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Zarz¹dzenie Nr 421/03
Wojewody Ma³opolskiego

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy Micha³owice.

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547), w zwi¹zku
z uchwa³a Rady gminy Micha³owice Nr XIV/100/2003 z dnia 28
listopada 2003 roku w sprawie stwierdzenia wyga�niêcia man-
datu radnego Pana Tadeusza Raja, zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady gminy Micha³o-
wice w okrêgu wyborczym Nr 9.

2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê dnia 22 lutego
2004 roku.

§ 2

1. Granice okrêgu wyborczego Nr 9, ustalone zarz¹dzeniem
Pe³ni¹cego Funkcje Organów gminy Micha³owice Nr 11/2002/
RG z dnia 20 czerwca 2002 roku, pozostaje bez zmian.

2. W wyborach uzupe³niaj¹cych bêdzie wybierany jeden radny.

§ 3

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci prze-
widzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, okre�la kalendarz wyborczy, stano-
wi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 4

Zarz¹dzenie podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
przez opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Ma³opolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Micha-
³owice i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 421/03
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 8 grudnia 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik

Poz. 4771

Data wykonania
czynno�ci wyborczych

do 19 grudnia 2003 r.

do 3 stycznia 2004 r.

do 8 stycznia 2004 r.

do 23 stycznia 2004 r.
do godz. 24.00
do 1 lutego 2004 r.

do 7 lutego 2004 r.

do 8 lutego 2004 r.
21 lutego 2004 r.

22 lutego 2004 r.
godz. 6.00-20.00

Tre�æ czynno�ci

- opublikowanie zarz¹dzenia Wojewody Ma³opolskiego w sprawie zarz¹dze-
nia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Micha³owice w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz podanie go do publicznej
wiadomo�ci przez rozplakatowanie na terenie Gminy Micha³owice

- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji Wójta
Gminy Micha³owice o okrêgu wyborczym Nr 9, jego granicach, numerze i 
liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Micha³owicach

- powo³anie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Gminnej Komisji Wy-
borczej w Micha³owicach

- zg³aszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Micha³owi-
cach list kandydatów na radnego

- powo³anie przez Wójta Gminy Micha³owice Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 oraz podanie do publicznej wiadomo�ci jej sk³adu osobowego

- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji Wójta
Gminy Micha³owice o numerze  granicach obwodu g³osowania Nr 3 oraz
o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Micha³owi-
cach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawieraj¹cego
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

- sporz¹dzenie spisu wyborców
- przekazanie przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 spisu

wyborców
- g³osowanie
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Uchwa³a Nr XIII/112/2003
Rady Gminy Che³miec

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie utworzenia Zespo-
³ów Szkó³ prowadzonych przez Gminê Che³miec.

Na podstawie art. 58 ust. 2 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia
7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (t. j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 23 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie o�wiaty, usta-
wy - Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego usta-
wy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 111 poz. 1194) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/ 69/ 2003 Rady gminy Che³miec
z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie utwo-
rzenia Zespo³ów Szkó³ prowadzonych przez Gminê Che³miec
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y § 17 ust. 2 otrzymuje brzmie-

nie: "Zajêcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynaj¹ siê
w pierwszym powszednim dniu wrze�nia, z wyj¹tkiem so-
boty, a koñcz¹ w ostatni pi¹tek czerwca",

2) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Ferie zimowe trwaj¹ dwa tygodnie w okresie od po³owy
stycznia do koñca lutego, terminy rozpoczêcia i zakoñczenia
ferii zimowych w szko³ach na obszarze poszczególnych woje-
wództw og³asza - po zasiêgniêciu opinii wojewodów i kurato-
rów o�wiaty - minister w³a�ciwy do spraw o�wiaty i wycho-
wania nie pó�niej ni¿ do koñca czerwca ka¿dego roku poprze-
dzaj¹cego rok, w którym bêd¹ trwa³y ferie zimowe",

3) w za³¹czniku Nr 2 § 31 otrzymuje brzmienie: "W Zespole
Szkó³ tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska pracowników szkó³
administracyjno - obs³ugowych: referent administracyjny,
wo�ne, sprz¹taczki, konserwator - palacz c.o. Pracownik ad-
ministracyjny realizuje zadania z zakresu spraw organiza-
cyjnych i techniczno - kancelaryjnych Zespo³u w tym rów-
nie¿ dzia³ania zwi¹zane z obowi¹zkiem szkolnym (prowa-
dzenie ksi¹g dzieci i uczniów, prowadzenie rejestrów �wia-
dectw szkolnych i legitymacji szkolnych). Przygotowuje do-
kumenty dotycz¹ce spraw osobowych pracowników, spra-
wozdawczo�ci statystycznej, po wcze�niejszym uzgodnie-
niu z Dyrektorem Zespo³u. Pracownicy obs³ugi realizuj¹ za-
dania w zakresie utrzymania czysto�ci, porz¹dku i estetyki
obiektów oraz nieruchomo�ci, na których po³o¿one s¹ obiekty
szkolne. Prowadz¹ bie¿¹c¹ konserwacjê, naprawê sprzêtu
i wyposa¿enia obiektu. Dbaj¹ o zapewnienie przygotowa-
nia pomieszczeñ obiektu szkolnego do prowadzenia zajêæ.
S¹ zobowi¹zani do czuwania aby w trakcie zajêæ w budynku
szko³y nie dochodzi³o do zak³ócenia spokoju, a tak¿e na tere-
nie szko³y nie przebywa³y osoby obce, których obecno�æ
nie jest zwi¹zana z dzia³alno�ci¹ szko³y. Szczegó³owy zakres
czynno�ci dla zatrudnionych pracowników administracyjno
- obs³ugowych sporz¹dza Dyrektor Zespo³u, uwzglêdniaj¹c
przepisy Kodeksu Pracy oraz Regulaminu pracy Zespo³u.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi gminy.

§ 3

Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
publikacji i ma zastosowanie od dnia 1 wrze�nia 2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

4773

Uchwa³a Nr XI/75/03.
Rady Gminy Dobra

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Dobra - wie� Dobra.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 113 poz. 984), art.8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26,
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154
poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984), art. 85
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochro-
nie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78; z 1997 r.
Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079; z 1998 r.
Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81 poz. 875), Rada Gminy
Dobra uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o:
1. "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotychcza-

sowego, obejmuj¹c¹ czê�æ dzia³ek nr 2908/1 i 2908/2 w Do-
brej uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹.

2. "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Do-
bra, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XI/72/91 Rady Gminy Do-
bra z dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Nowos¹dec-
kiego z 1991 r. Nr 29 poz. 149, Nr 33 poz. 172; z 1992 r.
Nr 24 poz. 247; z 1993 r. Nr 6 poz. 67, Nr 15 poz. 147, Nr 17
poz. 175; z 1994 r. Nr 2 poz. 21, Nr 6 poz. 58, Nr 7 poz. 72,
Nr 18 poz. 203 i 204, Nr 23 poz. 234; z 1996 r. Nr 11 poz. 31,
Nr 58 poz. 149; z 1997 r. Nr 39 poz. 1211, Nr 50 poz. 170,
Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2000 r. Nr 5 poz. 23, Nr 12
poz. 104; z 2001 r. Nr 40 poz. 617; z 2002 r. Nr 115 poz. 1716
i 1717, Nr 161 poz. 2471 i 2473, Nr 173 poz. 2616, 2619,
2620, 2621; z 2003 r. Nr 20 poz. 288 i 289).

3. "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wymienionego w pkt 1 w skali 1:2000, stanowi¹cy integral-
n¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

4. "Granicach opracowania" - nale¿y przez to rozumieæ teren
bezpo�rednio przyleg³y do terenu objêtego planem, ozna-
czony graficznie na rysunku planu.

Poz. 4772, 4773
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§ 2

Uchyla siê plan dotychczasowy wymieniony w § 1 pkt 2
w granicach terenu obejmuj¹cego czê�æ dzia³ek wymienionych
w § 1 punkt 1.

§ 3

1. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenów i linii rozgrani-
czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, warunków i zasad kszta³-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szcze-
gólnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby ochrony �rodowi-
ska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.

3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach orientacyj-
ne mog¹ byæ - przy ustaleniu warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz projektach zagospodarowania
dzia³ek inwestycji - zmienione.

§ 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z pó�n. zm.) nie przeznacza siê na cele nierolnicze gruntów rol-
nych. Dzia³ka nr 2908/1 i 2908/2 w planie dotychczasowym znaj-
dowa³a siê w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie.

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê,
co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb.

2. Obowi¹zuje ochrona cieków wodnych poprzez za³o¿enie pasa
zieleni izolacyjnej i jej ochrona przed zabudow¹ kubaturow¹.

3. Obowi¹zuje trwa³e utrzymanie lasów, zapewnienie ci¹g³o-
�ci ich u¿ytkowania i zakaz zmiany u¿ytkowania gruntów le-
�nych na cele niele�ne.

4. Ca³y obszar objêty planem pozostaje w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu, utworzonego rozporz¹dzeniem
Wojewody Nowos¹deckiego (Dz. U. Woj. Nowos¹deckiego
z 1997 r. Nr 43) i Wojewody Ma³opolskiego (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 11 poz. 77). Zgodnie z tym na obszarze
objêtym planem obowi¹zuje w szczególno�ci:
1) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla

�rodowiska,
2) stosowanie w us³ugach, rzemio�le us³ugowym i produk-

cyjnym technologii i urz¹dzeñ bezpiecznych ekologicznie,
3) zakaz prowadzenia dzia³alno�ci wywo³uj¹cej zmiany stosun-

ków wodnych, obni¿aj¹cych naturalna retencyjno�æ obszaru,
4) porz¹dkowanie gospodarki �ciekowej i odpadami,
5) Modernizacja systemów grzewczych oraz ograniczenie

wytwarzania zanieczyszczeñ powietrza.

§ 6

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-
go o podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê, co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje dostosowanie architektury obiektów do charak-

teru s¹siaduj¹cych z nimi. Obowi¹zek kszta³towania archi-
tektury harmonizuj¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do tra-

dycyjnych cech budownictwa regionalnego. Obowi¹zuje za-
kaz realizacji dachów p³askich, kopertowych i pulpitowych.
Spadek po³aci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni.
Zakaz otwierania dachów na przewa¿aj¹cej czê�ci d³ugo�ci
po³aci oraz zakaz przesuwania kalenicy w pionie i w pozio-
mie. Dla obiektów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ statutow¹ Zgro-
madzenia Sióstr S³u¿ebniczek dopuszcza siê stosowanie
rozwi¹zañ nowatorskich o wysokich walorach estetycznych,
nie stwarzaj¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem
w oparciu o opiniê uprawnionego architekta, wskazanego
przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

2. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³adzin
z sidingu, zaleca siê materia³y tradycyjne (drewno, kamieñ).

3. Wysoko�æ zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym
jednej kondygnacji u¿ytkowej w kubaturze dachu. Poziom parte-
ru budynku max 1,20 m nad �rednim poziomem terenu.

4. W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje zachowanie co naj-
mniej 30% powierzchni jako trwa³ej zieleni drzewiasto-krze-
wiastej, Dla obiektów o funkcji mieszkalno-us³ugowej obo-
wi¹zuje zapewnienie odpowiedniej ilo�ci miejsc parkingo-
wych w granicach dzia³ki oraz realizacja zieleni drzewiasto-
krzewiastej lub ozdobnej.

5. Realizacja obiektów budowlanych w obrêbie sieci elektroener-
getycznych oraz sieci gazowych mo¿e nast¹piæ na warunkach
wynikaj¹cych z uzgodnieñ z zarz¹dzaj¹cymi tymi sieciami.

6. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje minimalna po-
wierzchnia dzia³ki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej 600 - 800 m2, dla terenów us³ug powierzchnia dzia³ki
wynikaj¹ca z opracowañ technicznych.

7. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.

8. Dla obiektów us³ugowych obowi¹zuje zapewnienie niezbêd-
nych miejsc parkingowych w granicach w³asnej dzia³ki.

§ 7

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê, co nastêpuje:
1. Dla terenów objêtych opracowaniem ustala siê:

1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby,
zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wy-
znaczonych,

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektro-
energetycznych i od gazoci¹gów w wielko�ciach zgodnych
z przepisami szczególnymi,

3) zagospodarowanie dzia³ek, na których znajduj¹ siê urz¹-
dzenia elektroenergetyczne, gazowe, ³¹czno�ci, wymaga
stanowiska w³a�ciwego administratora sieci, b¹d� uzgod-
nienia w zakresie zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi warunka-
mi technicznymi i normami,

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruk-
tury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê docelowo z wodoci¹gu wiejskiego.

Do czasu jego realizacji lub w przypadku braku mo¿liwo-
�ci pod³¹czenia do wiejskiego wodoci¹gu, dopuszcza siê
realizacjê indywidualnego ujêcia wody, zlokalizowanego
w granicach w³asnej dzia³ki lub w terenie bêd¹cym w dys-
pozycji inwestora,

2) odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku "prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. Nr 62
poz. 627) docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyj-
nego z odprowadzeniem �cieków na oczyszczalniê w Do-
brej. Do czasu jego realizacji dopuszcza siê budowê szczel-
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nych zbiorników okresowo opró¿nianych z wywozem �cie-
ków na oczyszczalnie w Dobrej,

3) usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i groma-
dzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo
opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych
zgodnie z prowadzona polityk¹ Gminy Dobra,

4) doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci gazowej na warun-
kach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

5) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki ener-
gii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszcze-
nia powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³owe-
go lub energii elektrycznej,

6) doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ niskich napiêæ
od stacji transformatorowych 15/0,4 kV na warunkach
okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 8

Wie� Dobra - czê�æ dzia³ek nr 2908/1 i 2908/2
1. Teren oznaczony symbolem MN/U obejmuj¹cy czê�æ dzia³ek nr

2908/1 i 2908/2 we wsi Dobra o powierzchni 1,17 ha, przezna-
cza siê na tereny budownictwa mieszkaniowego z us³ugami.
Mo¿liwa realizacja domów jednorodzinnych na wydzielonych
dzia³kach oraz drobnych us³ug o uci¹¿liwo�ci zamykaj¹cej siê
w granicach dzia³ki pozostaj¹cej w dyspozycji inwestora. Mo¿-
liwa realizacja obiektów zwi¹zanych ze statutow¹ dzia³alno-
�ci¹ Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek, w tym ochronki dla
dzieci. Dopuszczona realizacja budynków gospodarczych.

2. Lokalizacja obiektów w obrêbie przebiegaj¹cych przez teren
sieci elektroenergetycznych na warunkach okre�lonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹. Dopuszcza siê prze³o¿enie istniej¹-
cych linii elektroenergetycznych po uprzednim uzyskaniu wa-
runków i zgody zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

3. Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi powiatowej. Przy lokali-
zacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych drogê powiatow¹ nr 25228 w wielko�ci
20 m oraz zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy li-
czonej od krawêdzi jezdni w wielko�ci 20 m. Lokalizacjê obiek-
tów nale¿y uzgodniæ z Powiatowym Zarz¹dem Dróg.

4. Elementy informacyjne z planu dotychczasowego:
1) A18 MR/MJ - Tereny zabudowy zagrodowej z dopuszcze-

niem jednorodzinnej
A63 MR/MJ
2) A72 UO - Tereny o�wiaty
3) Dwn25228 - Tereny drogi powiatowej.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 9

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia
planu w wysoko�ci 10%.

§ 10

Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali 1:2000
zaopatrzony stosown¹ klauzul¹ jako za³¹cznik Nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Dobra.

