wodoci¹go-
wej rozdzielczej o �rednicach 110 i 90 mm, zasilanej z prze-
wodu g³ównego o �rednicy 160 mm, którego trasa przebie-
ga w bezpo�rednim s¹siedztwie od strony pó³nocnej obsza-
ru objêtego zmian¹ planu,

3) system zaopatrzenia w wodê powinien zapewniæ wszyst-
kim mieszkañcom jak i pozosta³ym odbiorcom wymagan¹
ilo�æ wody i niezawodno�æ dostawy oraz jako�æ wody zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

4) ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ budowê sieci wo-
doci¹gowej rozdzielczej w stosunku do nowego zainwesto-
wania. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y rozbudowywaæ stosow-
nie do potrzeb z uwzglêdnieniem wielko�ci �rednic na stan
docelowy oraz kolejno�ci zabudowy terenu objêtego
zmian¹ planu,

5) projektowane przewody wodoci¹gowe lokalizowaæ nale¿y
w obrêbie pasa drogowego projektowanych dróg. Z uza-
sadnionych powodów technicznych b¹d� ekonomicznych do-
puszcza siê inny przebieg tras ruroci¹gów,

6) wymagane jest zapewnienie zaopatrzenia w wodê do ce-
lów przeciwpo¿arowych przez rozbudowywany system za-
opatrzenia w wodê, zgodnie z przepisami szczególnymi,

7) nowo projektowane przewody wodoci¹gowe powinny byæ
wyposa¿one w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo-
¿arowej,

8) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, rysunek w skali 1:2000, przed-
stawiono zasady obs³ugi obszaru objêtego planem przez sieæ
wodoci¹gow¹, w postaci orientacyjnego ich przebiegu. Tra-
sy przebiegu sieci wodoci¹gowej wymagaj¹ u�ci�leñ na eta-
pie projektu budowlanego, i nie stanowi¹ bran¿owych pro-
jektów uzbrojenia terenu,

9) w aneksie Nr 3 zamieszczono obliczenia szacunkowego za-
potrzebowania na wodê dla stanu docelowego zainwesto-
wania terenów wyznaczonych w planie pod zabudowê.

§ 20

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie odprowadzania
i oczyszczania �cieków sanitarnych i deszczowych:

1) jako jedyny sposób odprowadzenia �cieków przyjmuje siê
realizacjê zbiorowej kanalizacji sanitarnej,

2) �cieki sanitarne odprowadzane bêd¹ z ca³ego terenu do ka-
nalizacji gminnej,

3) zak³ada siê system kanalizacji grawitacyjnej z odprowa-
dzeniem �cieków do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej w Bu-
dzyniu. Systemem kanalizacji sanitarnej �cieki odprowa-
dzane bêd¹ poprzez so³ectwo Kryspinów do funkcjonuj¹-
cej oczyszczalni �cieków w Piekarach,

4) jako rozwi¹zanie wariantowe przewiduje siê odprowadze-
nie �cieków kanalizacj¹ mieszan¹ grawitacyjno - ci�nieniow¹
do kana³u sanitarnego Ø 300 mm, którego trasa przebiega
wzd³u¿ pó³nocnej granicy obszaru objêtego zmian¹ planu,

5) obowi¹zuje zasada wyprzedzaj¹cej lub równoleg³ej budo-
wy sieci kanalizacyjnej w stosunku do zainwestowania
na terenach MN1, MN2, UP, US2; równocze�nie z realizacj¹
sieci wodoci¹gowej,

6) przewiduje siê realizacjê kana³ów zbiorczych o �rednicy
200 mm,

7) na terenach UP w przypadku realizacji us³ug o znacznym
zanieczyszczeniu lub zagra¿aj¹cych zanieczyszczeniem wód
opadowych oraz dla dróg KD1 i KD2, obowi¹zuje realizacja
kanalizacji deszczowej. �cieki opadowe pochodz¹ce z za-
nieczyszczonych terenów mog¹ byæ wprowadzane do zie-
mi lub kanalizacji sanitarnej po spe³nieniu warunków okre-
�lonych w przepisach szczególnych,

8) na terenach zabudowy jednorodzinnej MN1, MN2 prefe-
ruje siê lokaln¹ retencjê wód opadowych i ich ponowne
wykorzystanie b¹d� infiltracjê do gruntu,

9) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, rysunek w skali 1:2000,
przedstawiono zasady obs³ugi obszaru objêtego planem
przez sieæ kanalizacyjna, w postaci orientacyjnego ich prze-
biegu. Trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej wymagaj¹ u�ci-
�leñ na etapie projektu budowlanego i nie stanowi¹ bran-
¿owych projektów uzbrojenia terenu,

10) w aneksie Nr 4 zamieszczono obliczenia szacunkowego bi-
lansu �cieków dla stanu docelowego zainwestowania te-
renów wyznaczonych w planie pod zabudowê.

§ 21

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych odbywaæ

siê powinno zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi na terenie
Gminy Liszki,

2) gromadzenie i usuwanie odpadów powstaj¹cych w wyniku
dzia³alno�ci us³ugowej odbywaæ siê powinno zgodnie z za-
sadami okre�lonymi w przepisach szczególnych,

3) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania jakichkolwiek
odpadów.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 22

Wysoko�æ stawki s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym, wynosi 15%.

§ 23

W obszarze objêtym planem traci moc miejscowy plan ogól-
ny zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki zatwierdzo-
ny uchwa³¹ Rady Gminy Nr XVI/129/92 z dnia 10.04.1992 r.

§ 24

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§ 25

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

ANEKS 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³-
ki nr 1787/9 we wsi Cholerzyn, Gmina Liszki.

Szacunkowy pobór gazu przez nowe obiekty w stanie pe³-
nego zainwestowania terenów wyznaczonych w planie
pod zabudowê.

Do oszacowania poboru gazu dla stanu pe³nego zainwe-
stowania, wynikaj¹cego z ustaleñ niniejszego planu miejsco-
wego, przyjêto za³o¿enia wstêpne, przedstawione poni¿ej:
a) podstaw¹ do obliczeñ by³a maksymalna liczba domów w za-

budowie mieszkalnej jednorodzinnej (61), które mog¹ zo-
staæ wybudowane na terenach MN1 i MN2 oraz zgrubnie
oszacowane wyposa¿enie w urz¹dzenia gazowe obiektów
dzia³alno�ci us³ugowej, które mog¹ zostaæ wzniesione na te-
renie UC. Jednostkowe wska�niki poboru gazu i wspó³czyn-
niki jednoczesno�ci zaczerpniêto z wytycznych, zamieszczo-
nych w pracy K. B¹kowskiego: Gazyfikacja. WNT. W-wa 1996.,

b) za³o¿ono, ¿e gaz bêdzie wykorzystywany do ogrzewania
pomieszczeñ.
Przedstawione dane mog¹ znacznie ró¿niæ siê od wyników

bilansów opracowanych w ramach dokumentacji technicznych
konkretnych inwestycji, bowiem w planie miejscowym nie pla-
nuje siê zadañ inwestycyjnych, obiektów, lecz ustala siê prze-
znaczenie terenów wraz z zasadami zagospodarowania tych
terenów. Nie jest tak¿e znane wyposa¿enie obiektów wznie-
sionych na terenie us³ug publicznych.

Na rysunku planu naniesiono trasy gazoci¹gów wzd³u¿ dróg,
tak aby umo¿liwiæ zaopatrzenie w gaz budynki wznoszone na te-
renach przeznaczonych do zabudowy. Z zapisów ustaleñ planu
miejscowego wynika tak¿e mo¿liwo�æ innego lokalizowania
gazoci¹gów w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenów.

Nale¿y tak¿e podkre�liæ, ¿e za³¹czone w tabeli wyniki obli-
czeñ dotycz¹ stanu docelowego, a wiêc pe³nego zainwesto-
wania, dopuszczalnego ustaleniami planu.

Z wykonanych obliczeñ wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
1) dla stanu docelowego zainwestowania przyrost poboru gazu

wyniesie oko³o 93 m3/h,
2) ³¹czna d³ugo�æ projektowanych gazoci¹gów �rednioprê¿-

nych w granicach obszaru objêtego planem wyniesie oko³o
1,70 km (bez przy³¹czy do budynków), przy za³o¿eniu, ¿e zo-
stan¹ poprowadzone analogicznie jak na rysunku planu.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

ANEKS 2

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dzia³-
ki nr 1787/9 we wsi Cholerzyn, Gmina Liszki.

Szacunkowy bilans przyrostu mocy elektrycznej dla no-
wych terenów wyznaczonych w planie pod zabudowê

Przez obszar objêty planem przebiega obecnie linia napo-
wietrzna 15 kV relacji Cholerzyn - Rybna, wyprowadzona z roz-
dzielni sieciowej Cholerzyn. Ustalenia planu s¹ elastyczne
i umo¿liwiaj¹ lokalizowanie linii i obiektów �redniego napiêcia
15 kV i niskiego napiêcia 0,4 kV w ramach dopuszczalnego
przeznaczenia terenów, stosownie do szczegó³owych wyma-
gañ technicznych, wynikaj¹cych z projektów budowlanych -
pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ one kolidowa³y z innymi ustale-
niami planu.

Z uwagi na charakter projektowanego osiedla w ustale-
niach planu zosta³o wprowadzone ograniczenie polegaj¹ce
na dopuszczeniu budowy nowych linii elektroenergetycznych
tylko w wykonaniu kablowym (zarówno �redniego jak i niskie-
go napiêcia), a stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV
tylko w wykonaniu wnêtrzowym, wolnostoj¹cym.

Na rysunku planu zaznaczono projektowane stacje trans-
formatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii 15 kV
i 0,4 kV, s³u¿¹ce do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ od-
biorców na nowych terenach wyznaczonych w planie pod za-
budowê.

Do oszacowania sumarycznego przyrostu poboru mocy
dla stanu pe³nego zainwestowania, wynikaj¹cego z ustaleñ ni-
niejszego planu miejscowego, przyjêto szereg za³o¿eñ wstêp-
nych, przedstawionych poni¿ej:
a) podstaw¹ do obliczeñ by³a maksymalna liczba domów w za-

budowie mieszkalnej jednorodzinnej, które mog¹ zostaæ
wybudowane na terenach MN1 i MN2 oraz oszacowane po-
wierzchnie u¿ytkowe obiektów dzia³alno�ci us³ugowej, któ-
re mog¹ zostaæ wzniesione na terenach UP. Jednostkowe
wska�niki poboru mocy, wspó³czynniki jednoczesno�ci
i wspó³czynniki mocy zaczerpniêto z wytycznych, opraco-
wanych przez Energoprojekt Poznañ,

b) oszacowano maksymalny pobór mocy przez przysz³¹ prze-
pompowniê �cieków,

c) za³o¿ono, ¿e energia elektryczna nie bêdzie wykorzystywa-
na do celów grzewczych,

d) uwzglêdniono wzrost poboru mocy na o�wietlenie nowych
dróg na obszarze objêtym planem.
Przedstawiona prognoza przewidywanego przyrostu po-

boru mocy dla stanu pe³nego zainwestowania jest obarczona
b³êdami, charakterystycznymi dla wszelkich prognoz. W przy-
padku tej prognozy podstawowym �ród³em b³êdów mo¿e byæ
inne, ni¿ za³o¿one, ukszta³towanie siê rzeczywistej struktury
poboru mocy elektrycznej.

Z wykonanych obliczeñ oraz z uwzglêdnienia zapisów usta-
leñ planu wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
1) dla stanu docelowego zainwestowania przyrost poboru

mocy wyniesie oko³o 0,28 MW,
2) do zasilania odbiorców na obszarze objêtym planem nie-

odzowne bêdzie wybudowanie jednej lub dwóch - zale¿nie
od przyjêtych szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych - wnê-
trzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

3) orientacyjna d³ugo�æ projektowanych linii elektroenerge-
tycznych wyniesie:
� linie kablowe 15 kV 0,60 km,
� linie 0,4 kV kablowe 1,40 km (zasilanie budynków i obiek-

tów, bez przy³¹czy do domów),
� linie 0,4 kV kablowe 3,20 km (o�wietlenie projektowa-

nych dróg i ci¹gów pieszych - nie przedstawione na ry-
sunku planu),

przy za³o¿eniu, ¿e zostan¹ poprowadzone analogicznie jak
na rysunku planu.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla
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ANEKS 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³-
ki nr 1787/9 we wsi Cholerzyn, Gmina Liszki.

Prognozowane zapotrzebowanie na wodê dla stanu doce-
lowego zainwestowania terenów zabudowy jednorodzin-
nej MN1 i MN2

Zapotrzebowanie na wodê dla jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej obliczono na podstawie przeciêtnych norm zu-
¿ycia wody na jednego mieszkañca w gospodarstwach domo-

wych, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. Jako wej�ciowy przyjêto wska�nik zu¿ycia
wody = 100 dm3/M.d uwzglêdniaj¹cy wyposa¿enie w wodoci¹g,
ubikacjê, ³azienkê i lokalne �ród³o ciep³ej wody, oraz odnosz¹cy
siê do budynków pod³¹czonych do sieci kanalizacyjnej. Ponadto
uwzglêdniono przeciêtne normy zu¿ycia wody do podlewania
ogródków przydomowych oraz orientacyjne zu¿ycie wody
przy dzia³alno�ci us³ugowej. Ostatecznie do obliczeñ przyjêto
wska�nik �redniego zu¿ycia wody równy 120 dm3/M. d
oraz wspó³czynniki nierównomierno�ci rozbioru wody:
� dobowy Nd = 1,3
� godzinowy Nh = 1,8

Poz. 347

�ród³o: obliczenia w³asne

Lp.

1
2

Zapotrzebowanie na wodêSymbol identyfikacyjny
terenów

MN1
MN2

Razem

Ilo�æ
dzia³ek

36
25
61

Szacunkowa liczba
mieszkañców

144
100
244

Q�rd
[m3/d]

17,3
12,0
29,3

Qmax d
[m3/d]

22,5
15,6
38,1

Qmx h
[m3/d]

1,3
0,9
2,2

W bilansie nie uwzglêdniono zapotrzebowania na wodê
dla obiektów, które mog¹ zostaæ wybudowane na terenie UP. W
chwili obecnej nie s¹ znane zamierzenia inwestycyjne Gminy
a co za tym idzie nie mo¿na ich uwzglêdniæ w bilansie. Mo¿na
jednak przyj¹æ, ¿e bezpo�rednie s¹siedztwo gminnej sieci wo-

doci¹gowej oraz jej parametry techniczne daj¹ gwarancjê po-
krycia potencjalnych potrzeb dla obiektów realizowanych
w przysz³o�ci na terenach UP.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

ANEKS 4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³-
ki nr 1787/9 we wsi Cholerzyn, Gmina Liszki.