§ 12

Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dobra: J. Palki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/75/03
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 pa�dziernika 2003r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRA

Wie� Dobra - czê�æ dzia³ek nr: 2908/1 i 2908/2

RYSUNEK PLANU
Skala 1:2000

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

LEGENDA

Granica opracowania

Ustalenia wprowadzone zmian¹ planu

Granice terenu objêtego zmiana planu

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
�ci�le okre�lone i orientacyjne

Tereny budownictwa mieszkaniowego z us³ugamiMN/U
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Pozosta³e ustalenia w granicach opracowania
(zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego planu)

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
�ci�le okre�lone i orientacyjne
Teren zabudowy zagrodowe z dopuszczeniem
 jednorodzinnej

Tereny o�wiaty

Tereny drogi powiatowej

Oznaczenia inne

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne niskiego
napiêcia

Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa

Istniej¹ca sieæ gazowa

Istniej¹ca linia telefoniczna

A18MR/MJ
A63MR/MJ

A72UO

Dwn25228

NN

w. . . . .

7. . . . .

t. . . . .

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dobra: J. Palki
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Uchwa³a Nr 92/X/2003
Rady Miasta Gorlice

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia odcinków ulic na terenie miasta Gor-
lice do kategorii dróg publicznych gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 7 i art. 10 ust. 1,
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.), Rada Miasta Gorlice
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Postanawia siê ni¿ej wymienione odcinki ulic zaznaczone
na za³¹czniku graficznym nr 1 do uchwa³y zaliczyæ do kategorii
dróg publicznych gminnych:
- odcinek ulicy Bieckiej od skrzy¿owania (ronda) ulic Ko³³¹taja

Legionów do skrzy¿owania (ronda) ul. Michalusa,
- odcinek ulicy Bieckiej - droga bez przejazdu,
- odcinek ulicy Stró¿owskiej tj. od skrzy¿owania z nowo budo-

wan¹ drog¹ przez Stawiska do skrzy¿owania ulic Krakow-
ska, Ko³³¹taja,

- nowo wybudowany ³¹cznik od ul. S³owackiego do ul. Biec-
kiej.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2004 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego oraz podaniu do publicznej wiadomo�ci w sposób zwy-
czajowo przyjêty.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gorlice: B. Musia³

Za³¹cznik graficzny Nr 1
do Uchwa³y Nr 92/X/2003
Rady Miasta Gorlice
z dnia 18 wrze�nia 2003r.
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Uchwa³a Nr XIII/57/2003
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzenie �cieków na terenie
Miasta Grybowa.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt
15, art.40 ust 1 i art.41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.), art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadze-
niu �cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pó�n. zm.), Rada Miejska
w Grybowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zatwierdza siê taryfê za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ za-
opatrzenia w wodê Miasta Grybowa:
1) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli mieszka-

niowych zwanych gospodarstwami domowymi wyposa¿onych
w wodomierze GDw w wysoko�ci (2,36 z³ + VAT) 2,53 z³ za 1 m3,

2) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych zwanych gospodarstwami domowymi po-
siadaj¹cych wodomierze o �rednicy od 30 - 100 mm GDw -
30 wysoko�ci (2,36 z³ + VAT) 2,53 z³ za 1 m3,

3) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych zwanych gospodarstwami domowymi nie
wyposa¿onych w wodomierze GD w wysoko�ci (2,36z³ + VAT)
2,53 z³) za 1 m3,

4) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
wyposa¿onych w wodomierze JNw w wysoko�ci ( 2,83 z³ +
VAT) 3,03 z³ za 1 m3,

5) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
posiadaj¹cych wodomierze o �rednicy od 30 - 100 mm JNw-
30 w wysoko�ci (2,83 z³ + VAT) 3,03 z³ za 1 m3,

6) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
nie wyposa¿onych w wodomierze JN w wysoko�ci (2,83 z³ +
VAT) 3,03 z³ za 1 m3.

§ 2

Zatwierdza siê taryfê za �cieki wprowadzane do urz¹dzeñ
kanalizacji miasta Grybowa:
1) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli mieszka-

niowych zwanych gospodarstwami domowymi wyposa¿onych
w wodomierze GDw w wysoko�ci (1,73 z³ + VAT) 1,85 z³ za 1 m3,

2) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych zwanych gospodarstwami domowymi po-
siadaj¹cych wodomierze o �rednicy od 30 - 100 mm GDw -
30 wysoko�ci (1,73 z³ + VAT) 1,85 z³ za 1 m3,

3) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych zwanych gospodarstwami domowymi nie
wyposa¿onych w wodomierze GD w wysoko�ci (1,73 z³
+ VAT) 1,85 z³ za 1 m3,

4) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
wyposa¿onych w wodomierze JNw w wysoko�ci (2,93 z³
+ VAT) 3,14 za 1 m3,

5) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
posiadaj¹cych wodomierze o �rednicy od 30 - 100 mm JNw-
30 w wysoko�ci (2,93 z³ + VAT) 3,14 za 1 m3,

6) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
nie wyposa¿onych w wodomierze JN w wysoko�ci (2,93 z³
+ VAT) 3,14 za 1 m3.

§ 3

Zatwierdza siê stawki op³aty abonamentowej dla wody i dla
�cieku:
1) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli

mieszkaniowych zwanych gospodarstwami domowymi wy-
posa¿onych w wodomierze GDw w wysoko�ci (2,97 + VAT)
3,18 z³ miesiêcznie,

2) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych zwanych gospodarstwami domowymi po-
siadaj¹cych wodomierze o �rednicy od 30 - 100 mm GDw -
30 wysoko�ci (8,19 + VAT) 8,76 z³ miesiêcznie,

3) dla odbiorców us³ug z budynków mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych zwanych gospodarstwami domowymi nie
wyposa¿onych w wodomierze GD w wysoko�ci (3,22 z³
+ VAT) 3,44 z³ miesiêcznie,

4) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
wyposa¿onych w wodomierze JNw w wysoko�ci (2,97 z³
+ VAT) 3,18 z³ miesiêcznie,

5) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
posiadaj¹cych wodomierze o �rednicy od 30 - 100 mm JNw-
30 w wysoko�ci (8,19 z³ + VAT) 8,76 z³ miesiêcznie,

6) dla odbiorców us³ug z jednostek us³ugowych, handlowych,
biurowych, szkó³ itp. zwanych jednostkami niemieszkalnymi
nie wyposa¿onych w wodomierze JN w wysoko�ci (3,22 z³
+ VAT) 3,44 z³ miesiêcznie.

§ 5

Zatwierdza siê stawki dodatkowych op³at:
1) stawka dodatkowej op³aty za przerwanie dostawy wody /

�cieku (45,54 z³ + VAT) 48,73 z³,
2) stawka op³aty za wznowienie dostawy op³aty wody / �cieku

(83,20 z³ + VAT) 89,02 z³.

§ 6

W przypadku przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej lub kanaliza-
cyjnej, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci, kalkuluje siê na pod-
stawie cen umownych, obowi¹zuj¹cych norm oraz �redniorocz-
nych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹-
cych do przy³¹czenia do magistrali g³ównej sieci wodoci¹gowej
okre�lonych w obowi¹zuj¹cych dla przedsiêbiorstwa wodoci¹go-
wo - kanalizacyjnego planie rozwoju w zakresie zaspakajania obec-
nego i przysz³ego zaopatrzenia na wodê oraz oczyszczania �cie-
ków, sporz¹dzony przy uwzglêdnieniu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju Miasta.

§ 7

Ustala siê dotacjê bud¿etow¹ z bud¿etu miasta Grybowa
do op³aty:
1) za wodê, o której mowa w § 1 ust. 1 w wysoko�ci 0,46 z³ za 1 m3,
2) za �cieki, o których mowa w § 1 ust. 2 w wysoko�ci 1,21 za 1 m3.
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§ 8

Taryfy okre�lone w § 1 2 i 3 dla odbiorców wody pobieranej
z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oraz dostarczycieli �cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych obowi¹zuj¹ przez okres 1-go roku.

§ 9

Traci moc uchwa³a Nr XLIII/235/2001 Rady Miejskiej w Gry-
bowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za
wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zaopatrzenia miasta Grybowa i za
�cieki wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych miasta Gry-
bowa.

§ 10

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Grybów.

§ 11

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. Ponadto uchwa³a podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Solarz

4776

Uchwa³a Nr IX/119/03
Rady Gminy Liszki

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czê�ci wsi Mników.

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.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pó�n.
zm.), art.85 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717), Rada Gminy Liszki uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w czê�ci wsi Mników, zwany dalej "planem".

2. Ustalenia planu dotycz¹ terenów po³o¿onych w po³udniowo-
wschodniej czê�ci wsi Mników, o powierzchni oko³o 84,1 ha.

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 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN2 - tereny zabudowy zagrodowej,
c) MU - tereny mieszkaniowo-us³ugowe,
d) UC - tereny us³ug komercyjnych,
e) UT - tereny us³ug turystyki,
f) NO - teren oczyszczalni �cieków
g) TR - tereny rekreacji,
h) RP - tereny gruntów rolnych
i) tereny komunikacji:

KTZ20 - drogi zbiorcze,
KTL15 - drogi lokalne,
KTD12 - ulice dojazdowe,
KDX10 - ci¹gi pieszo-jezdne,

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 mieszkalnych, mieszkalno-
us³ugowych i us³ugowych w odleg³o�ci 10 m od linii
rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg,

b) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy (w przypadku nie wy-
znaczenia obowi¹zuj¹cej linii zabudowy) okre�laj¹c¹
linie elewacji wszystkich budynków w odleg³o�ci 8 m
od linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg (nie oznaczona na rysunku planu),

c) strefê kontrolowan¹ (odleg³o�æ podstawow¹) istnie-
j¹cych gazoci¹gów �rednioprê¿nych, o szeroko�ci 1,5 m
od zewnêtrznej krawêdzi gazoci¹gu. Warunki zagospo-
darowania strefy okre�laj¹ przepisy szczególne,

d) strefê kontrolowan¹ projektowanych gazoci¹gów �red-
nioprê¿nych, której linia �rodkowa pokrywa siê z osi¹
gazoci¹gu, o szeroko�ci 1,0 m. Warunki zagospodaro-
wania strefy okre�laj¹ przepisy szczególne,

e) strefê techniczn¹ od istniej¹cych i projektowanych linii
�redniego napiêcia 15kV o szeroko�ci 15 m (po 7,5 m
z ka¿dej strony osi). W strefie tej lokalizowanie wszel-
kich obiektów wymaga uzgodnienia z w³a�ciwym za-
k³adem energetycznym,

f) strefê techniczn¹ wokó³ istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV o szeroko�ci 5,0m
liczonej od obrysu stacji,

g) strefê g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 326 -
Krzeszowice - Pilica w utworach jurajskich (nie ozna-
czony na rysunku planu, obejmuje ca³y obszar planu).
W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych
inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ przed przeni-
kaniem do pod³o¿a i wód podziemnych substancji tok-
sycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych,

h) strefê g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 450 -
dolina rzeki Wis³y-Kraków w utworach czwartorzêdo-
wych. W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizowania no-
wych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ przed
przenikaniem do pod³o¿a i wód podziemnych substan-
cji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziem-
nych,

i) strefê zagro¿enia stabilno�ci gruntu. W strefie tej
w przypadku wykonywania obiektów budowlanych
obowi¹zuje ustalenie na etapie projektu budowlanego
geotechnicznych warunków posadowienia obiektu bu-
dowlanego zgodnie z przepisami szczególnymi (rozpo-
rz¹dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runków posadawiania obiektów budowlanych)
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j) strefê ograniczonej wysoko�ci zabudowy 286 m n.p.m.
(nie oznaczona na rysunku planu, obejmuje ca³y ob-
szar planu),

k) strefê ochronn¹ obiektu technicznego JW 2828,
l) strefê otoczenia lotniska w odleg³o�ci 5,0 km od jego

granic (nie oznaczona na rysunku planu, obejmuje ca³y
obszar planu). W strefie tej obiekty budowlane i natu-
ralne nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla startuj¹cych
i l¹duj¹cych statków powietrznych. Warunki zagospo-
darowania strefy okre�laj¹ przepisy szczególne,

m) ci¹gi zieleni wysokiej wskazuj¹ce odcinki dróg i ulic,
dla których obowi¹zuje urz¹dzenie zieleni wysokiej
w formie ci¹gów drzew z pozostawieniem przerw
umo¿liwiaj¹cych zachowanie otwaræ widokowych, wjaz-
dów, pod warunkiem, ¿e zapewnia widoczno�ci pozwa-
laj¹cej na zachowanie bezpieczeñstwa ruchu,

4) zgodnie z wymogami ustaw szczególnych i aktów prawa
miejscowego w planie zostaj¹ oznaczone:
a) otulina Tenczyñskiego Parku Krajobrazowego, w któ-

rej obowi¹zuj¹ zasady zawarte w Rozporz¹dzeniu Wo-
jewody Krakowskiego nr 6 z dnia 16 maja 1997 r. (nie
oznaczona na rysunku planu; ca³y obszar planu po³o-
¿ony jest w otulinie parku),

b) strefa ochrony po�redniej ujêcia wody pitnej z rzeki
Sanki - wewnêtrzny teren ochrony po�redniej i ze-
wnêtrzny teren ochrony po�redniej (nie oznaczony na
rysunku planu; obejmuj¹cy ca³y obszar planu poza stre-
f¹ wewnêtrzn¹), w których obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w decyzji Wojewody Krakowskiego OS.III.6210-
1-29/96 z dnia 20.12.1996 r.,

c) obszar górniczy "Zagórze" - w którym prowadzi siê
wydobywanie kopaliny ze z³o¿a Bór - Zagórze zgodnie
z koncesj¹ wydan¹ przez Wojewodê Krakowskiego znak
O�. VI.7514/17/96 z dnia 28.02.1996 r. Masy ziemne
i skalne usuwane w zwi¹zku z eksploatacj¹ kopalin
w obszarze górniczym "Zagórze" bêd¹ zagospodaro-
wywane w nastêpuj¹cy sposób:
- warstwa humusowa gleby sk³adana bêdzie oddziel-

nie, a po zakoñczeniu eksploatacji bêdzie wykorzysta-
na do rekultywacji terenów nadbrze¿nych wokó³ po-
wstaj¹cego zbiornika wodnego lub innego terenu,

- pozosta³e masy ziemne i skalne bêd¹ wykorzystane
dla ukszta³towania dna i linii brzegowej powstaj¹ce-
go zbiornika wodnego w sposób zapewniaj¹cy bez-
pieczne korzystanie ze zbiornika dla celów rekreacyj-
nych, utworzenie tarlisk dla ryb, podniesienie walo-
rów krajobrazowych terenów wokó³ zbiornika,

d) teren górniczy "Zagórze" - w którym wyst¹piæ mog¹
szkodliwe oddzia³ywania bêd¹ce skutkiem robót gór-
niczych prowadzonych zgodnie z koncesj¹ wydan¹ przez
Wojewodê Krakowskiego znak O�. VI.7514/17/96 z dnia
28.02.1996 r.

§ 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

1. We wszystkich terenach wymienionych w § 1 obowi¹zuje:
1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
�rodowiska z pó�niejszymi zmianami, za wyj¹tkiem:
- stacji paliw o ³¹cznej pojemno�ci instalacji do magazy-

nowania ropy poni¿ej 10 000 m3 terenach UC,
- dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej o d³ugo�ci

nie mniejszej ni¿ 1 km,
- zespo³ów zabudowy przemys³owej na terenie o po-

wierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha w terenach UC,
- zespo³ów zabudowy us³ugowej na terenie nie mniej-

szej ni¿ 2 ha w terenach UC i UT,
- instalacji do oczyszczania �cieków przewidzianych

do obs³ugi nie mniej ni¿ 400 równowa¿nych mieszkañ-
ców oraz sieci kanalizacyjnych,

2) zakaz likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu
(z wyj¹tkiem drzew owocowych, a tak¿e innych pojedyn-
czych drzew, których wyciêcie jest konieczne ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa z konieczno�ci¹ nowych nasadzeñ
w ich miejsce),

3) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, któ-
re stanowiæ mog¹ �ród³o ¿erowania ptaków,

4) hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla
ruchu lotniczego.

2. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w �rodowisku w terenach wymienionych
w §1. Dla poszczególnych terenów wymienionych w § 1, zgod-
nie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,
poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) teren UT i TR - poziomu ha³asu dopuszczonego dla tere-

nów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynko-
we poza miastem,

2) pozosta³e tereny - poziom ha³asu dopuszczony dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej.

§ 4

W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej. pod warunkiem nie narusza-
nia innych ustaleñ planu.

§ 5

1. Jako podstawowy parametr wykorzystania terenów
przyjmuje siê wska�nik intensywno�ci zabudowy w po-
staci: i = P/ T gdzie:
P - suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych

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

T - powierzchnia dzia³ki lub jej czê�ci znajduj¹ca siê w tere-
nie budowlanym.

2. Przez wysoko�æ obiektu nale¿y rozumieæ wysoko�æ obiektu
liczon¹ w metrach od poziomu gruntu w najni¿szym punkcie
rzutu budynku do kalenicy budynku b¹d� do najwy¿szego
jego punktu (dachu, wie¿y itp. wraz z pokryciem).

3. Dzia³kê lub jej czê�æ nale¿y uznaæ za budowlan¹ je¿eli spe³-
nia nastêpuj¹ce warunki:
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1) po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym w ustaleniach
planu pod zainwestowanie,

2) posiada dostêp do drogi publicznej w sposób bezpo�red-
ni, poprzez dojazd konieczny lub s³u¿ebno�æ lub dostêp do
drogi wewnêtrznej,

3) spe³nia wymagania dotycz¹ce minimalnej powierzchni.
4. Przez dzia³alno�æ us³ugow¹ dopuszczon¹ w terenach MN1,

MN2, MU rozumieæ nale¿y rodzaje dzia³alno�ci gospodar-
czej okre�lone wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD):
1) handel detaliczny (dzia³ 52),
2) gastronomia (dzia³ 55; grupa 55.3, 55.4, 55.5),
3) transport (dzia³ 60; klasa 60.22),
4) dzia³alno�æ zwi¹zana z turystyk¹ (dzia³ 63; grupa 63.30),
5) po�rednictwo finansowe (dzia³ 65),
6) ubezpieczenia (dzia³ 66),
7) pomocnicze zw. z po�rednictwem finansowym (dzia³ 67),
8) obs³uga nieruchomo�ci (dzia³ 70),
9) informatyka (dzia³ 72),

10) nauka (dzia³ 73),
11) pozosta³e us³ugi (dzia³ 74; grupa 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.8),
12) ochrona zdrowia (dzia³ 85; klasa 85.12, 85,13, 85.14A,

85.14C),
13) kultura, sport, rekreacja (dzia³ 92, klasa 92.31G),
14) pozosta³e dzia³y us³ugowe (dzia³: 93, klasa 93.02),
15) gospodarstwa domowe (dzia³ 95).

Rozdzia³ II
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia oraz zasad i warun-

ków zagospodarowania gruntów

§ 6

1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej  jednoro-
dzinnej (MN1) z przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolno-
stoj¹cym.

2. Dopuszcza siê:
1) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej, wymienionej w §

5 pkt 4, w zabudowie mieszkaniowej na powierzchni nie
przekraczaj¹cej 25% powierzchni u¿ytkowej wszystkich
budynków na nieruchomo�ci,

2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y w rozumieniu przepi-
sów prawa budowlanego.

3. W terenach MN1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekra-

czaæ 9,0 m,
2) wysoko�æ gara¿y nie mo¿e przekraczaæ 6 metrów,
3) liczba kondygnacji - 1,5 - budynki parterowe z poddaszem

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

o k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico
budynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹
od �cian bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� mate-
ria³em dachówkopodobnym,

5) dopuszcza siê do�wietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi,

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

7) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych,
8) zaleca siê stosowanie materia³ów budowlanych o pod-

wy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej.
4. W terenach MN1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-

darowania:

1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
0,35,

2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
obowi¹zuje wielko�æ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1500 m2,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i bli�niaczej
oraz atrialnej,

4) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,
5) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych,
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 miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane,

7) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-
turowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicz-
nie czyste.

§ 7

1. Wyznacza siê tereny zabudowy rodzinnej i zagrodowej (MN2)
z przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bli�-
niaczym, oraz zabudowy zagrodowej.

2. Dopuszcza siê:
1) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej, wymienionej w § 5

pkt 4, na powierzchnie nie przekraczaj¹cej 25% powierzch-
ni u¿ytkowej wszystkich budynków na nieruchomo�ci,

2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-
czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

3. W terenach MN2 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysoko�æ budynków mieszkalnych i zagrodowych nie

mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) liczba kondygnacji - 1,5 - budynki parterowe z poddaszem

u¿ytkowym,
3) wysoko�æ gara¿y nie mo¿e przekraczaæ 6 metrów,
4) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne,

o k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed
lico budynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹ od
�cian bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� materia-
³em dachówkopodobnym w kolorze ciemnoczerwonym
lub br¹zowym,

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

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

7) obowi¹zuje kalenicowy lub szczytowy uk³ad budynków
mieszkalnych wzglêdem drogi w nawi¹zaniu do istniej¹-
cej zabudowy,

8) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych,
9) zaleca siê stosowanie materia³ów budowlanych o pod-

wy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej.
4. We terenach MN2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zago-

spodarowania:
1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,3,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielko�æ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1000 m2,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
4) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,

5) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych,
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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 miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane,

7) w przypadku lokalizacji dzia³alno�ci us³ugowej, na etapie
decyzji WZiZT obowi¹zuje uzgodnienie projektowanej
obs³ugi komunikacyjnej z Zarz¹dem Dróg Powiatu Kra-
kowskiego,

8) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-
turowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicz-
nie czyste,

§ 8

1. Wyznacza siê tereny-mieszkoniowo-us³ugowe (MU) z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiek-
tów mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹-
cym lub bli�niaczym.

2. Dopuszcza siê:
1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej i us³ugowej,
2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
3) lokalizacjê us³ug wymienionych w § 5 pkt 4.

3. W terenach MU ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysoko�æ budynków mieszkalnych, mieszkalno-us³ugo-

wych i us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) wysoko�æ gara¿y oraz budynków gospodarczych nie mo¿e

przekraczaæ 6 metrów,
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) dopuszcza siê do�wietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi,

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

6) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 1000 m2,

7) zakaz lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych (o po-
wierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 2000 m2),

8) zaleca siê stosowanie materia³ów budowlanych o pod-
wy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej.

4. W terenach MU obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,35,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obowi¹-

zuje wielko�æ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿ 1000 m2,
3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
4) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych,
5) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z dzia³alno�ci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty s¹ zlo-
kalizowane. W przypadku prowadzenia dzia³alno�ci us³u-
gowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych
w granicach dzia³ki, na której jest ona zlokalizowana,

6) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-
turowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicz-
nie czyste,

7) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 30% powierzchni dzia³ki,

8) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-
dzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i �redniej, ¿ywop³oty).

§ 9

1. Wyznacza siê tereny us³u komercyjnych (UC) z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiektów
umo¿liwiaj¹cych realizacjê przedsiêwziêæ komercyjnych.

2. W terenach UC obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wysoko�æ zabudowy nie przekraczaj¹ca 9,0 m,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-

dzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zie-
leni izolacyjnej (wysokiej i �redniej, ¿ywop³oty),

3) minimalna wielko�æ dzia³ek budowlanych 2000 m2,
4) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% dzia³ki zabudow¹

kubaturow¹.
5) minimum 35% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê

biologicznie czynn¹,
6) 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,

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

8) obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych w grani-
cach dzia³ki, na której zlokalizowana jest dzia³alno�æ us³u-
gowa,

9) na etapie ustalania warunków zabudowy obowi¹zuje
uzgodnienie projektowanej obs³ugi komunikacyjnej z Za-
rz¹dem Dróg Powiatu Krakowskiego,

10) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 1000 m2,

11) zakaz lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych (o po-
wierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 2000 m2).

§ 10

1. Wyznacza siê tereny us³u turystyki (UT) z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod us³ugi turystyczne.

2. W terenach UT dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów zwi¹zanych bezpo�rednio z obs³ug¹ ruchu tury-

stycznego,
2) miejsc biwakowych,
3) toalet, punktów poboru wody itp.,
4) terenowych urz¹dzeñ zabaw i sportu,
5) zieleni urz¹dzonej,
6) parkingów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci wy-

mienionej w pkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1-5.
3. W terenach UT ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania

zabudowy:
1) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,

2) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne,
o k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico
budynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹ od �cian
bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� materia³em da-
chówkopodobnym w kolorze ciemnoczerwonym lub br¹-
zowym,

3) dopuszcza siê do�wietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi,

4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w ja-
snych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w ko-
lorach naturalnych,
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5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿nej powy¿ej 1000 m2,

6) zakaz lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych (o po-
wierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 2000 m2).

4. W terenach UT obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie dzia³ki max 15% dzia³ki

zabudow¹ kubaturow¹,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obowi¹-

zuje wielko�æ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿ 1500 m2,
3) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z dzia³alno�ci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty s¹ zlo-
kalizowane. W przypadku prowadzenia dzia³alno�ci us³u-
gowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych
w granicach dzia³ki, na której jest ona zlokalizowana,

4) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kubaturo-
wych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicznie czyste,

5) obowi¹zuje wprowadzenie zieleni na minimum 30% po-
wierzchni dzia³ki.

§ 11

1. Wyznacza siê teren oczyszczalni �cieków (NO) z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu pod lokalizacjê oczyszczalni
�cieków.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów administracyjno-gospodarczych zwi¹zanych

z oczyszczalni¹,
2) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) dróg dojazdowych i powierzchni manewrowych,
4) zieleni.

3. Warunki zagospodarowania terenów NO:
1) wokó³ obiektu w terenie NO nale¿y zlokalizowaæ pas zie-

leni izolacyjnej,
2) obowi¹zuje wkomponowanie obiektu w krajobraz,
3) strefa uci¹¿liwo�ci obiektu nie mo¿e wykraczaæ poza gra-

nice terenu NO.
4. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹ uwzglêdniaæ:

1) zapewnienie osi¹gniêcia stopnia oczyszczenia �cieków
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

2) po³o¿enie w terenach zalewanych wodami Q1%, których
zasiêg nale¿y wyznaczyæ w oparciu o operat hydrologiczny.

§ 12

1. Wyznacza siê teren gruntów rolnych (RP) z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod u¿ytki rolne z zakazem zabudowy.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej pod
warunkiem braku mo¿liwo�ci prowadzenia ich poza obsza-
rem RP.

§ 13

1. Wyznacza siê teren rekreacji (TR) z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod rekreacjê.

2. W terenach TR nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów kubatu-
rowych oraz lokalizacji parkingów.

3. W terenach TR dopuszcza siê lokalizacjê
1) zieleni urz¹dzonej,
2) terenowych urz¹dzeñ zabaw i sportu.

4. Realizacja urz¹dzeñ wymienionych w pkt 3 bêdzie mo¿li-
wa po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a "Bór - Zagórze", wy-
ga�niêciu koncesji i przeprowadzeniu prac zabezpieczaj¹-
cych wyrobisko.

§ 14

1. Wyznacza siê tereny komunikacji - drogi (KTZ20, KTL15,
KTD12) i ci¹gi pieszo-jezdne (KDX10) z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod lokalizacjê istniej¹cych i projekto-
wanych dróg wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹-
cymi i zabezpieczaj¹cymi.

2. Dla poszczególnych dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych:
KTZ20 - droga zbiorcza - 20 m,
KTL15 - droga/ulica lokalna - 15 m,
KTD12 - droga/ulica dojazdowa - 12 m,
KDX - ci¹g pieszo-jezdny - 10 m.

3. W terenach komunikacji dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) miejsc postojowych dla samochodów osobowych w for-

mie zatok postojowych lub parkingów przykrawê¿niko-
wych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych,

2) ci¹gów pieszych,
3) ci¹gów rowerowych,
4) zatok autobusowych i urz¹dzonych przystanków dla pa-

sa¿erów,
5) zieleni o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
6) urz¹dzeñ s³u¿¹cych izolacji od uci¹¿liwo�ci ruchu drogowego,
7) elementów ma³ej architektury,
8) wyj¹tkowo, z braku innych mo¿liwo�ci, w uzgodnieniu

z zarz¹dc¹ drogi urz¹dzenia towarzysz¹cej infrastruktury
technicznej.

Rozdzia³ III
Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê

techniczn¹ i komunikacjê

§ 15

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu:
1. Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych dróg okre�la rysunek planu.
2. Ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parametrów technicz-

nych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z okre�lonymi w przepisach szczególnych.

3. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych dróg klas KTZ20,
KTL15 i KTD12 oraz ci¹gów pieszo-jezdnych KDX10 mog¹
byæ wprowadzane bez konieczno�ci dokonywania zmiany
planu w przypadku jednoczesnego spe³nienia nastêpuj¹cych
warunków:
1) utrzymania zapisanych w planie po³¹czeñ z drogami klas

wy¿szych,
2) utrzymanie parametrów przekrojów poprzecznych dróg

zgodnie z przewidzianymi w przepisach szczególnych,
3) utrzymania mo¿liwo�ci przeprowadzenia ci¹gów infra-

struktury towarzysz¹cej. O akceptacji zmian przebiegu li-
nii rozgraniczaj¹cych rozstrzyga w³a�ciwy organ admini-
stracji samorz¹dowej w porozumieniu z zarz¹dc¹ drogi.

4. Uk³ad drogowy zapisany w planie mo¿e byæ rozbudowywa-
ny o odcinki dróg dojazdowych KTD oraz ci¹gów pieszo-jezd-
nych KDX do poszczególnych dzia³ek, zapewniaj¹c ich pra-
wid³ow¹ obs³ugê komunikacyjn¹.

5. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce dróg dojazdowych KTD i ci¹-
gów pieszo-jezdnych KDX ³¹cz¹cych wiêcej ni¿ dwie dzia³ki
budowlane na: 10 m drogi klasy KTD i 8 m ci¹gi KDX. W od-
niesieniu do tych dróg i ci¹gów ustala siê:
1) odleg³o�æ ogrodzeñ:min. 5 m od osi drogi KTD i min. 4 m

od osi ci¹gu KDX,
2) odleg³o�æ budynków:min. 10 m od osi drogi KTD i ci¹-

gu KDX.
6. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia przez u¿ytkowników te-
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renów MN1, MN2, MU, UC, UT miejsc postojowych w grani-
cach dzia³ki,

7. Ustala siê sposób w³¹czeñ komunikacyjnych do dróg powia-
towych odno�nie klas, funkcji i akcesji zgodnie z przepisami
szczególnymi.

8. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu
do poszczególnych klas dróg wymienionych w § 15 zgodnie
z przepisami szczególnymi.