Prognozowany bilans �cieków dla stanu docelowego zain-
westowania terenów zabudowy jednorodzinnej MN1 i MN2.

Orientacyjny bilans �cieków odprowadzanych z jednoro-
dzinnej zabudowy obliczono przy za³o¿eniu objêcia kanalizacj¹
zbiorow¹ wszystkich mieszkañców. Wska�nik ilo�ci �cieków
przyjêto na poziomie 110 dm3/M. d. a wspó³czynnik nierówno-
mierno�ci dop³ywu:
� Nd = 1,3
� Nh = 1,7

W bilansie nie uwzglêdniono odprowadzenia �cieków
z obiektów, które mog¹ zostaæ wybudowane na terenie UP. W
chwili obecnej nie s¹ znane zamierzenia inwestycyjne Gminy
a co za tym idzie nie mo¿na ich uwzglêdniæ w bilansie. Mo¿na
jednak przyj¹æ, ¿e bezpo�rednie s¹siedztwo gminnej sieci ka-

Lp.

1
2

Zapotrzebowanie na wodêSymbol identyfikacyjny
terenów

MN1
MN2

Razem

Ilo�æ
dzia³ek

36
25
61

Szacunkowa liczba
mieszkañców

144
100
244

Q�rd
[m3/d]

15,8
11,0
26,8

Qmax d
[m3/d]

20,6
14,3
34,9

Qmx h
[m3/d]

1,1
0,8
1,9

�ród³o: obliczenia w³asne

nalizacyjnej oraz jej parametry techniczne daj¹ gwarancjê po-
krycia potencjalnych potrzeb dla obiektów realizowanych
w przysz³o�ci na terenach UP.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/22/02
Rady Gminy Liszki
z dnia 19 grudnia 2002 r.

GMINA LISZKI

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIA£KI NR 1787/9 WE WSI CHOLERZYN

SKALA 1:2000

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

MN1 tereny zabudowy jednorodzinnej
MN2 tereny zabudowy jednorodzinnej
UP tereny us³ug publicznych
US1 tereny us³ug sportu
US2 tereny us³ug sportu
ZU1, ZU2 tereny zieleni urz¹dzonej
ZN tereny zieleni nieurz¹dzonej
W tereny wód
KD1, KD2 tereny dróg
KP teren ci¹gu pieszego
granica Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
wewnêtrzna strefa ochrony po�redniej Sanki
linie 15 kV wraz ze stref¹ techniczn¹
linia podzia³u dzia³ek
nieprzekraczalna linia ogrodzeñ
obowi¹zuj¹ca linia zabudowy
szpalery zieleni wysokiej
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
granica opracowania
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/22/02
Rady Gminy Liszki
z dnia 19 grudnia 2002 r.

GMINA LISZKI

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIA£KI NR 1787/9 WE WSI CHOLERZYN

SKALA 1:2000

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
projektowana sieæ wodoci¹gowa
istniej¹ca kanalizacja sanitarna
projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
projektowana kanalizacja sanitarna ci�nieniowa - wariant I
projektowana kanalizacja sanitarna ci�nieniowa - wariant II
istniej¹ca przepompownia
projektowana przepompownia
istniej¹ca linia napowietrzna 15 kV ze stref¹ techniczn¹
projektowana linia kablowa 15 kV
projektowana linia kablowa 0,4 kV
projektowana stacja transformatorowa wnêtrzowa 15/0,4 kV
projektowany gazoci¹g �rednioprê¿ny
projektowana linia telekomunikacyjna kablowa
wewnêtrzna strefa ochrony po�redniej Sanki
linia podzia³u dzia³ek
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
granica opracowania
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Uchwa³a* Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Lubieñ w zakresie okre�lonym
uchwa³¹ Nr XXX/139/2001 Rady Gminy Lubieñ z dnia 27 li-
stopada 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pó�n. zm.), Rada Gminy Lubieñ uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubieñ (zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXIV/99/93 Rady Gminy Lubieñ z dnia 30 kwietnia 1993 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Nowo-
s¹deckiego Nr 15 poz. 150) w zakresie okre�lonym uchwa³¹
Nr XXX/139/2001 Rady Gminy Lubieñ z dnia 27 listopada
2001 r., z zastrze¿eniem § 2 ust. 4, zwan¹ dalej zmian¹ planu.

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§ 2

1. Podstaw¹ prawn¹ zmiany planu jest uchwa³a Nr XXX/139/
2001 Rady Gminy Lubieñ z dnia 27 listopada 2001 r.

2. Zakres zmiany planu wynika z ww. uchwa³y, z zastrze¿e-
niem § 2 ust. 4.

3. Zmian¹ planu objête s¹ tereny dzia³ek obrêbu wsi Skomiel-
na Bia³a i wsi Tenczyn, o numerach ewidencyjnych okre�lo-
nych w § 1 ust. 2 - 10 ww. uchwa³y (dzia³ki w Skomielnej
Bia³ej) i ust. 12 ww. uchwa³y (dzia³ki w Tenczynie). S¹ to
tereny obejmuj¹ce dzia³ki o nastêpuj¹cych numerach ewi-
dencyjnych:
1) 3026/6, 3026/9, 3026/10 (wg § 1 ust. 2 ww. uchwa³y) -

oznaczone na mapie zasadniczej numerami: 6290, 6302,
2) 2827/1, 2828/1 (wg § 1 ust. 3 ww. uchwa³y) - oznaczone

na mapie zasadniczej numerem 6688,
3) 2610/5, 2787, 2790, 2610/4 (wg § 1 ust. 4 ww. uchwa³y) -

oznaczone na mapie zasadniczej numerami: 6417, 6422,
4) 4644/2, 4614/127, 4647/4, 368/2, 4560/3, 4649/10, 4649/

21, 4646/3, 4646/2, 4647/6, 4644/4 (wg § 1 ust. 5
ww. uchwa³y) - oznaczone na mapie zasadniczej nume-
rami: 3101/1, 3101/2, 3100/1, 3100/2, 3103/4, 3103/5
i czê�æ dzia³ki 3102,

5) 5216/8 (wg § 1 ust. 6 ww. uchwa³y) - oznaczona na ma-
pie zasadniczej numerem 969,

6) 4372/2 (wg § 1 ust. 7 ww. uchwa³y) - oznaczona na ma-
pie zasadniczej numerem 3449/2,

7) 5438/5, 5435 (wg § 1 ust. 8 ww. uchwa³y) - oznaczone
na mapie zasadniczej numerem 788,

8) 2830, 2829/2, 2829/1 (wg § 1 ust. 9 ww. uchwa³y) - ozna-
czone na mapie zasadniczej numerem 6687,

9) 4614/126, czê�æ dzia³ki nr 4614/122 (wg § 1 ust. 10
ww. uchwa³y) - oznaczone na mapie zasadniczej nume-
rami 3103/1, 3104/2,

10) 200/1, 200/2, 201, 202 (wg § 1 ust. 12 ww. uchwa³y) -
oznaczone numerami: 382, 383, 384.