9. Urz¹dzenia obce nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ po-
winny byæ lokalizowane poza liniami rozgraniczaj¹cymi pa-
sów drogowych, zgodnie z przepisami szczególnymi. Dopusz-
cza siê w wyj¹tkowych przypadkach lokalizowanie ich w ob-
rêbie pasa drogowego po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

§ 16

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz i rozbu-
dowy sieci gazowej:

1) �ród³em zaopatrzenia w gaz bêdzie istniej¹ca sieæ gazu
�rednioprê¿nego, zasilana ze stacji gazowej I stopnia, zlo-
kalizowanej w miejscowo�ci Kryspinów, poza obszarem
niniejszego planu,

2) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, przedstawiono zasady za-
silania gazem obszarów objêtych planem, zobrazowane
orientacyjnym przebiegiem gazoci¹gów �rednioprê¿nych,
wymagaj¹cym u�ci�leñ na etapie projektów budowla-
nych,

3) gazoci¹gi �rednioprê¿ne nale¿y uk³adaæ poza obrêbem
pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg. Lo-
kalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê
wyj¹tkowo za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

4) w aneksie 1 do niniejszego planu (który nie stanowi usta-
leñ planu) zamieszczono obliczenia prognozowanego za-
potrzebowania na gaz.

§ 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 ist-
niej¹ca sieæ �redniego napiêcia 15 kV, wyprowadzona ze
stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, GPZ Skawina
i GPZ Balicka,

2) przez teren objêty planem przebiegaj¹ trasy istniej¹cych
linii napowietrznych �redniego napiêcia 15 kV, wzd³u¿ wy-
mienionych linii nale¿y utrzymaæ strefy techniczne, któ-
rych wymiary i warunki zagospodarowania okre�lono
w przepisach szczególnych,

3) na rysunku planu, za³¹cznik Nr 1 i 2 do uchwa³y, przedsta-
wiono zasiêgi stref technicznych elektroenergetycznych
linii napowietrznych,

4) na rysunku planu zaznaczono projektowane stacje trans-
formatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii
�redniego napiêcia 15 kV, s³u¿¹ce do zaopatrzenia w ener-
giê elektryczn¹ odbiorców na nowych terenach wyzna-
czonych w planie pod zabudowê - dopuszcza siê inne lo-
kalizacje stacji transformatorowych i poprowadzenie linii
odmiennymi trasami, wynikaj¹cymi ze szczegó³owych
rozwi¹zañ technicznych,

5) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê no-
wej sieci rozdzielczej �redniego i niskiego napiêcia w wy-
konaniu napowietrznym i kablowym na warunkach okre-
�lonych przez operatora sieci,

6) lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz trasy linii

15 kV nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu,
7) nie dopuszcza siê sytuowania stacji transformatorowo-

rozdzielczych 15/0,4 kV w bezpo�rednim s¹siedztwie po-
mieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w przy-
padku budowy tych stacji jako wnêtrzowych, wbudowa-
nych w obiekty kubaturowe,

8) linie kablowe nale¿y uk³adaæ poza obrêbem pasa drogo-
wego istniej¹cych i projektowanych dróg. Lokalizowanie
ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê wyj¹tkowo
za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

9) w aneksie 2 do niniejszego planu (który nie stanowi usta-
leñ planu) zamieszczono obliczenia szacunkowego zapo-
trzebowania na moc elektryczn¹.

§ 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 upraw-
nieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,

2) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji,
dopuszczalne lokalizacje nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³y-
mi ustaleniami planu,

3) w przypadku budowy kontenerowych obiektów teleko-
munikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krze-
wami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych obiek-
tów na walory estetyczne przestrzeni,

4) nowe telekomunikacyjne linie kablowe nale¿y uk³adaæ
poza obrêbem pasa drogowego istniej¹cych i projekto-
wanych dróg. Lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogo-
wego dopuszcza siê wyj¹tkowo za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

5) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowa-
nych dróg dopuszcza siê lokalizacjê szafek z urz¹dzeniami
infrastruktury telekomunikacji za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

§ 19

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie zaopa-
trzenia w wodê i rozbudowy sieci wodoci¹gowej:

1) �ród³em zaopatrzenia w wodê bêdzie istniej¹ca i rozbudo-
wana gminna sieæ wodoci¹gowa zasilana z systemu mia-
sta Krakowa i zwi¹zanego z nim ujêcia wody z rzeki Sanki,

2) system zaopatrzenia w wodê powinien zapewniæ wszyst-
kim mieszkañcom jak i pozosta³ym odbiorcom wymaga-
n¹ ilo�æ wody i niezawodno�æ dostawy oraz jako�æ wody
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

3) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców
lub odbiorców indywidualnych nast¹pi poprzez rozbudo-
wê przewodów rozdzielczych g³ównie o �rednicach 110
i 90 mm zasilanych z magistrali przesy³owej Kraków - Pie-
kary - Kryspinów - Cholerzyn,

4) ustala siê w stosunku do nowego zainwestowania wy-
przedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ realizacjê sieci wodoci¹go-
wej rozdzielczej. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y rozbudowy-
waæ stosownie do potrzeb z uwzglêdnieniem wielko�ci
�rednic na stan docelowy,

5) budowê nowych przewodów wodoci¹gowych realizowaæ
nale¿y poza obrêbem pasa drogowego istniej¹cych i pro-
jektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogo-
wego dopuszcza siê wyj¹tkowo za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

6) do czasu rozbudowy systemu wodoci¹gowego, dopuszcza
siê na terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MN1 i MN2)
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zaopatrzenie w wodê z indywidualnych studni, z uwzglêd-
nieniem warunków okre�lonych w przepisach szczególnych,

7) obowi¹zuje pe³ne pokrycie zapotrzebowania na wodê do ce-
lów przeciwpo¿arowych przez rozbudowywany system za-
opatrzenia w wodê, zgodnie z przepisami szczególnymi,

8) nowo projektowane przewody wodoci¹gowej powinny byæ
wyposa¿one w hydranty przeciwpo¿arowe do zewnêtrz-
nego gaszenia po¿aru, zgodnie z przepisami i normami obo-
wi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,

9) wymagane jest zapewnienie ochrony ujêcia wody z rzeki
Sanki poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograni-
czeñ w obrêbie ustanowionych stref ochronnych zgodnie
z przepisami szczególnymi,

10) zaznaczone w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y - rysunek
w skali 1:2 000 trasy przebiegu sieci wodoci¹gowej przed-
stawiaj¹ zasady obs³ugi terenów objêtych planem i nie
stanowi¹ bran¿owych projektów uzbrojenia terenu.

§ 20

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie odpro-
wadzania i oczyszczania �cieków sanitarnych i deszczowych:

1) dla ca³ego obszaru objêtego planem przewiduje siê uzbro-
jenie w system zbiorowej kanalizacji z odprowadzeniem
�cieków do lokalnej oczyszczalni �cieków,

2) realizacja zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej po-
winna uwzglêdniaæ docelowe �rednice kana³ów z mo¿li-
wo�ci¹ pod³¹czenia ró¿nych kategorii terenów zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowo-us³ugowej, terenów us³ug
komercyjnych oraz terenów us³ug turystyki i rekreacji,

3) ustala siê wprowadzaj¹c¹ lub równoleg³¹ budowê sieci
kanalizacyjnej w stosunku do nowego zainwestowania,
najlepiej równocze�nie z realizacj¹ sieci wodoci¹gowej,

4) przewiduje siê budowê kana³ów zbiorczych g³ównie o �red-
nicy 200 mm. G³ówne kana³y sanitarne transportuj¹ce
�cieki z pó³nocnej czê�ci obszaru objêtego planem wy-
magaæ bêd¹ realizacji uk³adu mieszanego grawitacyjno -
ci�nieniowego,

5) do czasu realizacji zbiorowej kanalizacji sanitarnej na ca-
³ym terenie dopuszcza siê indywidualne oczyszczalnie
�cieków pod warunkiem spe³nienia wymogów okre�lo-
nych w przepisach szczególnych,

6) niezale¿nie od budowy systemu zbiorowej kanalizacji sa-
nitarnej obowi¹zuje uporz¹dkowanie gospodarki �cieko-
wej poprzez:
a) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych �cieków

do wód powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie
degradacji �rodowiska gruntowo-wodnego,

b) wymóg i okresow¹ kontrolê szczelno�ci zbiorników
przeznaczonych do gromadzenia �cieków oraz mo¿li-
wo�ci dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego,

c) wymóg szczelnych zbiorników na gnojowicê,
7) na terenach us³ug komercyjnych o znacznym zanieczysz-

czeniu b¹d� zagro¿onych potencjalnym zanieczyszczeniem
wód obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej. �cieki
opadowe pochodz¹ce z zanieczyszczonych terenów prze-
mys³owych, sk³adowych, baz transportowych oraz dróg
i parkingów o trwa³ej nawierzchni i du¿ym natê¿eniu ru-
chu mog¹ byæ wprowadzane do wód lub do ziemi po pod-
czyszczeniu, po spe³nieniu warunków okre�lonych w prze-
pisach szczególnych,

8) na terenach zabudowy jednorodzinnej preferuje siê lo-
kaln¹ retencjê "umownie czystych" wód opadowych i po-
nowne wykorzystanie wód deszczowych b¹d� ich infiltra-
cjê do gruntu,

9) zaznaczone w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y - rysunek w skali
1:2000 trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawia-
j¹ zasady obs³ugi terenu objêtego planem i nie stanowi¹
bran¿owych projektów uzbrojenia terenu.

§ 21

Usuwanie odpadów odbywaæ siê bêdzie zgodnie z progra-
mem gospodarki odpadami sporz¹dzonym dla ca³ej Gminy ze
szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpadów u �ród³a ich
powstawania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

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 20%.

§ 23

W obszarze objêtym planem traci moc miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki
(uchwa³a Nr XVI/129/92 z dnia 10 kwietnia 1992 r. Rady Gminy
Liszki; Dz. Urz. Woj. Krakowskiego z 1992 r. Nr 5).

§ 24

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 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
czê�ci wsi Mników

Szacunkowy przyrost poboru gazu sieciowego

Do oszacowania przyrostu poboru gazu, wynikaj¹cego
z ustaleñ niniejszego planu miejscowego, przyjêto za³o¿enia
wstêpne, przedstawione poni¿ej:

a) w obliczeniach uwzglêdniono tylko szacunkowy pobór gazu
w gospodarstwach domowych,

b) nie uwzglêdniano poboru gazu przez wybudowane w przy-
sz³o�ci obiekty us³ugowe, nie jest bowiem znany profil
dzia³alno�ci przysz³ych inwestorów zagospodarowuj¹-
cych tereny us³ug komercyjnych,

c) podstaw¹ do obliczeñ by³a prognozowana liczba do-
mów w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, miesz-
kaniowo-us³ugowej i zagrodowej (gospodarstw domo-
wych), których wybudowanie przewiduje siê w okre-
sie 10-letnim (do 2012 roku). Szczegó³owe uzasadnie-
nie przyjêtej metody obliczeñ prognozowanej liczby
domów przedstawiono w aneksie 2. Jednostkowe
wska�niki poboru gazu zaczerpniêto z wytycznych, za-
mieszczonych w pracy K. B¹kowskiego: Gazyfikacja.
WNT. W-wa 1996.

Poz. 4776
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d) Za³o¿ono, ¿e gaz bêdzie wykorzystywany do ogrzewania
pomieszczeñ.

Przedstawione poni¿ej dane mog¹ znacznie ró¿niæ siê od wyni-
ków bilansów opracowanych w ramach dokumentacji tech-
nicznych konkretnych inwestycji, bowiem w planie miejsco-
wym nie planuje siê zadañ inwestycyjnych, lecz ustala siê prze-
znaczenie terenów wraz z zasadami zagospodarowania tych
terenów. Prognozowany przyrost poboru gazu na obszarze
objêtym planem wyniesie:
Q = n*m*q = 27*4*0,442 = 48 [m3/h]
gdzie:
Q [m3/h] obci¹¿enie gazoci¹gów,
n [-] prognozowana liczba domów, wybudowanych

do 2012 r. na obszarze objêtym planem,
m [-] przeciêtna liczba mieszkañców w domu jedno

rodzinnym,
q [m3/h] jednostkowe obci¹¿enie gazoci¹gów, w przeli

czeniu na jednego mieszkañca w budownictwie
jednorodzinnym, wg KOZG (zu¿ycie gazu GZ 50
na przygotowanie posi³ków, ciep³ej wody i ogrze
wanie pomieszczeñ - warunki normalne).

Na rysunku planu naniesiono trasy gazoci¹gów wzd³u¿ dróg,
tak aby umo¿liwiæ zaopatrzenie w gaz obiektów wznoszonych
na terenach przeznaczonych do zabudowy. Z zapisów ustaleñ
planu miejscowego wynika tak¿e mo¿liwo�æ innego lokalizo-
wania gazoci¹gów w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
terenów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

ANEKS 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
czê�ci wsi Mników

Szacunkowy przyrost poboru mocy elektrycznej

Przyrost poboru mocy na cele budownictwa mieszkaniowe-
go oszacowano na podstawie liczby pozwoleñ na budowê no-
wych domów (mieszkañ), wydanych w ostatnich trzech latach.
Uznano, ¿e inne wska�niki, na podstawie których mo¿na by
równie¿ przewidywaæ przysz³y pobór mocy, s¹ mniej miaro-
dajne. I tak kolejno:

1) najczê�ciej zawy¿one wyniki przynosz¹ przyjête - jako
podstawa obliczeñ
- wnioski z³o¿one do planu o wyznaczenie nowych tere-

nów budowlanych,
- powierzchnia nowych terenów, wyznaczonych w planie

pod zabudowê - jak wykazuje praktyka, rezerwy tere-
nów budowlanych s¹ zwykle nadmierne i w okresie
miêdzy kolejnymi planami zagospodarowania prze-
strzennego nie s¹ w pe³ni wykorzystywane,

- wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu (WZIZT).

Przyk³adowo, na terenie objêtym planem, jest obecnie
zabudowanych 46 dzia³ek (zabudowa mieszkaniowa,
mieszkaniowo-us³ugowa, us³ugowa). Uwzglêdniaj¹c
nowe wnioski o zamianê terenów na budowlane, po-
wierzchniê terenów budowlanych dotychczas nie wy-
korzystanych oraz ustalenia projektu planu, na obsza-
rze objêtym opracowaniem mo¿na sumaryczne rezer-
wy terenów budowlanych oszacowaæ na kilkaset pro-
cent istniej¹cego zainwestowania,

2) z kolei na ogó³ zani¿one wyniki przynosz¹ przyjête - jako
podstawa obliczeñ
- oddane do u¿ytku mieszkania, wg �róde³ statystyki pu-

blicznej - w wyniku dotychczasowej polityki podatko-
wej bli¿ej nieznana czê�æ wybudowanych mieszkañ nie
by³a formalnie zg³aszana do odbioru, a ponadto obiek-
ty ju¿ w okresie budowy staj¹ siê odbiornikami energii
elektrycznej,

3) wyniki o du¿ych fluktuacjach (przyrosty na przemian ze
spadkami) przynosz¹ przyjête - jako podstawa obliczeñ
- wska�niki demograficzne w bardzo ma³ych jednostkach

urbanistycznych, które czêsto podlegaj¹ znacznym
wahaniom.

Do oszacowania sumarycznego przyrostu poboru mocy
przyjêto zatem nastêpuj¹ce za³o¿enia, przedstawione poni¿ej:

a) podstaw¹ do obliczeñ dla obszarów zabudowy mieszka-
niowej by³a przewidywana liczba mieszkañ (domów jed-
norodzinnych - gospodarstw domowych), których wybu-
dowanie prognozuje siê w okresie najbli¿szych 10 lat,
tj. do 2012 roku w³¹cznie,

b) przewidywan¹ liczbê budowanych w przysz³o�ci miesz-
kañ obliczono zak³adaj¹c, ¿e w przysz³o�ci wyst¹pi ana-
logiczna dynamika wzrostu liczby mieszkañ, jak przeciêt-
na w ostatnich 3 latach (w okresie tym by³y zarówno
lata ma³ego jak i du¿ego przyrostu liczby mieszkañ) -
mierzona liczb¹ wydanych pozwoleñ na budowê nowych
domów (przyjêto 2,7 mieszkañ rocznie x 10 lat, razem
27 mieszkañ),

c) za³o¿ono, ¿e energia elektryczna nie bêdzie wykorzysty-
wana do celów grzewczych,

d) wzrost poboru mocy na dzia³alno�æ us³ugow¹ przyjêto
szacunkowo, szacunek ten mo¿e byæ obarczony du¿ym
b³êdem - na etapie wyznaczania w planie przeznaczenia
terenów, nieznany jest rodzaj przysz³ej dzia³alno�ci a tym
bardziej nieznana jest energoch³onno�æ obiektów us³u-
gowych, które mog¹ zostaæ wzniesione w przysz³o�ci,

e) jednostkowe wska�niki poboru mocy, wspó³czynniki jed-
noczesno�ci i wspó³czynniki mocy zaczerpniêto z wytycz-
nych, opracowanych przez Energoprojekt Poznañ.