4. Zmiana planu nie obejmuje:
1) terenu dzia³ek okre�lonych w § 1 ust. 1 ww. uchwa³y.
2) terenu dzia³ki nr 3228/2 w Skomielnej Bia³ej, okre�lonej

w § 1 ust. 11 ww. uchwa³y, ze wzglêdu na negatywne
uzgodnienie tej zmiany przez Wojewodê Ma³opolskiego
(Wydzia³ Rozwoju Regionalnego MUW w Krakowie)

5. Obowi¹zuj¹ca tre�æ zmiany planu wyra¿ona jest w postaci:
1) ustaleñ zmiany planu, stanowi¹cych tre�æ niniejszej uchwa³y,
2) rysunku Zmiany Planu (o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)

przedstawionego na za³¹cznikach Nr 1-Nr 6 i Nr 8 do ni-
niejszej uchwa³y. Rysunek ten obowi¹zuje w zakresie tre-
�ci okre�lonej w legendzie ww. za³¹czników jako "obo-
wi¹zuj¹ca tre�æ ustaleñ rysunku zmiany planu" oraz wy-
³¹cznie w obszarach objêtych zmiana planu.

6. Przyjêty w ustaleniach zmiany planu zakres regulacji obejmuje:
1) zmianê przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu
2) okre�lenie zasad zagospodarowania tych terenów, z za-

strze¿eniem § 2 ust. 7.
7. Zasady zagospodarowania terenów przyjête w ustaleniach

ogólnych (i czê�ciowo w ustaleniach szczegó³owych) miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubieñ
jako przepisy prawa miejscowego powszechnie obowi¹zuj¹ce
na obszarze Gminy, nie podlegaj¹ niniejszej zmianie planu.

§ 3

1. Ilekroæ w tre�ci niniejszej uchwa³y oraz w legendzie rysunku
zmiany planu tj. na za³¹cznikach Nr 1-Nr 6 i Nr 8 do niniejszej
Uchwa³y, jest mowa o:
1) zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ zakres ustaleñ,

o którym mowa w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) rysunku zmiany planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzn¹

tre�æ ustaleñ niniejszej zmiany planu wyra¿on¹ na sied-
miu fragmentach mapy zasadniczej Gminy Lubieñ w skali
1:2000, stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 - Nr 6 i Nr 8 do ni-
niejszej uchwa³y, w tym:
� za³¹cznik Nr 1 - odnosi siê do zmiany planu dla terenu

okre�lonego w § 2 ust. 3 pkt 1,
� za³¹cznik Nr 2 - odnosi siê do zmiany planu dla terenów

okre�lonych w § 2 ust. 3 pkt 2 i 8,
� za³¹cznik Nr 3 - odnosi siê do zmiany planu dla terenu

okre�lonego w § 2 ust. 3 pkt 3,
� za³¹cznik Nr 4 - odnosi siê do zmiany planu dla terenów

okre�lonych w § 2 ust. 3 pkt 4, 6 i 9,
� za³¹cznik Nr 5 - odnosi siê do zmiany planu dla terenu

okre�lonego w § 2 ust. 3 pkt 5,
� za³¹cznik Nr 6 - odnosi siê do zmiany planu dla terenu

okre�lonego w § 2 ust. 3 pkt 7,
� za³¹cznik Nr 8 - odnosi siê do zmiany planu dla terenu

okre�lonego w § 2 ust. 3 pkt 10.
Rysunek zmiany planu, przedstawiony na w/w za³¹czni-
kach, obowi¹zuje w zakresie tre�ci okre�lonej wg legendy
tych za³¹czników jako "obowi¹zuj¹ca tre�æ ustaleñ rysun-
ku zmiany planu" (rysunek ten zawiera równie¿ "informa-
cyjn¹ tre�æ", dotycz¹c¹ przede wszystkim przeznaczenia
w obowi¹zuj¹cym planie miejscowym obszarów s¹siadu-
j¹cych z terenami objêtymi niniejsz¹ zmian¹ planu),
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* Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 27 stycznia 2003 r.
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s³ów "i nie bli¿ej ni¿ 30 m od granicy terenu cmentarza".
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3) stopniu zabudowy dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ stosu-
nek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowla-
nych na dzia³ce do powierzchni ca³ej dzia³ki budowlanej.

Rozdzia³ II
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

objêtych zmian¹ planu

§ 4

1. Wyznacza siê na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, granice obszaru objêtego zmian¹
w zakresie § 1 ust. 2 uchwa³y, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. Na ww. obszarze wyznacza siê - pod symbolami M, R i KD -
tereny, dla których ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) M - teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jed-

norodzinne, z dopuszczeniem budownictwa rekreacyjnego,
2) R - teren pozostawiony w dotychczasowym u¿ytkowaniu

rolniczym, bez prawa zabudowy,
3) KD - teren, który mo¿e byæ przeznaczony pod komunika-

cjê dla modernizacji istniej¹cej drogi dojazdowej. Szero-
ko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych - minimum 10 m.
Czê�ci dzia³ek w³¹czone w teren KD nie bêd¹ce obecnie
drog¹, przeznacza siê tymczasowo dla funkcji zgodnej z do-
tychczasowym u¿ytkowaniem.

3. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów M:
1) minimalna wielko�æ dzia³ki budowlanej przy dokonywa-

niu nowych podzia³ów geodezyjnych - 800 m2,
2) stopieñ zabudowy dzia³ki (rozumiany wg § 3 ust. 1 pkt 3)

- nie wiêkszy ni¿ 0,25,
3) wysoko�æ zabudowy - maksymalnie 1,5 kondygnacji na-

ziemnej, przy poziomie posadzki parteru maksymalnie
do 1,2 m powy¿ej poziomu terenu,

4) forma zabudowy - architektura budynków powinna byæ
rozwi¹zana w nawi¹zaniu do tradycji i warunków miej-
scowych, respektuj¹c walory regionalnego krajobrazu
kulturowego,

5) przy lokalizacji budynków wymaga siê sytuowania ich
poza wyznaczon¹ na rysunku zmiany planu nieprzekra-
czaln¹ lini¹ zabudowy od drogi dojazdowej KD,

6) linia ogrodzenia przy drodze KD - nie bli¿ej ni¿ na wyzna-
czonej linii rozgraniczaj¹cej teren tej drogi i w odleg³o�ci
nie mniejszej ni¿ 5 m od osi istniej¹cej drogi.

4. Obs³uga komunikacyjna terenów - z istniej¹cej drogi dojaz-
dowej (nr ew. 5602).

5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê-z istniej¹cej studni,
2) odprowadzenie �cieków sanitarnych - do kanalizacji sani-

tarnej,
3) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cego uk³adu sieci gazowej,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹-z istniej¹cego uk³a-

du elektroenergetycznego,
5) ogrzewanie - indywidualne, w oparciu o paliwa ekolo-

gicznie czyste,
6) usuwanie odpadów-wg systemu obowi¹zuj¹cego na ob-

szarze Gminy.

§ 5

1. Wyznacza siê na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za-
³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y, granice obszaru objêtego
zmian¹ w zakresie § 1 ust. 3 i ust. 9 uchwa³y, o której mowa
w § 2 ust. 1.

2. Na w/w obszarze wyznacza siê - pod symbolami M i KL -
tereny, dla których ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:

1) M - teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Wyklucza siê mo¿liwo�æ przeznaczenia
terenu pod zabudowê, je�li nie zostan¹ spe³nione warun-
ki okre�lone w ust. 5 pkt 2,

2) KL - teren, który mo¿e byæ przeznaczony pod komunika-
cjê dla przeprowadzenia (modernizacji) ulicy lokalnej. Sze-
roko�æ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 12 m.
Czê�ci dzia³ek w³¹czone w teren KL nie bêd¹ce obecnie
drog¹, przeznacza siê tymczasowo dla funkcji zgodnej z do-
tychczasowym u¿ytkowaniem,

3) utrzymuje siê, bez wyznaczania na rysunku zmiany planu
istniej¹c¹ drogê dojazdow¹ biegn¹c¹ pomiêdzy dzia³kami
oznaczonymi na mapie zasadniczej numerami 6687 i 6688.

3. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu M:
1) minimalna wielko�æ dzia³ki budowlanej przy dokonywa-

niu nowych podzia³ów geodezyjnych - 800 m2,
2) stopieñ zabudowy dzia³ki (rozumiany wg § 3 ust. 1 pkt 3)

- nie wiêkszy ni¿ 0,25,
3) wysoko�æ zabudowy - maksymalnie 1,5 kondygnacji na-

ziemnej, przy poziomie posadzki parteru maksymalnie
do 1,2 m powy¿ej poziomu terenu,

4) forma zabudowy - architektura budynków powinna byæ
rozwi¹zana w nawi¹zaniu do tradycji i warunków miej-
scowych, respektuj¹c walory regionalnego krajobrazu
kulturowego,

5) przy lokalizacji budynków wymaga siê sytuowania ich poza
wyznaczon¹ na rysunku zmiany planu nieprzekraczaln¹
lini¹ zabudowy od ulicy KL (i linii elektroenergetycznej),

6) linia ogrodzenia przy ulicy KL - nie bli¿ej ni¿ na wyznaczo-
nej linii rozgraniczaj¹cej teren tej ulicy i w odleg³o�ci
nie mniejszej ni¿ 6 m od osi istniej¹cej drogi,

7) wymaga siê zachowania i krajobrazowej ochrony istnie-
j¹cej kapliczki przydro¿nej (oznaczonej na rysunku zmia-
ny planu).

4. Obs³uga komunikacyjna terenu - z istniej¹cej, przewidywa-
nej do modernizacji drogi gminnej (nr ew. 5594).

5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê - z w³asnej studni,
2) odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej m. Rabka,
3) zaopatrzenie w gaz - poprzez rozbudowê uk³adu sieci ga-

zowej m. Rabka,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej na tere-

nie stacji,
5) ogrzewanie - indywidualne, w oparciu o paliwa ekolo-

gicznie czyste,
6) usuwanie odpadów - w oparciu o system funkcjonuj¹cy

w m. Rabka.

§ 6

1. Wyznacza siê na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za-
³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y, granice obszaru objê-
tego zmian¹ w zakresie § 1 ust. 4 uchwa³y, o której mowa
w § 2 ust. 1.

2. Na ww. obszarze wyznacza siê - pod symbolami U/M i KD -
tereny, dla których ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) U/M - teren przeznaczony pod us³ugi komercyjne (dzia-

³alno�æ handlowo us³ugow¹), z dopuszczeniem miesz-
kalnictwa. W odniesieniu do us³ug komercyjnych wy-
maga siê, aby ich oddzia³ywanie na �rodowisko ogra-
niczone by³o do poziomu zapewniaj¹cego dotrzymanie
standardów �rodowiska poza granicami terenu do któ-
rego inwestor ma tytu³ prawny, a tak¿e na tej czê�ci
terenu U/M, która mo¿e byæ wykorzystana pod zabudo-
wê mieszkaniow¹,
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2) KD - teren, który mo¿e byæ przeznaczony pod komunika-
cjê dla modernizacji istniej¹cej drogi dojazdowej. Szero-
ko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych - minimum 10 m.
Czê�ci dzia³ek w³¹czone w teren KD nie bêd¹ce obecnie
drog¹, przeznacza siê tymczasowo dla funkcji zgodnej z do-
tychczasowym u¿ytkowaniem.

3. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu U/M:
1) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej i biurowej zwi¹zanej

z us³ugami - maksymalnie 1,5 kondygnacji naziemnej,
przy poziomie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m
powy¿ej poziomu terenu,

2) wysoko�æ zabudowy us³ugowej - nie wiêksza ni¿ gabaryt
okre�lony w pkt 1,

3) wymaga siê wzajemnego zharmonizowania pod wzglê-
dem wysoko�ci i formy architektonicznej wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych na dzia³ce, kszta³towanych w posza-
nowaniu walorów regionalnego krajobrazu kulturowego.

4) przy lokalizacji nowych budynków wymaga siê sytuowa-
nia ich poza wyznaczonymi na rysunku zmiany planu nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy od drogi dojazdowej
KD i od skarpy potoku,

5) linia ogrodzeñ przy drodze KD - nie bli¿ej, ni¿ na linii roz-
graniczaj¹cej teren tej drogi.

4. Obs³uga komunikacyjna terenu U/M - od drogi krajowej nr 28
poprzez istniej¹c¹ drogê dojazdow¹ nr ew. 5581/1 (wyma-
gaj¹c¹ docelowo modernizacji w granicach wyznaczonego
terenu pod symbolem KD). Warunki przy³¹czenia obiektów
us³ugowych do drogi krajowej - na podstawie obowi¹zuj¹-
cych w tym zakresie przepisów szczególnych.

5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej studni na dzia³ce,
2) odprowadzenie �cieków-do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej,
3) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cego uk³adu sieci gazowej,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹- z istniej¹cego uk³a-

du elektroenergetycznego,
5) ogrzewanie - indywidualne, w oparciu o paliwa ekolo-

gicznie czyste,
6) usuwanie odpadów komunalnych - wg systemu obowi¹-

zuj¹cego na terenie Gminy,
7) usuwanie odpadów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ -

wg obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów szczególnych.

§ 7

1. Wyznacza siê na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za-
³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y, granice nastêpuj¹cych
obszarów objêtych zmian¹ planu:
1) obszaru objêtego zmian¹ w zakresie § 1 ust. 5 i 10 uchwa-

³y, o której mowa w § 2 ust. 1,
2) obszaru objêtego zmian¹ w zakresie § 1 ust. 7 uchwa³y,

o której mowa w § 2 ust. 1.
2. Na obszarze objêtym zmian¹ wg ust. 1 pkt 1 wyznacza siê -

pod symbolami KS/U, M/U, Z, KM, KMR i KD - tereny, dla któ-
rych ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) KS/U - teren o podstawowym przeznaczeniu pod stacjê

paliw z dopuszczeniem us³ug komercyjnych. Oddzia³ywa-
nie na �rodowisko planowanych inwestycji zwi¹zanych
z ustalon¹ funkcja terenu musi byæ ograniczone do pozio-
mu zapewniaj¹cego dotrzymanie standardów �rodowi-
ska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytu³
prawny.
Wymaga siê aby mo¿liwo�æ i warunki posadowienia te-
renów i zbiorników podziemnych okre�lone by³y w wyni-
ku przeprowadzenia szczegó³owej ekspertyzy geologicz-
no-in¿ynierskiej,