Przedstawiona prognoza przewidywanego przyrostu po-
boru mocy dla okresu najbli¿szych 10 lat jest obarczona b³êda-
mi, charakterystycznymi dla wszelkich prognoz. W przypadku
tej prognozy podstawowym �ród³em b³êdów mo¿e byæ inne,
ni¿ za³o¿one, ukszta³towanie siê rzeczywistej struktury poboru
mocy elektrycznej. Decyduj¹cy wp³yw na takie rozbie¿no�ci
bêd¹ mia³y:
1) koniunktura gospodarcza i zamo¿no�æ spo³eczeñstwa,

2) przysz³e relacje cen ró¿nych no�ników energii,
3) znacznie wiêksza elastyczno�æ obecnie opracowywanych

planów miejscowych w porównaniu z planami zagospo-
darowania przestrzennego z lat ubieg³ych - dotyczy to
w szczególno�ci sfery us³ug komercyjnych i dzia³alno�ci
produkcyjnej,

4) prowadzenie procesów inwestycyjnych przez prywatnych
inwestorów, postêp technologiczny zmierzaj¹cy do ener-
gooszczêdno�ci.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Poz. 4776
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ANEKS 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czê�ci wsi Mników

Szacunkowy bilans przyrostu mocy elektrycznej dla nowych terenów wyznaczonych w planie pod zabudowê

gd gospodarstwo domowe,
M M=3, model energetyczny: o�wietlenie, drobne grzejnictwo, zmech. Sprzêt gosp. Domowego, kuchnie elektryczne,
Pj jednostkowe zapotrzebowanie mocy maksymalnej na przy³¹czu (na jednostkê odbiorców),
j wspó³czynnik zale¿y od ilo�ci odbiorców danej kategorii zasilanych ze wspólnego elementu sieci,
ob. obiekt.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Pyla
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IX/119/03
Rady Gminy Liszki
z dnia 23 pa�dziernika 2003r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊ�CI WSI MNIKÓW

USTALENIA PLANU
1:2000 LEGENDA:

.....................................................................................

. . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

......................................................................................................

12345678
12345678
12345678

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

NO - tereny oczyszczalni �cieków

KTZ20, KTL15, KTD12 - tereny
tras komunikacyjnych

KDX10 - ci¹gi pieszo-jezdne
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy

granice obszaru górniczego "Zagórze"

granice terenu górniczego "Zagórze"

granice strefy zagro¿enia stabilno�ci gruntów

strefa wewnêtrzna ochrony po�redniej Sanki

granice GZWP nr 450 w utworach czwartorzêdowych

strefa techniczna napowietrznych linii elektroenergetycznych

granice strefy ochronnej obiektu technicznego JW2828

ci¹gi zieleni wysokiej

granice obszaru objêtego planem

Przewodnicz¹cy Rady: J. Pyla

Poz. 4776

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy

którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

linie rozgraniczajace

PRZEZNACZENIE  TERENÓW

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

MN2 - tereny zabudowy jednorodzinnej
zagrodowej

MU - tereny mieszkaniowo-us³ugowe

UC - tereny us³ug komercyjnych

UT - tereny turystyki

TR - tereny rekreacji

RP - tereny gruntów rolnych
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IX/119/03
Rady Gminy Liszki
z dnia 23 pa�dziernika 2003r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊ�CI WSI MNIKÓW

USTALENIA PLANU
1:2000 LEGENDA:

WODOCI¥GI I KANALIZACJA

sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca

sieæ wodoci¹gowa projektowana

kanalizacja sanitarna projektowana

rezerwa terenu pod projektowan¹ oczyszczalniê

�cieków

ELEKTROENERGETYKA

linie napowietrzne 15 kV ze stref¹ techniczn¹ istniej¹ce

linie napowietrzne 15 kV ze stref¹ techniczn¹ pro-

jektowane

NO

..................................

...................................................

..................................

...................................................

linie kablowe 15 kV istniej¹ce

linie napowietrzne 0,4 kV - istniej¹ce

linie kablowe 0,4 kV - istniej¹ce

stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4 kV istniej¹ce

stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4 kV projek-

towane

stacje transformatorowe wnêtrzowe 15/0,4 kV

ZAOPATRZENIE  W GAZ

gazoci¹gi �rednio - i niskoprê¿ne istniej¹ce

gazoci¹gi �rednio - i niskoprê¿ne projektowane

TELEKOMUNIKACJA

linie telekomunikacyjne napowietrzne

linie telekomunikacyjne kablowe

granice obszaru objêtego planem

Przewodnicz¹cy Rady: J. Pyla

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy

którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Poz. 4776
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Uchwa³a Nr IX/86/2003
Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gaj.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 191 z pó�n. zm.), Rada Gminy Mogilany uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

Ulicom we wsi Gaj nadaje siê nazwy wg za³¹cznika Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§ 2

Integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y stanowi plan wsi Gaj
z naniesionymi nazwami ulic wg za³¹cznika Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 4

Uchwa³y wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IX/86/2003
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

Wykaz nazw ulic we wsi Gaj

1. ul. Akacjowa (od ul. My�lenickiej do granic Lusiny)
2. ul. Brzezinka (od szosy Zakopianka do ul. Widokowej)
3. ul. Cicha (od ul. Widokowej ko³o P. Wilkosza do zabudowañ

P. �lêzaka)
4. ul. Gaik (od ul. Parkowej do P. Kuliga)
5. ul. gen. Józefa Bema (od Zespo³u Szkó³ do ul. Zadziele)
6. ul. Gilówka (od P. Kurlita do przysió³ka Gilówki)
7. ul. Grzmi¹ca (od ul. Wzgórze do P. Salawy)
8. ul. Klimkówka (od ul. My�lenickiej do P. Nazima)
9. ul. Kotarbówki (za cmentarzem w dó³ do granic Lusiny)

10. ul. Ksiê¿ówka (od ul. Zadziele do P. Basiorków)
11. ul. Kwiatowa (od ul. Zadziele do P. Trzyszczyków ko³o P. Fornala)
12. ul. Latochówki (od ul. Zadziele ko³o P. Bularza
13. ul. Lipowa (od P. Kaczora do P. W¹tora)
14. ul. £¹kowa (ko³o P. Lupy)
15. ul. Maryjna (od ul. Akacjowej do P. Tylka)
16. ul. My�lenicka (szosa Zakopianka)
17. ul. Nowa (od ul. Ksiê¿ówka do ul. Rudawa)
18. ul. Parkowa (od ul. My�lenickiej do Zespo³u Szkó³)
19. ul. Pod Gór¹ (od ul. Widokowej przez przysió³ek Pod Gór¹)
20. ul. Pogórze (ul. wspólna dla Gaja i Libertowa)
21. ul. Polna (od ul. Zadziele do P. Bylicy ko³o P. Jod³owskich)
22. ul. Rudawa (od ul. Zadziele do przysió³ka Na Rudawie)

23. ul. S³oneczna (przed³u¿enie ulicy z Libertowa do ogródka
dzia³kowego)

24. ul. Sosnowa (od P. A. Kurlit do P. T. Szczurka)
25. ul. Spadzista (od ul. My�lenickiej do przysió³ka na Przyczce)
26. ul. Szkolna (od ul. My�lenickiej do Zespo³u Szkó³)
27. ul. W¹ska (ko³o so³tysa)
28. ul. W¹wozowa (od ul. My�lenickiej do ul. Szkolnej)
29. ul. Weso³a (wspólna ulica dla Gaja i Libertowa, ko³o boiska

sportowego)
30. ul. Widokowa (od ul. My�lenickiej do granicy wsi Chorowi-

ce i Brzyczyna)
31. ul. Wzgórze (od ul. My�lenickiej przez przysió³ek Wzgórze

do ul. Weso³ej)
32. ul. Zadziele (od ul. My�lenickiej do granicy wsi Lusina ko³o

Kó³ka Rolniczego)
33. ul. Zalesie (od P. Dworzaka do P. Mamcarczyka i P. Szczurków)
34. ul. Zgody (od ul. Zadziele, ko³o P. Boguckiego do potoku

Gajówka).

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IX/86/2003
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch

Poz. 4777
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Uchwa³a Nr XIII/80/03
Rady Miejskiej w Su³kowicach

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/96/2000 Rady Miej-
skiej w Su³kowicach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie
ustalenia op³at pobieranych przez Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej w Su³kowicach za wodê oraz �cieki.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt
8 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. 24 ust.
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2003 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. z  2001 r.
Nr 72 poz. 747 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Su³kowicach uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/96/2000 Rady Miejskiej w Su³kowi-
cach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalania op³at pobie-
ranych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Su³kowicach
za wodê oraz �cieki wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
Ustala siê stawkê za 1 m3 �cieków wprowadzanych do gmin-
nej sieci kanalizacyjnej:

1) z jednostek prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ 2,50 z³,
2) z gospodarstw domowych oraz podmiotów nie prowa-

dz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej w wysoko�ci 1,60 z³.

§ 2

Pozosta³e paragrafy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: P. Pu³ka
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Uchwa³a* XVlll/96/03
Rady Gminy Zabierzów

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Gminy
Zabierzów uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê Statut Gminy Zabierzów w brzmieniu, jak w za-
³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
��������
*Rozstrzygniêciem z dnia 5 nadzorczym z dnia 5.11.03r.
PN.II.0911/167/03 Wojewoda stwierdzi³ niewa¿no�æ uchwa³y
w zakresie § 24 ust.1

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XLIX/412/01 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenie statutu
Gminy Zabierzów.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Krawczyk

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/96/03
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

Statut
Gminy Zabierzów

Czê�æ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gmina Zabierzów, zwana dalej "Gmin¹", jest wspólnot¹ sa-
morz¹dow¹ osób maj¹cych sta³e miejsce zamieszkania na
terenie Gminy.

2. Gmina obejmuje obszar 9959 ha, a jej granice ukazuje mapa
stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1 do Statutu.

§ 2

Siedzib¹ w³adz Gminy jest Zabierzów.

§ 3

1. Gmina posiada osobowo�æ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one

ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we
w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialno�æ.

3. Samodzielno�æ Gminy podlega ochronie s¹dowej.

§ 4

1. W Gminie Zabierzów wyodrêbnione s¹ 23 so³ectwa, których
wykaz zawiera za³¹cznik Nr 2.

2. Granice so³ectw okre�lone s¹ na mapie, stanowi¹cej za-
³¹cznik Nr 1.

3. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw okre�laj¹ odrêbne statuty.

§ 5

Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty.

§ 6

1. Ustawy mog¹ nak³adaæ na Gminê obowi¹zek wykonania
zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e
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z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzania wy-
borów powszechnych oraz referendów.

2. Zadania z zakresu administracji rz¹dowej Gmina mo¿e wy-
konywaæ równie¿ na podstawie porozumienia z organami
tej administracji.

3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³a�ciwo�ci powia-
tu oraz zadania z zakresu w³a�ciwo�ci województwa na podsta-
wie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.

§ 7

1. Gmina otrzymuje �rodki finansowe w wysoko�ci koniecznej
do wykonania zadañ, o których mowa w § 6.

2. Porozumienia, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, okre�laj¹
szczegó³owo zasady i terminy przekazania �rodków bud¿e-
towych na ich realizacjê.

§ 8

Gmina Zabierzów jest cz³onkiem Zwi¹zku Gmin Dorzecza
Rudawy, Rudna i Sani.

§ 9

Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt.

§ 10

1. Dzia³alno�æ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jaw-
no�ci mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.

2. Jawno�æ dzia³alno�ci organów Gminy obejmuje w szczegól-
no�ci prawo obywateli do:
1) uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Gminy i po-

siedzenia jej komisji;
2) dostêpu, na zasadach ustalonych niniejszym statutem, do do-

kumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady oraz jej komisji.

3. Odmowa udostêpnienia dokumentów mo¿e nast¹piæ w przy-
padku, gdy nie zawieraj¹ informacji o wykonywanych przez
Gminê zadaniach publicznych albo ich jawno�æ jest wy³¹czo-
na lub ograniczona z mocy ustawy.

§ 11

Przewodnicz¹cy Rady informuje obywateli o sesjach Rady
i posiedzeniach komisji poprzez wywieszanie og³oszeñ z infor-
macj¹ o terminie i miejscu posiedzenia oraz porz¹dku obrad
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy co najmniej na 3 dni
przed wyznaczonym terminem.

Czê�æ II
ORGANY GMINY

Tytu³ I
Rada Gminy

Dzia³ I
Kompetencje

§ 12

1. Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.
2.  Do w³a�ciwo�ci Rady Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹-

ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

3. W sk³ad Rady Gminy Zabierzów wchodzi dwudziestu jeden
radnych.

§ 13

Do wy³¹cznej kompetencji Rady Gminy nale¿¹ w szczegól-
no�ci sprawy:
1. ustrojowe i organizacyjne:

a) uchwalanie statutu Gminy,
b) ustalanie wynagrodzenia Wójta,
c) stanowienie o kierunkach dzia³alno�ci Wójta,
d) przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alno�ci Wójta,
e) powo³ywanie i odwo³ywanie sekretarza i skarbnika Gminy,

decydowanie o sprawach wspó³dzia³ania z innymi Gmina-
mi oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku
i �rodków finansowych,

g) powo³ywanie sta³ych i dora�nych komisji rady oraz usta-
lenie ich przedmiotu dzia³ania i sk³adu osobowego,

h) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego,

i) tworzenie, ³¹czenie, podzia³ oraz znoszenie so³ectw, usta-
lanie ich zakresu dzia³ania, zasad przekazywania �rod-
ków bud¿etowych na realizacjê ich zadañ,

j) tworzenie i likwidacja gminnych jednostek organizacyj-
nych oraz uchwalanie ich statutów, je¿eli obowi¹zuj¹ce
przepisy nie stanowi¹ inaczej,

k) uchwalenie planów pracy Rady,
³) zatwierdzanie planów pracy komisji Rady,

2. gospodarczo-maj¹tkowe:
a) uchwalanie programów gospodarczych,
b) okre�lanie: zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nierucho-

mo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne
nie stanowi¹ inaczej,

c) decydowanie o zaci¹ganiu zobowi¹zañ w zakresie podej-
mowania inwestycji i remontów o warto�ci przekraczaj¹-
cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê Gminy,

d) tworzenie i przystêpowanie do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywanie i wystêpowanie z nich, wskazywanie
osób reprezentuj¹cych Gminê,

e) okre�lanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów
i akcji przez Wójta,

f) wyposa¿anie w maj¹tek przedsiêbiorstw, zak³adów i in-
nych gminnych jednostek organizacyjnych,

g) okre�lacie wysoko�ci sumy, do której Wójt mo¿e samo-
dzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,

h) wydzielenie odpowiedniego maj¹tku w celu wspó³dzia³a-
nia z innymi Gminami,

i) lokalizacja targowisk gminnych i ustalanie ich regulaminów,
j) przekazywanie so³ectwom sk³adników mienia i okre�la-

nie zasad zarz¹dzania i korzystania z niego oraz rozporz¹-
dzania dochodami z tego �ród³a,

k) stanowienie zasad gospodarowania mieniem Gminy,
3. finansowe:

a) uchwalanie bud¿etu Gminy,
b) okre�lanie procedury uchwalania bud¿etu oraz rodzajów

i szczegó³owo�ci materia³ów informacyjnych towarzysz¹-
cych bud¿etowi,

c) udzielenie wskazówek Wójtowi w trakcie przygotowywa-
nia bud¿etu,

d) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okre�lonych w odrêbnych ustawach,

e) emitowanie obligacji oraz okre�lanie zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,

f) decydowanie o zaci¹ganiu d³ugoterminowych po¿yczek,
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g) ustalanie maksymalnej wysoko�ci po¿yczek krótkoter-
minowych zaci¹ganych przez Wójta w roku bud¿etowym,

h) upowa¿nienie Wójta do dokonywania zmian w bud¿ecie
w granicach przewidzianych w odrêbnych przepisach,

i) wskazanie banku prowadz¹cego obs³ugê bankow¹ bu-
d¿etu Gminy,

4. kontrolne i nadzorcze:
a) kontrola dzia³alno�ci Wójta i jednostek organizacyjnych

Gminy oraz so³ectw,
b) przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alno�ci Wójta i jedno-

stek organizacyjnych,
c) przyjmowanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu,
d) udzielanie Wójtowi absolutorium,
e) przyjmowanie sprawozdañ z wykonania uchwa³ Rady,
f) uchylanie uchwa³ zebrañ wiejskich w so³ectwach,
g) uchwalanie placów kontroli realizowanych przez komisje Rady,
h) rozpatrywanie skarg na Wójta zgodnie z kpa.