2) M/U - teren przeznaczony dla lokalizacji jednego budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego, z dopuszczeniem us³ug
nieuci¹¿liwych,

3) Z - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
4) KM - teren, który mo¿e byæ przeznaczony pod komunika-

cjê dla modernizacji istniej¹cej drogi krajowej nr 7. Mo¿li-
wo�æ lokalizacji w terenie KM niekubaturowych urz¹dzeñ
zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu samochodowego (np. nieku-
baturowych urz¹dzeñ stacji paliw przewidywanej na s¹-
siednim terenie KS/U) wg obowi¹zuj¹cych przepisów
szczególnych reguluj¹cych postêpowanie w sprawie lo-
kalizacji inwestycji przy drogach krajowych,

5) KMR - teren, który mo¿e byæ przeznaczony pod komuni-
kacjê dla modernizacji istniej¹cej drogi krajowej nr 28,

6) KD - teren, który mo¿e byæ przeznaczony pod moderniza-
cjê istniej¹cej drogi dojazdowej. Szeroko�æ drogi w liniach
rozgraniczaj¹cych - nie mniejsza ni¿ 10 m.
Czê�ci dzia³ek w³¹czone w teren KD nie bêd¹ce obecnie
drog¹, przeznacza siê tymczasowo dla funkcji zgodnej z do-
tychczasowym u¿ytkowaniem.

3. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów KS/U i M/U:
1) Minimalna wielko�æ dzia³ki budowlanej przy dokonywaniu

nowych podzia³ów geodezyjnych w terenie M/U - 800 m2,
2) stopieñ zabudowy dzia³ki budowlanej w terenie M/U (ro-

zumiany wg § 3 ust. 1 pkt 3) - nie wiêkszy ni¿ 0,30,
3) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej - maksymalnie

1,5 kondygnacji naziemnej, przy poziomie posadzki par-
teru maksymalnie do 1,2 m powy¿ej poziomu terenu,

4) wysoko�æ zabudowy us³ugowej - nie wiêksza ni¿ gaba-
ryt okre�lony w pkt 1,

5) forma zabudowy mieszkaniowej - w nawi¹zaniu do tra-
dycji i warunków miejscowych,

6) przy lokalizacji budynków w terenach KS/U i M/U wymaga
siê sytuowania ich poza wyznaczonymi na rysunku zmiany
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i nie bli¿ej
ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni istniej¹cych dróg krajowych,

7) linia ogrodzeñ wzd³u¿ dróg - nie bli¿ej ni¿ na wyznaczo-
nych liniach rozgraniczaj¹cych tereny tych dróg,

8) obs³uga komunikacyjna terenu KS/U (dojazd do plano-
wanej stacji benzynowej) istniej¹cym w³¹czeniem drogi
gminnej do drogi krajowej nr 7 oraz jednym zjazdem
z drogi krajowej nr 28 usytuowanym na granicy dzia³ki
od strony zachodniej.
Zjazd powinien byæ wyposa¿ony w pas wy³¹czenia z ruchu
oraz pas w³¹czenia do ruchu, wykonany na ca³ym odcinku
do skrzy¿owania dróg krajowych i nastêpnie poza w³¹cze-
nie drogi gminnej do drogi krajowej nr 7. Na zje�dzie z drogi
krajowej nr 28 wyklucza siê relacje lewoskrêtne.
Szczegó³owe warunki przy³¹czenia obiektu do dróg kra-
jowych - na podstawie obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
przepisów szczególnych,

9) obs³uga komunikacyjna terenu M/U - od istniej¹cej (przewi-
dywanej do modernizacji) drogi dojazdowej nr ew. 4614/1.

10) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê - z wodoci¹gu osiedlowego,
b) odprowadzenie �cieków sanitarnych - do kanalizacji

sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych z terenu KS/U - do ka-

nalizacji opadowej wymagaj¹cej realizacji wraz z urz¹-
dzeniami podczyszczaj¹cymi �cieki opadowe,

d) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cego uk³adu sieci gazowej,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹- z istniej¹cego uk³a-

du elektroenergetycznego,
f) ogrzewanie - indywidualne, w oparciu o paliwa ekolo-

gicznie czyste,
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g) usuwanie odpadów komunalnych - wg systemu obo-
wi¹zuj¹cego na obszarze Gminy,

h) usuwanie odpadów innych ni¿ komunalne (zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ na terenie KS/U) - wg obo-
wi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów szczególnych.

4. Na obszarze objêtym zmian¹ wg ust. 1 pkt 2 wyznacza siê
teren oznaczony symbolem M, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie terenu-pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne,
2) minimalna wielko�æ dzia³ki budowlanej przy dokonywa-

niu nowych podzia³ów geodezyjnych - 800 m2,
3) warunki lokalizacji zabudowy - wg obowi¹zuj¹cych prze-

pisów szczególnych reguluj¹cych odleg³o�æ zabudowy od
istniej¹cego cmentatza (granicz¹cego od po³udnia z tere-
nem M) i nie bli¿ej ni¿ 30 m od granicy terenu cmentarza,

4) zasady zagospodarowania terenu - wg ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5,
5) obs³uga komunikacyjna terenu - istniej¹cym zjazdem

z drogi krajowej nr 7 - droga osiedlowa nr ew. 5627,
6) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

wg ust. 3 pkt 10.

§ 8

1. Wyznacza siê na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cz-
nik Nr 5 do niniejszej uchwa³y, granice obszaru objêtego zmian¹
w zakresie § 1 ust. 6 uchwa³y, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. Na ww. obszarze wyznacza siê teren oznaczony symbolem
M, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie terenu-pod budownictwo mieszkaniowe,
2) warunki lokalizacji budynku - wg przepisów prawa bu-

dowlanego i przy zachowaniu stopnia zabudowy dzia³ki
(rozumianego wg § 3 ust. 1 pkt 3) nie wiêkszego ni¿ 0,30,

3) wysoko�æ zabudowy - maksymalnie I,5 kondygnacji na-
ziemnej, przy poziomie posadzki parteru maksymalnie
do 1,2 m powy¿ej poziomu terenu,

4) forma zabudowy - w nawi¹zaniu do tradycji i warunków
miejscowych,

5) obs³uga komunikacyjna - od istniej¹cej drogi dojazdowej,
6) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodê - z wodoci¹gu osiedlowego,
b) odprowadzenie �cieków sanitarnych-do kanalizacji sa-

nitarnej,
c) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cego uk³adu sieci gazowej,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹-z istniej¹cego uk³a-

du elektroenergetycznego,
e) ogrzewanie - indywidualne, w oparciu o paliwa ekolo-

gicznie czyste,
f) usuwanie odpadów komunalnych - wg systemu obo-

wi¹zuj¹cego na obszarze Gminy.

§ 9

1. Wyznacza siê na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cz-
nik Nr 6 do niniejszej uchwa³y, granice obszaru objêtego zmian¹
w zakresie § 1 ust. 8 uchwa³y, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. Na ww. obszarze wyznacza siê - pod symbolami M i KD -
tereny, dla których ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
1) M - teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne,
2) KD - teren, który mo¿e byæ przeznaczony pod komunikacjê

dla modernizacji istniej¹cej drogi dojazdowej. Szeroko�æ
drogi w liniach rozgraniczaj¹cych - nie mniej ni¿ 10 m.
Czê�ci dzia³ek w³¹czone w teren KD nie bêd¹ce obecnie
drog¹, przeznacza siê tymczasowo dla funkcji zgodnej z do-
tychczasowym u¿ytkowaniem.

3. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu M:
1) stopieñ zabudowy dzia³ki (rozumiany wg § 3 ust. 1 pkt 3)

- nie wiêkszy ni¿ 0,20,
2) wysoko�æ zabudowy - maksymalnie 1,5 kondygnacji na-

ziemnej, przy poziomie posadzki parteru maksymalnie
do 1,2 m powy¿ej poziomu terenu,

3) forma zabudowy - architektura budynku powinna byæ roz-
wi¹zana w nawi¹zaniu do tradycji i warunków miejsco-
wych, respektuj¹c walory regionalnego krajobrazu kultu-
rowego,

4) przy lokalizacji budynku wymaga siê usytuowania go po-
za wyznaczonymi na rysunku zmiany planu nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy od lasu i drogi KD,

5) linia ogrodzenia przy drodze KD - nie bli¿ej ni¿ na wyzna-
czonej linii rozgraniczaj¹cej teren tej drogi i w odleg³o�ci
nie mniejszej ni¿ 5 m od osi istniej¹cej drogi,

6) wyklucza siê mo¿liwo�æ ogrodzenia terenu murem pe³nym,
7) obs³uga komunikacyjna terenu - bezpo�rednio z istniej¹-

cej drogi publicznej,
8) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodê - z wodoci¹gu grawitacyjnego,
b) odprowadzenie �cieków sanitarnych-do kanalizacji sa-

nitarnej,
c) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cego uk³adu sieci gazowej,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczna - z istniej¹cego uk³a-

du elektroenergetycznego,
e) ogrzewanie - indywidualne, w oparciu o paliwo ekolo-

gicznie czyste,
f) usuwanie odpadów- wg systemu obowi¹zuj¹cego

na obszarze Gminy.

§ 10

1. Wyznacza siê na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cz-
nik Nr 8 do niniejszej uchwa³y, granice obszaru objêtego zmian¹
w zakresie § 1 ust. 12 uchwa³y, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. Na w/w obszarze wyznacza siê teren oznaczony symbolem
M, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie terenu - pod budownictwo mieszkaniowe,

dla lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, z zastrze-
¿eniem pkt 2 i 3,

2) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu M na granicy obszarów
okre�lonych w "Studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Lubieñ" ja-
ko osuwiskowe, nak³ada siê na inwestora bezwzglêdny
obowi¹zek wykonania badañ geologiczno - in¿ynierskich
celem okre�lenia mo¿liwo�ci i warunków posadowienia
obiektów kubaturowych,

3) wymaga siê zabezpieczenia (przez inwestora) planowa-
nego budynku mieszkalnego przed emisj¹ ha³asu aku-
stycznego od drogi krajowej nr 7,

4) stopieñ zabudowy dzia³ki (rozumiany wg § 3 ust. 1 pkt 3) -
nie wiêkszy ni¿ 0,25,

5) wysoko�æ zabudowy - maksymalnie 1,5 kondygnacji na-
ziemnej, przy poziomie posadzki parteru maksymalnie
do 1,2 m powy¿ej poziomu terenu,

6) forma zabudowy - architektura budynków powinna byæ
rozwi¹zana w nawi¹zaniu do tradycji i warunków miej-
scowych, respektuj¹c walory regionalnego krajobrazu
kulturowego,

7) przy lokalizacji budynku wymaga siê usytuowania go poza
wyznaczonymi na rysunku zmiany planu nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy.

8) obs³uga komunikacyjna- istniej¹cym zjazdem z drogi kra-
jowej nr 7 przez dzia³ki nr 286/43, 42, 286/46,

Poz. 348
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9) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej studni,
b) odprowadzenie �cieków sanitarnych - do szczelnego

zbiornika wybieralnego,
c) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cej sieci gazowej,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹-z istniej¹cego uk³a-

du elektroenergetycznego,
e) ogrzewanie - indywidualne, w oparciu o paliwa ekolo-

gicznie czyste,
f) usuwanie odpadów - wg systemu obowi¹zuj¹cego

na obszarze Gminy.

§ 11

1. Na obszarach objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ uwarunko-
wania (ograniczenia) wynikaj¹ce z ustanowionego rozpo-
rz¹dzeniem Nr 27 Wojewody Nowos¹deckiego z dnia
01.10.1997 r. Obszaru Krajobrazu Chronionego Wojewódz-
twa Nowos¹deckiego.

Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe

§ 12

1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci ustala siê w wysoko�ci 0%.

§ 13

1. Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y trac¹ moc ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubieñ (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXIV/99/93 Rady Gmi-
ny Lubieñ z dnia 30 kwietnia 1993 r., og³oszon¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Nowos¹deckiego Nr 15 poz. 150)
w granicach obszarów objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu.

§ 14

1. W § 1 uchwa³y Nr XXX/139/2001 Rady Gminy Lubieñ z dnia
wykre�la siê tre�æ ustêpu 1.

§ 15

1. Na podstawie artyku³u 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z dnia 22 lutego 1995 r., z pó�niejszymi zmianami), przezna-
cza siê grunty rolne na cele nierolnicze w granicach tere-
nów objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu.

§ 16

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubieñ.

§ 17

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

Poz. 348

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 4 grudnia 2002 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEÑ  W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XXX/139/2001 RADY GMINY
LUBIEÑ Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 R.

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 2 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

LEGENDA:

OBOWI¥ZUJ¥CA TRE�Æ USTALEÑ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Granice obszaru objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

       np.  M M, R, KD - symbole oznaczaj¹ce tereny (wydzie-
lone w/w liniami rozgraniczaj¹cymi), dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia wg § 4 tre�ci uchwa³y w spra-
wie niniejszej zmiany planu
Nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów ko-
munikacji

INFORMACYJNA TRE�Æ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania usta-
lone wg obowi¹zuj¹cego planu miejscowego do-
tycz¹ terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obsza-
ru objêtego zmian¹ planu

D2MR/U Symbole przyjête wg obowi¹zuj¹cego planu miej-
scowego odnosz¹ce siê do terenów j.w.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 4 grudnia 2002 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEÑ  W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XXX/139/2001 RADY GMINY
LUBIEÑ Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 R.

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 2 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:

OBOWI¥ZUJ¥CA TRE�Æ USTALEÑ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Granice obszaru objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

       np.  M M, KL - symbole oznaczaj¹ce tereny (wydzielo-
ne w/w liniami rozgraniczaj¹cymi), dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia wg § 5 tre�ci uchwa³y w spra-
wie niniejszej zmiany planu
Nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów ko-
munikacji i linii elektroenergetycznej

INFORMACYJNA TRE�Æ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania usta-
lone wg obowi¹zuj¹cego planu miejscowego (do-

tycz¹ terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obsza-
ru objêtego zmian¹ planu)

D1MR/U Symbole przyjête wg obowi¹zuj¹cego planu miej-
scowego odnosz¹ce siê do terenów j.w.
Istniej¹ca kapliczka
Istniej¹ca trafostacja
Strefa techniczna napowietrznej linii elektroener-
getycznej �redniego napiêcia

12345678
12345678
12345678

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 4 grudnia 2002 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEÑ  W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XXX/139/2001 RADY GMINY
LUBIEÑ Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 R.