5. ró¿ne:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu Gminy, nazw

ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
b) wyra¿anie zgody na przejêcie przez Gminê zadañ z zakre-

su administracji rz¹dowej,
c) stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie okre-

�lonym przez ustawy,
d) podejmowanie uchwa³ w sprawie zaskar¿ania rozstrzy-

gniêæ nadzorczych dotycz¹cych Gminy,
e) inne sprawy przekazane do kompetencji Gminy odrêbny-

mi ustawami.

Dzia³ II
Kontrola wewnêtrzna

§ 14

1. Rada Gminy swoj¹ funkcjê kontroln¹ sprawuje, poza forma-
mi okre�lonymi w § 13 pkt 4, tak¿e w formie kontroli bezpo-
�redniej, powo³uj¹c w tym celu Komisjê Rewizyjn¹.

2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ Radni, w tym przedsta-
wiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem pe³ni¹cych funkcjê
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy
i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzie-
lenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek
podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachun-
kow¹.

4. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radê
Gminy w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza
uprawnieñ kontrolnych innych komisji, powo³anych przez
Radê Gminy.

5. Komisja dzia³a w oparciu o roczny plan uchwalony przez
Radê Gminy, mo¿e równie¿ podejmowaæ kontrole dora�ne
na zlecenie Rady.

6. O sposobie udostêpniania i publikacji wyników kontroli de-
cyduje Rada.

§ 15

1. Podstawê do przeprowadzenia kontroli stanowi zatwier-
dzony przez Radê Gminy plan kontroli przedstawiony przez
poszczególne komisje okre�laj¹cy podmiot i przedmiot
kontroli.

2. Kontrola mo¿e byæ wyj¹tkowo przeprowadzona poza pla-
nem, je¿eli Rada Gminy stwierdzi tak¹ potrzebê i podejmie
w tej sprawie stosown¹ uchwa³ê.

§ 16

Kontrol¹ Rady Gminy mo¿e byæ objêta dzia³alno�æ Wójta,
jednostek organizacyjnych Gminy i so³ectw.

§ 17

1. Kontrola przeprowadzana jest przy uwzglêdnieniu nastêpu-
j¹cych kryteriów:
a) legalno�æ,
b) celowo�æ,
c) gospodarno�æ i rzetelno�æ.

2. Kontrola ma na celu w szczególno�ci:
a) badanie zgodno�ci dzia³ania kontrolowanych jednostek z obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami prawa i uchwa³ami Rady Gminy,
b) wykrywanie nieprawid³owo�ci w wykonaniu zadañ

Gminy, niegospodarno�ci, marnotrawienia mienia Gminy
lub innych uchybieñ w pracy,

c) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³o-
wo�ci oraz osób za nie odpowiedzialnych,

d) wskazanie sposobów umo¿liwiaj¹cych usuniêcie stwier-
dzonych nieprawid³owo�ci,

e) inicjowanie kierunków prawid³owego dzia³ania w zakre-
sie zaleceñ pokontrolnych.

§ 18

Przewodnicz¹cy komisji przeprowadzaj¹cej kontrolê ma
obowi¹zek z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiado-
miæ kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przepro-
wadzenia kontroli okre�laj¹c datê jej rozpoczêcia i przedmiot,
a tak¿e osoby uprawnione do jej przeprowadzenia.

§ 19

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowi¹zany jest do:
1) zapewnienia warunków i �rodków niezbêdnych do spraw-

nego prowadzenia kontroli,
2) przed³o¿enia ¿¹danych dokumentów w zakresie objêtym

kontrol¹,
3) u³atwienie terminowego udzielania wyja�nieñ przez pra-

cowników.

§ 20

1. Z przebiegu kontroli sporz¹dza siê protokó³ obejmuj¹cy
w szczególno�ci:
a) nazwê jednostki kontrolowanej, czas trwania kontroli,
b) przedmiot kontroli,
c) ustalenie faktów stanowi¹cych podstawê oceny dzia³al-

no�ci kontrolowanej jednostki,
d) wskazanie konkretnych nieprawid³owo�ci i uchybieñ

oraz ich przyczyn i skutków,
e) osoby odpowiedzialne bezpo�rednio i z tytu³u nadzoru,
f) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owo�ci,
g) propozycje zaleceñ pokontrolnych maj¹cych na celu usu-

niêcie uchybieñ oraz usprawnienie dzia³alno�ci tej jednostki.
2. Protokó³ mo¿e zawieraæ:

a) wnioski personalne dotycz¹ce odpowiedzialno�ci konkret-
nych osób,

b) pozytywne oceny dzia³alno�ci.
 3. Protokó³ winien byæ w terminie 7 dni od zakoñczenia kon-

troli dorêczony kierownikowi jednostki kontrolowanej
do podpisania.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w terminie 7 dni

Poz. 4779



� 17197 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 430

od otrzymania protoko³u zg³osiæ umotywowane zastrze¿enia
do ustaleñ kontroli i przed³o¿yæ je przewodnicz¹cemu komisji.

5. Przewodnicz¹cy komisji protokó³ kontroli wraz z zastrze¿e-
niami zg³oszonymi przez kierownika jednostki kontrolowa-
nej przekazuje niezw³ocznie Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.

6. Rada Gminy rozpatruje wyniki kontroli i podejmuje stosow-
ne decyzje w formie zaleceñ pokontrolnych.

Dzia³ III
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

§ 21

1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
i trzech Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy ustawowego sk³a-
du Rady, w g³osowaniu tajnym.

2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady Gminy w trybie okre�lonym w ust. 1.

§ 22

1. Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
a) jest inspiratorem i organizatorem pracy Rady i jej komisji,
b) zwo³uje sesje Rady,
c) jest odpowiedzialny za prawid³owe i terminowe przygo-

towanie materia³ów na sesjê i dorêczenie ich radnym,
d) przewodniczy obradom,
e) zobowi¹zany jest przedstawiæ informacjê o wszystkich pi-

smach jakie wp³ynê³y do Rady w okresie miêdzy sesjami,
f) w zakresie upowa¿nienia przez Radê jest zobowi¹zany

do udzielenia odpowiedzi na pisma wp³ywaj¹ce do Rady,
g) koordynuje prace komisji,
h) przekazuje poszczególnym komisjom sprawy wymagaj¹-

ce ich opinii i egzekwuje terminowe ich za³atwienie,
i) reprezentuje Radê na zewn¹trz.

2. W celu zapewnienia prawid³owej realizacji zadañ przewod-
nicz¹cy mo¿e:
a) organizowaæ wspólne narady z wiceprzewodnicz¹cymi

Rady oraz przewodnicz¹cymi komisji,
b) uczestniczyæ w posiedzeniach komisji,
c) nadzorowaæ terminowe udzielanie odpowiedzi na inter-

pelacje radnych.

Dzia³ IV
Radni

§ 23

1. Radni reprezentuj ¹ wyborców, utrzymuj ¹ sta³¹ wiê� z miesz-
kañcami, przyjmuj¹ zg³aszane postulaty i przedstawiaj¹ je
organom Gminy do rozpatrzenia.

2. Radni zobowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach Rady i jej komisji
oraz tych instytucji, do których zostali wybrani lub desygnowani.

3. Radni korzystaj¹ z ochrony przewidzianej dla funkcjonariu-
szy publicznych.

§ 24

1. Radni mog¹ tworzyæ kluby Radnych, skupiaj¹ce co najmniej
siedmiu radnych.

2. Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu.
3. W³adze klubów podaj¹ do wiadomo�ci Rady Gminy ich sk³a-

dy osobowe oraz regulaminy wewnêtrzne.

§ 25

1. Radni maj¹ prawo sk³adaæ interpelacje czyli zapytania skie-
rowane do Wójta lub Przewodnicz¹cego Rady w celu wyja-
�nienia jakiej� kwestii lub faktu.

2. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane:
a) na pi�mie,
b) ustnie na sesji Rady.

3. Na interpelacje wnoszone na pi�mie udziela siê pisemnej
odpowiedzi.

4. Na interpelacje wnoszone na sesji mo¿e byæ udzielona od-
powied� bezpo�rednio na tej sesji, a je¿eli to nie jest mo¿li-
we - na pi�mie.

5. Interpelacje zg³oszone na sesji wiemy byæ zaprotoko³owane.
Te, na które nie udzielono odpowiedzi na sesji nale¿y niezw³ocz-
nie przekazaæ w formie wyci¹gu z protoko³u do za³atwienia
zgodnie z kompetencj¹ Przewodnicz¹cemu Rady lub Wójtowi.

6. Odpowiedzi na interpelacjê nale¿y udzieliæ nie pó�niej ni¿
w ci¹gu 14 dni. Termin ten mo¿e byæ przed³u¿ony, o czym
nale¿y powiadomiæ wnosz¹cego interpelacjê, podaj¹c przy-
czyny oraz nowy termin udzielenia odpowiedzi.

7. Na wniosek radnego sprawa bêd¹ca przedmiotem interpe-
lacji mo¿e byæ w³¹czona do porz¹dku obrad nastêpnej sesji.

8. Rozpatrzenie interpelacji przez Radê na nastêpnej sesji oznacza:
a) zapoznanie Rady z interpelacj¹ oraz udzielon¹ odpowiedzi¹,
b) przedstawienie przez interpeluj¹cego uwag i zastrze¿eñ

do udzielonej odpowiedzi,
c) dyskusjê i wyja�nienia,
d) uznanie przez Radê odpowiedzi za wystarczaj¹c¹ lub we-

zwanie do jej uzupe³nienia.

§ 26

1. Radni maj¹ prawo zg³aszania wniosków w trybie okre-
�lonym w § 25 ust. 2.
2. Wnioski takie kierowane s¹ do Wójta lub Przewodnicz¹cego

Rady i dotycz¹ za³atwienia konkretnej sprawy. Powiemy byæ
umotywowane i zawieraæ propozycjê rozstrzygniêcia sprawy.

3. W toku sesji radni mog¹ oprócz wniosków o charakterze
materialnym zg³aszaæ tak¿e wnioski o charakterze formal-
nym tj. dotycz¹ce w szczególno�ci:
a) odroczenia sesji,
b) zarz¹dzenia przerwy w obradach,
c) wy³¹czenia z porz¹dku obrad spraw, co do których mate-

ria³y nie zosta³y przygotowane lub przygotowane niewy-
starczaj¹co do zajêcia stanowiska,

d) przekazania sprawy do rozpatrzenia przez komisjê,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów lub zakoñ-

czenia dyskusji,
f) stwierdzenia quorum,
g) sposobu g³osowania.

Dzia³ V
Komisje

Rozdzia³ 1
Powo³anie i kompetencje

§ 27

1. Do pomocy w realizacji swoich zadañ Rada Gminy Zabie-
rzów powo³uje w drodze odrêbnych uchwa³ ze swojego gro-
na sta³e lub dora�ne komisje, ustalaj¹c przedmiot ich dzia³a-
nia i sk³ad osobowy.

2. Rada Gminy Zabierzów powo³uje komisjê rewizyjn¹.
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§ 28

1. Do zadañ komisji sta³ych w zakresie spraw, do których zo-
sta³y powo³ane nale¿y w szczególno�ci:

1) doradztwo i inicjowanie dzia³añ Rady,
2) opiniowanie projektów uchwa³,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy,
5) opiniowanie i za³atwianie spraw zleconych przez Radê,
6) kontrola wykonania uchwa³ Rady i przyjêtych wniosków,
7) badanie rzetelno�ci informacji i sprawozdañ sk³adanych

przez  Wójta i jednostki organizacyjne,
8) kontrola dzia³alno�ci so³ectw,
9) wspó³praca z innymi komisjami.
2. Zadania komisji dora�nej okre�la Rada w oddzielnej uchwa-

le, powo³uj¹cej tê komisjê.

§ 29

1. Komisje podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie Gminy.
2. Komisje maj¹ obowi¹zek:

a) sporz¹dzania i przedk³adania Radzie do zatwierdzenia pla-
nów pracy, sk³adania Radzie sprawozdañ z realizacji planów,

b) przedk³adanie Radzie protoko³ów z przeprowadzonych
kontroli wraz z wnioskami.

3. W celu umo¿liwienia realizacji zadañ komisje maj¹ prawo do:
a) dostêpu do dokumentów znajduj¹cych siê w so³ectwach,

których mog¹ ¿¹daæ od so³tysów,
b) wyja�niania w¹tpliwo�ci i niejasno�ci powsta³ych w cza-

sie kontroli,
c) pomocy prawnej ze strony radcy prawnego Urzêdu.

Rozdzia³ 2
Tryb pracy komisji

§ 30

1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz w ramach co naj-
mniej dwuosobowych zespo³ów badaj¹cych na miejscu po-
szczególne sprawy.

2. Komisje wybieraj¹ ze swego sk³adu przewodnicz¹cych i za-
stêpców.

3. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ upowa¿nieni
pracownicy Urzêdu lub jednostek organizacyjnych Gminy
na zaproszenie przewodnicz¹cego komisji, po wcze�niejszym
uzgodnieniu z Wójtem.

 4. Posiedzenie komisji zwo³uje przewodnicz¹cy komisji ustala-
j¹c porz¹dek obrad. Je¿eli przewodnicz¹cy komisji nie reali-
zuje tego obowi¹zku posiedzenie komisji mo¿e zwo³aæ prze-
wodnicz¹cy Rady.

5. Termin i miejsce posiedzenia uzgadnia przewodnicz¹cy ko-
misji z przewodnicz¹cym Rady nie pó�niej ni¿ na piêæ dni
przed jego planowanym terminem.

6. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rza-
dziej jednak ni¿ raz na dwa miesi¹ce.

7. Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie ko-
misji na wniosek co najmniej 1/4 liczby jej cz³onków lub prze-
wodnicz¹cego Rady.

8. Podczas obrad komisji na sali mo¿e byæ obecna publiczno�æ,
która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 31

1. Rozstrzygniêcia komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów przy obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu komisji w g³o-
sowaniu jawnym.

2. G³osowanie przeprowadzane jest wed³ug zasad okre�lo-
nych dla Rady Gminy, przy czym liczenie g³osów przepro-
wadza przewodnicz¹cy lub w razie jego nieobecno�ci osoba
wybrana w trybie ust. 1.

3. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który powi-
nien odpowiadaæ wymaganiom formalnym protoko³u z se-
sji Rady Gminy.

4. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia i niezw³ocz-
nie przekazuje przewodnicz¹cemu Rady.

Rozdzia³ 3
Wspó³dzia³anie komisji

§ 32

1. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê
w sprawach bêd¹cych przedmiotem wspólnego zaintereso-
wania.

2. Realizacja postanowieñ zawartych w ust. 1 nastêpuje przez:
a) wspólne posiedzenia komisji,
b) udostêpnianie w³asnych opracowañ i analiz,
c) powo³ywanie wspólnych zespo³ów do rozwi¹zywania

okre�lonych problemów,
d) wspó³pracê poszczególnych komisji w zakresie realizacji

zadañ kontrolnych.

Dzia³ VI
Tryb pracy Rady

Rozdzia³ 1
Przygotowanie sesji

§ 33

1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych przez prze-
wodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.

2. Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni
od dnia z³o¿enia wniosku zawieraj¹cego porz¹dek obrad
wraz z projektami uchwa³ przez:
a) Wójta,
b) co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.

3. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.

§ 34

1. O terminie i miejscu sesji przewodnicz¹cy Rady zawiadamia
pisemnie radnych co najmniej na 7 dni przed terminem ob-
rad, przesy³aj¹c równocze�nie porz¹dek obrad i projekty
uchwa³ wraz z ich uzasadnieniem.

2. O sesji zwo³anej w trybie § 33 ust. 2 Statutu powiadamia siê nie
pó�niej ni¿ na trzy dni przed terminem posiedzenia, do³¹czaj¹c
porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³ wraz z ich uzasadnieniem.

3. Terminy ewentualnych dalszych posiedzeñ w ramach jednej
sesji ustala przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia ustnie na
posiedzeniu.

4. Ka¿dorazowo przewodnicz¹cy Rady o sesji zawiadamia so³-
tysów przesy³aj¹c porz¹dek obrad.

§ 35

1. W sesji uczestnicz¹ z prawem zabierania g³osu Wójt, zastêp-
ca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy.

2. Podczas obrad na sali mo¿e byæ obecna publiczno�æ zajmu-
j¹ca wyznaczone miejsca.
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Rozdzia³ 2
Zasady obradowania

§ 36

1. Sesjê otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady lub Wice-
przewodnicz¹cy, wyznaczony przez Przewodnicz¹cego.

2. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego i niewyzna-
czenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.

§ 37

1. Dla wa¿no�ci podejmowanych uchwa³ wymagana jest obec-
no�æ co najmniej po³owy sk³adu Rady Gminy (quorum).

2. Ustawa mo¿e przewidywaæ inne quorum.
3. Przewodnicz¹cy przed rozpoczêciem obrad stwierdza czy

jest quorum.
4. W przypadku braku quorum sesja siê nie odbywa, a je¿eli

brak quorum stwierdzono w trakcie posiedzenia, przewodni-
cz¹cy przerywa obrady, wyznacza nowy termin posiedzenia
tej samej sesji. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska rad-
nych, którzy opu�cili obrady odnotowuje siê w protokole.

§ 38

1. Po stwierdzeniu prawomocno�ci sesji przewodnicz¹cy przed-
stawia porz¹dek obrad.

2. Porz¹dek obrad powinien przewidywaæ, jako punkty sta³e:
a) przedstawienie porz¹dku obrad,
b) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
c) proponowane do przyjêcia uchwa³y,
d) interpelacje i wnioski radnych,

3. Ka¿dy radny oraz Wójt lub jego zastêpca, mo¿e wyst¹piæ
z wnioskiem o poszerzenie lub wy³¹czenie z porz¹dku obrad
okre�lonego punktu. Rada mo¿e wprowadziæ te zmiany bez-
wzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów swego ustawowego sk³adu.

§ 39

1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady wed³ug ustalone-
go porz¹dku, przy czym w uzasadnionych przypadkach mo¿e
dokonywaæ za zgod¹ Rady zmian w kolejno�ci realizacji po-
szczególnych jego punktów.

2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejno�ci zg³oszeñ,
a w uzasadnionych przypadkach poza kolejno�ci¹.

3. Prawo do g³osu poza kolejno�ci¹ m¹j¹:
a) Przewodnicz¹cy Komisji w³a�ciwej dla przedmiotu obrad,
b) Wójt.

4. W sprawach natury formalnej kolejno�æ zg³oszeñ nie obowi¹-
zuje. Radny zg³aszaj¹c siê powinien poinformowaæ Przewod-
nicz¹cego obrad, ¿e zg³asza wniosek w kwestii formalnej.

5. Przedmiotem takich wniosków mog¹ byæ w szczególno�ci
sprawy wymienione w § 26 ust. 3 Statutu.

6. Zg³oszone wnioski formalne Radnych, Przewodnicz¹cy ob-
rad poddaje pod g³osowanie jawne, a Rada mo¿e je przyj¹æ
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 40

1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad przebiegiem i zachowa-
niem porz¹dku obrad w tym zw³aszcza w odniesieniu do wy-
st¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w Sesji.

2. Radni i inne osoby uczestnicz¹ce w sesji winny wspó³praco-
waæ z Przewodnicz¹cym obrad w celu sprawnego i rzeczowe-

go przebiegu sesji poprzez staranne przygotowanie siê do Se-
sji, zapoznanie siê z materia³ami, wypowiedzi rzeczowe za-
koñczone konkretnymi wnioskami. Przy omawianiu danego
zagadnienia, radny powinien w jednym wyst¹pieniu zawrzeæ
wszystkie w¹tki swojej wypowiedzi. Ma prawo tak¿e do usto-
sunkowania siê do wypowiedzi przeciwnych oraz do repliki
na krytykê swojego wyst¹pienia przez innych radnych.

3. Przewodnicz¹cy obrad, mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹-
ce tematu, formy i czasu wyst¹pienia na Sesji.

4. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny wyra�nie odbiega od
przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla
niego czas albo powtarza siê, przewodnicz¹cy mo¿e przy-
wo³aæ radnego ad rem (do rzeczy), a po dwukrotnym przy-
wo³aniu odebraæ mu g³os.

5. Je¿eli tre�æ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie radne-
go w oczywisty sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d� uchy-
biaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy obrad przywo³uje rad-
nego ad ordinem (do porz¹dku), a gdy przywo³anie to nie
odnios³o skutku, mo¿e odebraæ mu g³os - fakt ten odnoto-
wuje siê w protokole z Sesji.

6. Postanowienia ust. 2, 4, 5 stosuje siê odpowiednio do osób
spoza Rady wystêpuj¹cych na sesji.

§ 41

1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom spo�ród
publiczno�ci po ich uprzednim zg³oszeniu siê.

2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e nakazaæ opuszczenie obrad
przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim lub wy-
st¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d� naruszaj¹ po-
wagê sesji.

§ 42

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê
wypowiadaj¹c formu³ê: "Zamykam Sesjê Rady Gminy Zabierzów".

Rozdzia³ 3
Podejmowanie uchwa³

§ 43

1. Rada rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej
kompetencji, okre�lone w ustawie o samorz¹dzie gminnym
oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych
wydawanych na podstawie ustaw z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Uchwa³y Rady w swojej tre�ci mog¹ zawieraæ równie¿:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê

do okre�lonego postêpowania,
3) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania ad-

resatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania,
podjêcia inicjatywy czy zadania,

4) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny,
5) o�wiadczenia lub rezolucje-wyra¿aj¹ce stanowisko Rady

w okre�lonej sprawie, zawieraj¹ce program dzia³ania lub
¿¹dania o charakterze politycznym lub ekonomicznym.

§ 44

1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje:
1) radnemu,
2) komisji,
3) klubowi,
4) Wójtowi,
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2. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) okre�lenie �ród³a finansowania, o ile uchwa³a wywo³uje

skutki finansowe,
5) okre�lenie organu odpowiadaj¹cego za wykonanie uchwa³y,
6) okre�lenie terminu jej wej�cia w ¿ycie.

3. Projekt uchwa³y wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y
wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skut-
kach finansowych jej realizacji, przekazuje siê Przewodni-
cz¹cemu Rady Gminy.

4. Przewodnicz¹cy Rady Gminy przekazuje projekty uchwa³
w³a�ciwym komisjom do zaopiniowania, z zastrze¿eniem
ust. 5.

5. Projekty uchwa³ zg³oszone przez podmioty wymienione
w ust. 1 pkt 1-3 wymagaj¹ dodatkowo opinii Wójta.

§ 45

1. W celu przedstawienia projektu uchwa³y na sesji Przewod-
nicz¹cy udziela g³osu referentowi.

2. W razie potrzeby Przewodnicz¹cy udziela g³osu Wójtowi
lub jego zastêpcy i komisji w³a�ciwej w sprawie.

3. Ka¿dy radny ma prawo do jednorazowego zabrania g³osu
w dyskusji i w tym samym temacie do jednej repliki.

4. Wnioski dotycz¹ce zmiany tre�ci projektu uchwa³y nale¿y
przeg³osowaæ oddzielnie, przed g³osowaniem nad uchwa³¹.

§ 46

1. Uchwa³y Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
w g³osowaniu jawnym, w obecno�ci co najmniej po³owy
sk³adu Rady, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.

2. G³osowanie tajne przeprowadzane jest gdy taki tryb prze-
widuje ustawa.

3. Na wniosek radnego mo¿e byæ przeprowadzone g³osowa-
nie imienne.

§ 47

1. Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów ma miejsce wówczas, gdy za kan-
dydatem lub wnioskiem oddana zosta³a liczba g³osów co naj-
mniej o jeden wiêksza od liczby wa¿nie oddanych przeciw.

2. Bezwzglêdna wiêkszo�æ g³osów ma miêjsce wówczas, gdy
za kandydatem lub wnioskiem oddana zosta³a liczba g³o-
sów co najmniej o jeden wiêksza od sumy pozosta³ych wa¿-
nie oddanych g³osów ("przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê").

§ 48

1. G³osowanie jawne przeprowadza siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie tajne przeprowadza siê na kartkach do g³oso-

wania przygotowanych przez Biuro Rady i opatrzonych pie-
cz¹tk¹ Rady Gminy.

3. G³osowanie imienne przeprowadza siê na kartkach przygo-
towanych jak do g³osowania tajnego i dodatkowo opatrzo-
nych nazwiskiem radnego.

§ 49

1. G³osy w g³osowaniu jawnym liczone s¹ przez Przewodni-
cz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, a w razie potrzeby tak-
¿e przez wskazanych radnych.

2. G³osowanie tajne i imienne przeprowadza komisja skruta-

cyjna wybierana spo�ród radnych. G³osowanie przeprowa-
dziæ mo¿na na ca³y sk³ad komisji lub na wniosek radnych -
na jej poszczególnych cz³onków.

3. Sposób g³osowania tajnego i imiennego ka¿dorazowo okre-
�la przewodnicz¹cy obrad precyzuj¹c w szczególno�ci, jakie
g³osy uwa¿a siê za niewa¿ne.

4. Wyniki g³osowania tajnego i imiemiego znajduj¹ odzwier-
ciedlenie w protokole komisji, który najpierw podpisuj¹ wszy-
scy jej cz³onkowie, a nastêpnie zostaje odczytany pozosta-
³ym radnym.

5. Protokó³ komisji oraz karty do g³osowania do³¹cza siê do pro-
toko³u z sesji. Karty do g³osowania przechowuje siê do koñ-
ca kadencji Rady.

§ 50

1. Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które odnotowuje siê
w protokole sesji.

2. Uchwa³a powinna zawieraæ w szczególno�ci:
a) numer sesji, numer kolejny uchwa³y i datê podjêcia,

b) tytu³ uchwa³y,
c) podstawê prawn¹,
d) przedmiot regulacji,
e) okre�lenie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie

i ewentualne wskazówki co do sposobu wykonania,
f] termin wej�cia w ¿ycie, w razie potrzeby czas obowi¹zywania,
g) przepisy przej�ciowe.

3. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobec-
no�ci Wiceprzewodnicz¹cy Rady prowadz¹cy obrady.

4. Uchwa³y ewidencjonuje siê w odrêbnym rejestrze i przecho-
wuje w Biurze Rady.

5. Uchwa³y Rady przekazywane s¹ niezw³ocznie Wójtowi ce-
lem realizacji.

Rozdzia³ 4
Protoko³y

§ 51

1. Posiedzenia Rady Gminy s¹ protoko³owane.
2. Protokó³ podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewod-

nicz¹cy prowadz¹cy obrady.
3. Protokó³ powinien byæ do wgl¹du w Biurze Rady w terminie

10 dni od zakoñczenia sesji. 4. Radni mog¹ zg³aszaæ uwagi
do protoko³u bezpo�rednio Przewodnicz¹cemu rady lub na
nastêpnej sesji.

5. W przypadku nieuwzglêdnienia poprawki przez Przewodni-
cz¹cego, a tak¿e w razie zg³oszenia uwag na sesji o ich przy-
jêciu lub odrzuceniu decyduje Rada.

6. Protokó³ z sesji zostaje przyjêty w drodze g³osowania na na-
stêpnej sesji.

§ 52

1. Protokó³ powinien odzwierciedlaæ przebieg obrad oraz za-
wieraæ podejmowane rozstrzygniêcia.

2. W szczególno�ci protokó³ powinien zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce sesji, godzinê rozpoczêcia i zakoñ-

czenia oraz nazwisko przewodnicz¹cego obrad,
b) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
c) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
d) ostateczny porz¹dek obrad,
e) krótkie streszczenie przemówieñ i wyst¹pieñ wraz z nazwi-

skami osób (przebieg dyskusji),
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f) teksty zg³oszonych wniosków i interpelacji a tak¿e udzielo-
ne na nie odpowiedzi,

g) wyniki g³osowania nad poszczególnymi uchwa³ami i wnio-
skami,

h) podpis przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
3. Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególno�ci:

a) lista obecno�ci radnych,
b) o�wiadczenia i unie dokumenty z³o¿one w czasie trwania sesji,
c) z³o¿one na pi�mie usprawiedliwienia osób nieobecnych,
d) protoko³y komisji skrutacyjnej z g³osowania tajnego.

4. Po zakoñczonej sesji przewodnicz¹cy Rady przedk³ada Wój-
towi celem realizacji wyci¹gi z protoko³u dotycz¹ce zg³oszo-
nych wniosków oraz interpelacji, na które nie udzielono od-
powiedzi na sesji.

§ 53

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami w celu
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia spraw wspólnych dla tych rad.

2. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ przewodnicz¹cy
obrad, którzy s¹ tak¿e odpowiedzialni za prawid³owe i ter-
minowe ich dorêczenie wraz z materia³ami, zgodnie z zapi-
sami w³asnych statutów.

3. Wspólna sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej
co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady.

4. Podejmowanie uchwa³ na wspólnej sesji nastêpuje w od-
rêbnym g³osowaniu ka¿dej rady.

5. Na wspólnej sesji mo¿e byæ wybrany przewodnicz¹cy ob-
rad, uchwa³y i protoko³y z wspólnej sesji podpisuj¹ prze-
wodnicz¹cy obu rad.

6. Przeg³osowanie uchwa³y tylko przez jedn¹ radê oznacza, ¿e
uchwa³a nie zosta³a podjêta.

 Tytu³ II
Wójt Gminy

§ 54

1. Organem wykonawczym Gminy Zabierzów jest Wójt.
2. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje

j¹ na zewn¹trz.