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 2 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:

OBOWI¥ZUJ¥CA TRE�Æ USTALEÑ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Granice obszaru objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania - orien-
tacyjne

     np. U/M U/M, KD - symbole oznaczaj¹ce tereny (wydzie-
lone w/w liniami rozgraniczaj¹cymi), dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia wg § 6 tre�ci uchwa³y w spra-
wie niniejszej zmiany planu
Nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów ko-
munikacji
Nieprzekraczalna linia zabudowy od skarpy potoku
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INFORMACYJNA TRE�Æ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania usta-
lone wg obowi¹zuj¹cego planu miejscowego (do-
tycz¹ terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obsza-
ru objêtego zmian¹ planu)

      D1M/U Symbole przyjête wg obowi¹zuj¹cego planu miej-
scowego odnosz¹ce siê do terenów j.w.
Strefa techniczna napowietrznej linii elektroener-
getycznej �redniego napiêcia
Orientacyjne linie rozgraniczaj¹ce drogê wska-
zan¹ do ustalenia w planie miejscowym obszaru
s¹siedniego

123456789
123456789
123456789

l l l l l l l l l l

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 4 grudnia 2002 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEÑ  W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XXX/139/2001 RADY GMINY
LUBIEÑ Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 R.

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 2 000
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LEGENDA:

OBOWI¥ZUJ¥CA TRE�Æ USTALEÑ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Granice obszaru objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania - orien-
tacyjne

     np. KS/U KS/U, M/U, Z, KM, KMR, KD, M - symbole ozna-
czaj¹ce tereny (wydzielone w/w liniami rozgra-
niczaj¹cymi), dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
wg § 7 tre�ci uchwa³y w sprawie niniejszej zmia-
ny planu
Nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów ko-
munikacji

INFORMACYJNA TRE�Æ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania usta-
lone wg obowi¹zuj¹cego planu miejscowego (do-
tycz¹ terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obsza-
ru objêtego zmian¹ planu)

      D1M/U Symbole przyjête wg obowi¹zuj¹cego planu miej-
scowego odnosz¹ce siê do terenów j.w.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 4 grudnia 2002 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEÑ  W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XXX/139/2001 RADY GMINY
LUBIEÑ Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 R.

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 2 000
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LEGENDA:

OBOWI¥ZUJ¥CA TRE�Æ USTALEÑ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Granice obszaru objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

       np.  M M - symbol oznaczaj¹cy tereny (wydzielone
w/w liniami rozgraniczaj¹cymi), dla których obo-
wi¹zuj¹ ustalenia wg § 8 tre�ci uchwa³y w sprawie
niniejszej zmiany planu

INFORMACYJNA TRE�Æ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania usta-
lone wg obowi¹zuj¹cego planu miejscowego (do-
tycz¹ terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obsza-
ru objêtego zmian¹ planu)

      D1M/U Symbole przyjête wg obowi¹zuj¹cego planu miej-
scowego odnosz¹ce siê do terenów j.w.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 4 grudnia 2002 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEÑ  W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XXX/139/2001 RADY GMINY
LUBIEÑ Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 R.

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 2 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:

OBOWI¥ZUJ¥CA TRE�Æ USTALEÑ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Granice obszaru objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

       np.  M M, KD - symbole oznaczaj¹ce tereny (wydzielo-
ne w/w liniami rozgraniczaj¹cymi), dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia wg § 9 tre�ci uchwa³y w spra-
wie niniejszej zmiany planu
Nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów ko-
munikacji
Nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu

INFORMACYJNA TRE�Æ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania usta-
lone wg obowi¹zuj¹cego planu miejscowego (do-
tycz¹ terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obsza-
ru objêtego zmian¹ planu)

       D01RL Symbole przyjête wg obowi¹zuj¹cego planu miej-
scowego odnosz¹ce siê do terenów j.w.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEÑ  W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XXX/139/2001 RADY GMINY
LUBIEÑ Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 R.

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 2 000

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 4 grudnia 2002 r.
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Uchwa³a Nr IV/31/02
Rady Gminy Tarnów

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Gminy Tarnów stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/107/96 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lute-
go 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów
(Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 11 poz. 70) zmienionej uchwa-
³ami: Nr XXXIX/302/98 Rady Gminy w Tarnowie z dnia 30 kwiet-
nia 1998 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów (Dz. Urz.
Woj. Tarnowskiego Nr 10 poz. 127), Nr II/4/98 Rady Gminy w Tar-
nowie z dnia 10 listopada 1998 roku zmieniaj¹c¹ Statut Gminy
Tarnów (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 22 poz. 312), Nr XXI/
231/2000 Rady Gminy w Tarnowie z dnia 17 lipca 2000 roku
zmieniaj¹c¹ Statut Gminy Tarnów (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskie-
go Nr 59 poz. 582), Nr XXX/346/2001 Rady Gminy Tarnów z dnia
13 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Tar-
nów (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 94 poz. 1475), Nr XXXII/
368/01 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2001 roku w spra-
wie zmiany statutu Gminy Tarnów (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskie-
go Nr 209 poz. 3754), uchwa³¹ Nr XXXIV/411/01 Rady Gminy
Tarnów z dnia 07 listopada 2001 roku w sprawie zmiany Statu-
tu Gminy Tarnów (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 209 poz. 3755)
wprowadza siê zmianê w za³¹czniku Nr 2 do Statutu Gminy
Tarnów zawieraj¹cym wykaz jednostek organizacyjnych Gmi-
ny w ten sposób, ¿e pkt 21 otrzymuje brzmienie:
"Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów".

Poz. 348, 349, 350

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec

LEGENDA:

OBOWI¥ZUJ¥CA TRE�Æ USTALEÑ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Granice obszaru objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

       np.  M M - symbol oznaczaj¹cy tereny (wydzielone
w/w liniami rozgraniczaj¹cymi), dla których obo-
wi¹zuj¹ ustalenia wg § 10 tre�ci uchwa³y w sprawie
niniejszej zmiany planu
Nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów ko-
munikacji

INFORMACYJNA TRE�Æ RYSUNKU ZMIANY PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania usta-
lone wg obowi¹zuj¹cego planu miejscowego (do-
tycz¹ terenów po³o¿onych w s¹siedztwie obsza-
ru objêtego zmian¹ planu)

       D1M/U Symbole przyjête wg obowi¹zuj¹cego planu miej-
scowego odnosz¹ce siê do terenów j.w.

§ 2

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: U. Rój
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Obwieszczenie
Wojewody Ma³opolskiego

z dnia 6 lutego 2003 r.

o sprostowaniu b³êdu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718, zm.: z 2001 r. Nr 46 poz. 499;
z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984) prostuje siê b³¹d
drukarski w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go Nr 315 z 2002 r. - na stronie pierwszej, w dacie wydania
dziennika datê oznaczon¹ liczb¹ 25 zastêpuje siê liczb¹ 27.

Informuje siê, ¿e dat¹ wydania Dziennika Urzêdowego Wo-
jewództwa Ma³opolskiego Nr 315 z 2002 r. jest dzieñ 27 grud-
nia 2002 r. i ta data stanowi datê og³oszenia aktów zamiesz-
czonych w tym wydaniu.

Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik
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