§ 55

1. Wójt wykonuje zadania okre�lone:
1) przepisami prawa,
2) niniejszym statutem,
3) uchwa³ami Rady Gminy.

2. Do kompetencji Wójta nale¿y w szczególno�ci:
1) kierowanie Urzêdem Gminy,
2) przygotowanie projektów uchwa³ Rady Gminy,
3) przygotowanie projektów bud¿etu Gminy,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) informowane mieszkañców o za³o¿eniach projektu bu-

d¿etu i og³aszanie uchwa³y bud¿etowej,
6) wykonywanie uchwa³ Rady,
7) gospodarowanie mieniem komunalnym,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek orga-

nizacyjnych,
9) zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do wysoko�ci usta-

lonej przez Radê,
10) podejmowanie decyzji w sprawach maj¹tkowych w za-

kresie zwyk³ego zarz¹du,
11) zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych w granicach za-

kre�lonych przez Radê,

12) udzielanie pe³nomocnictwa kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych,

13) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z:
a) dzia³alno�ci finansowej Gminy,
b) wykonania bud¿etu,
c) wykonania uchwa³ Rady,
d) gospodarowania mieniem komunalnym,

14) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego
oraz ustalanie warunków ugody w sprawach cywilnych,

15) przedk³adanie organom nadzoru uchwa³ Rady,
16) podejmowanie decyzji w sprawach umorzenia i roz³o¿e-

nia na raty nale¿no�ci Gminy w przypadkach nie uregu-
lowanych odrêbnymi przepisami,

17) wykonywanie zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹,
18) wspó³dzia³anie z so³ectwami oraz sprawowanie nad nimi

nadzoru,
19) zarz¹dzanie wyborów w so³ectwach,
20) wydawanie decyzji administracyjnych w przypadkach

przewidzianych przez prawo.

§ 56

W realizacji zadañ w³asnych Wójt podlega wy³¹cznie Radzie.

Czê�æ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE

Tytu³ I
Tworzenie so³ectw

§ 57

1. W Gminie zosta³y utworzone 23 jednostki pomocnicze -
so³ectwa.

2. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa oraz kompetencje
jego organów okre�la Rada odrêbnymi statutami.

§ 58

So³ectwa tworzy, ³¹czy, dzieli oraz znosi Rada Gminy.:
1) na wniosek mieszkañców,
2) z w³asnej inicjatywy.

§ 59

1. Uprawnionymi do wnioskowania w sprawie utworzenia
nowego, ³¹czenia, dzielenia oraz znoszenia so³ectw s¹:
a) zebrania wiejskie so³ectw, z których ma nast¹piæ wyod-

rêbnienie so³ectwa,
b) co najmniej 1/5 mieszkañców posiadaj¹cych prawa wy-

borcze z so³ectw, o których mowa pod lit. a.
2. Wnioski w sprawach wymienionych w ust. 1 sk³ada siê

do Wójta, który zobowi¹zany jest przygotowaæ projekty sto-
sownych uchwa³.

3. Projekt, który powinien zawieraæ mapy oraz wykaz mienia ko-
munalnego przeznaczonego dla poszczególnych so³ectw, Wójt
wyk³ada do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy oraz u so³tysów
so³ectw, których podzia³ dotyczy, zawiadamiaj¹c mieszkañców.

4. Mieszkañcy so³ectw mog¹ w terminie 14 dni od og³oszenia
wnosiæ do Wójta pisemne uwagi do przed³o¿onych projektów.

5. Uwagi gromadzi oraz rozpatruje specjalnie powo³ana przez
Radê komisja.

6. W sk³adzie komisji powinni byæ uwzglêdnieni radni z so³ectw
podlegaj¹cych reorganizacji.

7. Stanowisko Wójta, opiniê komisji oraz uwagi mieszkañców
przedk³ada siê do rozpatrzenia Radzie Gminy.
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§ 60

1. W przypadku, gdy inicjatywa utworzenia nowego so³ectwa
pochodzi od Rady nale¿y przeprowadziæ konsultacjê z miesz-
kañcami reorganizowanych so³ectw.

2. Do przeprowadzenia konsultacji maj¹ odpowiednie zasto-
sowanie postanowienia § 59.

Tytu³ II
Gospodarka finansowa so³ectw

§ 61

1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi go-
spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

2. Podstaw¹ prowadzenia gospodarki finansowej jest plan rze-
czowo-finansowy.

3. Plan rzeczowo-finansowy so³ectwa zawiera:
1) dochody bud¿etu gminy uzyskiwane ze �róde³ okre�lo-

nych w § 63,
2) wydatki bud¿etu gminy przeznaczone na potrzeby so³ectwa.

4. Plan rzeczowo - finansowy so³ectwa w zakresie �rodków wy-
odrêbnionych w bud¿ecie Gminy bêd¹cych w dyspozycji so-
³ectwa jest ustalony na rok bud¿etowy w drodze uchwa³y Ze-
brania Wiejskiego w terminach wyznaczonych gminnymi prze-
pisami okre�laj¹cymi procedurê uchwalania bud¿etu gminy.

5. Zmiany planu rzeczowo - finansowego dokonywane s¹ wdro-
dze uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

§ 62

1. Plan rzeczowo - finansowy so³ectwa realizowany jest
przez Urz¹d gminy lub inne gminne jednostki organizacyjne.

2. So³tys jest uprawniony do kontroli prawid³owo�ci realizacji
planu rzeczowo - finansowego so³ectwa.

§ 63

1. So³ectwo dysponuje �rodkami finansowymi pochodz¹cymi
z nastêpuj¹cych �róde³:
1) kwoty wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy,
2) dochody pochodz¹ce z mienia przekazanego so³ectwu,
3) wp³ywy z imprez organizowanych przez so³ectwo,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz

so³ectwa.
2. So³ectwo dysponuje po³ow¹ kwoty uzyskanej ze sprzeda¿y

mienia komunalnego pochodz¹cego z mienia wiejskiego
w nastêpnym roku bud¿etowym po sprzeda¿y.

§ 64

Dzia³alno�æ finansowa so³ectwa podlega kontroli gminy
polegaj¹cej w szczególno�ci na:
1) zatwierdzaniu przez Wójta, a w razie odmowy przez Radê

gminy planu rzeczowo finansowego,
2) mo¿liwo�ci wstrzymywania wykonywania oraz uchylania

uchwa³ zebrania wiejskiego w ca³o�ci lub w czê�ci (§ 65 ust. 2
lit. b oraz § 66 ust. 3 i 4).

Tytu³ III
Nadzór nad so³ectwami

§ 65

1. Dzia³alno�æ so³ectwa podlega nadzorowi pod wzglêdem jej
zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i gospodarno�ci.

2. Nadzór sprawuje:
a) w stosunku do decyzji podejmowanych przez so³tysa - Wójt,
b) w stosunku do uchwa³ podejmowanych przez Zebranie

Wiejskie - Wójt i Rada Gminy.

§ 66

1. So³tys zobowi¹zany jest do przedk³adania Wójtowi protoko-
³ów z zebrañ wiejskich w terminie 14 dn.

2. Wójt kontroluje wa¿no�æ uchwa³ zebrania uwzglêdniaj¹c
w szczególno�ci nastêpuj¹ce kryteria:
a) prawid³owo�æ zwo³ania zebrania,
b) prawomocno�æ zebrania,
c) tryb podejmowania uchwa³,
d) zgodno�æ podejmowanych uchwa³ z obowi¹zuj¹cym prawem,
e) celowo�æ, gospodarno�æ.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia powy¿szych zasad
Wójt zawiadamia so³tysa.

W przypadku gdyby podjêta uchwa³a grozi³a stratami dla so-
³ectwa lub gminy Wójt mo¿e wstrzymaæ jej wykonanie do
chwili podjêcia decyzji przez Radê, nie d³u¿ej ni¿ na okres
jednego miesi¹ca.

4. Uchylenia uchwa³y zebrania wiejskiego w ca³o�ci lub w czê-
�ci dokonuje Rada Gminy.

Czê�æ IV
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 67

1. W celu wykonywania zadañ gmina Zabierzów utworzy³a jed-
nostki organizacyjne, których wykaz zawiera za³¹cznik Nr 3.

2. Jednostki organizacyjne dzia³aj¹ na podstawie obowi¹zuj¹-
cych przepisów oraz w³asnych statutów.

§ 68

1. Rada Gminy uchwala statuty gminnych jednostek organiza-
cyjnych je¿eli obowi¹zuj¹ce przepisy nie stanowi¹ inaczej.

2. Statut okre�la w szczególno�ci:
a) nazwê jednostki,
b) siedzibê,
c) przedmiot dzia³ania,
d) organy,
e) zakres wyposa¿enia w maj¹tek,
f) zakres uprawnieñ do rozporz¹dzania maj¹tkiem,
g) zasady gospodarki finansowej.

3. Sprawy okre�lone pod. lit. e) i f) s¹ uregulowane tak¿e w od-
rêbnych dokumentach.

§ 69

1. Gmina przekazuje jednostkom organizacyjnym sk³adniki
mienia komunalnego.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie
pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta.

Czê�æ V
MIENIE GMINNE

§ 70

1. Mieniem gminnym jest w³asno�æ i inne prawa maj¹tkowe na-
le¿¹ce do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.
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2. Podmioty mienia gminnego posiadaj¹ce osobowo�æ praw-
n¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wyko-
rzystania sk³adników maj¹tkowych w zakresie okre�lonym
w aktach o ich utworzeniu, statutach oraz obowi¹zuj¹cych
przepisach.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹-
cych osobowo�ci prawnej zarz¹dzaj¹ wydzielonym im mieniem
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta.

4. So³ectwa zarz¹dzaj¹ i korzystaj¹ z przekazanego im mienia
gminnego w zakresie okre�lonym w ich statutach lub w od-
rêbnych uchwa³ach Rady.

§ 71

1. Gmina nie ponosi odpowiedzialno�ci za zobowi¹zania in-
nych komunalnych osób prawnych.

2. Osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem gminnym zobowi¹zane s¹
do zachowania szczególnej staranno�ci i gospodarno�ci przy
wykonywaniu tego zarz¹du.

§ 72

1. Zarz¹d mieniem gminnym nale¿y do kompetencji Wójta.
2. Rada gminy okre�la zasady tego zarz¹du i tryb korzystania

z gminnych obiektów i urz¹dze~5 u¿yteczno�ci publicznej.

§ 73

1. O�wiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mie-
niem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podsta-
wie jego upowa¿nienia zastêpca Wójta samodzielnie al-
bo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹.

2. Czynno�æ prawna, która mo¿e spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych, dla swej skuteczno�ci, wymaga
kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upowa¿-
nionej.

Czê�æ VI
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

§ 74

1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie bud¿etu.

2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.

§ 75

1. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt.
2. Tryb przygotowania projektu oraz uchwalania bud¿etu, a tak¿e

rodzaj i szczegó³owo�æ materia³ów informacyjnych okre�la
Rada gminy w odrêbnej uchwale.

3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada Wójt.
4. Bez zgody Wójta Rada nie mo¿e wprowadziæ w projekcie

bud¿etu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie
znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêk-
szenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustano-
wienia �róde³ tych dochodów.

§ 76

1. Uchwa³y i zarz¹dzenia organów gminy dotycz¹ce zobowi¹-
zañ finansowych wskazuj¹ �ród³a ich pokrycia.

2. Uchwa³y, o których mowa w ust. 1 zapadaj¹ bezwzglêdn¹

wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³a-
du Rady.

§ 77

Gospodarka finansowa gminy jest jawna, co znajduje swój
wyraz w szczególno�ci:
1) informowaniu mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu

bud¿etu oraz o wykorzystaniu �rodków bud¿etowych,
2) obowi¹zku og³aszania uchwa³y bud¿etowej,
3) obowi¹zku og³aszania sprawozdania z wykonania bud¿etu.

§ 78

1. Wójt zobowi¹zany jest przedk³adaæ Radzie Gminy sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu w terminach okre�lonych w od-
rêbnych przepisach.

2. Zbiorcze, roczne sprawozdanie z wykonania bud¿etu Rada
Gminy rozpatruje w terminie do 30 kwietnia ka¿dego roku
za rok poprzedni.

3. Decyzjê Rady Gminy w sprawie sprawozdania oraz udziela-
nia Wójtowi absolutorium podejmowane s¹ w formie od-
rêbnych uchwa³.

Czê�æ VII
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA

Z NICH PRZEZ OBYWATELI

§ 79

1. Dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu
udostêpniane s¹ przez Urz¹d Gminy w jego siedzibie, w go-
dzinach pracy, w obecno�ci pracownika Urzêdu.

2. Dokumenty wymienine w ust. 1, w miarê mo¿liwo�ci, udo-
stêpniane s¹ na stronie internetowej gminy.

3. Udostêpnienie uchwa³ i protoko³ów z posiedzeñ Rady i Ko-
misji odnotowuje siê w rejestrze.

4. Udostêpnienie innych dokumentów ni¿ wymienione w ust. 3
odbywa siê na pisemny wniosek, w którym wnioskodawca
precyzuje rodzaj i tematykê ¿¹danych do udostêpnienia do-
kumentów.

5. Udostêpnianie dokumentów powinno nastêpowaæ bez zbêd-
nej zw³oki, jednak w uzasadnionych przypadkach mo¿na wy-
znaczyæ jego termin nie d³u¿szy jednak ni¿ 14 dni.

6. Z udostêpnionych dokumentów obywatel mo¿e robiæ notat-
ki i wypisy. Ewentualne kopie dokumentów mo¿e wykonaæ
jedynie pracownik Urzêdu odnotowuj¹c ten fakt w rejestrze.
7. Je¿eli w zwi¹zku z udostêpnieniem dokumentów Urz¹d
poniesie dodatkowe koszty, wnioskodawca zobowi¹zany jest
do ich pokrycia (np. koszty wykonania kserokopii, wyrysów,
wypisów itp.).

8. Przepisy ust. 4 - 7 stosuje siê odpowiednio do dokumen-
tów znajduj¹cych siê w jednostkach organizacyjnych
gminy.

Czê�æ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 80

Wszystkie zmiany w Statucie dokonywane s¹ w trybie prze-
widzianym dla jego uchwalenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Krawczyk
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Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Gminy Zabierzów
z dnia 29 wrze�nia 2003r.

GMINA ZABIERZÓW

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Krawczyk

Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Zabierzów
z dnia 29 wrze�nia 2003r.

Jednostki pomocnicze Gminy:

So³ectwo Aleksandrowice
So³ectwo Balice
So³ectwo Bolechowice
So³ectwo Brzezie
So³ectwo Brzezinka
So³ectwo Brzoskwinia
So³ectwo Burów
So³ectwo Karniowice
So³ectwo Kleszczów
So³ectwo Kobylany
So³ectwo Kochanów
So³ectwo M³ynka

So³ectwo Niegoszowice
So³ectwo Nielepice
So³ectwo Pisany
So³ectwo Radwanowice
So³ectwo Rz¹ska
So³ectwo Rudawa
So³ectwo Szczyglice
So³ectwo Ujazd
So³ectwo Wiêckowice
So³ectwo Zabierzów
So³ectwo Zelków

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Krawczyk

Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Zabierzów
z dnia 29 wrze�nia  2003r.

Jednostki organizacyjne Gminy:

Urz¹d Gminy Zabierzów
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Zabierzowie
Przedszkole Samorz¹dowe w Zabierzowie
Szko³a Podstawowa w Balicach
Szko³a Podstawowa im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego w Bo-

lechowicach
Szko³a Podstawowa w Brzeziu
Szko³a Podstawowa im. Por. Piotra Olka ps. "Go³¹b" w Kobylanach
Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Nielepicach
Szko³a Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie
Zespó³ Szkó³ w Rudawie w sk³ad którego wchodz¹:

- Szko³a Podstawowa im: Armii Krajowej w Rudawie
- Gimnazjum w Rudawie

Zespó³ Szkó³ w Rz¹sce w sk³ad którego wchodz¹:
- Szko³a Podstawowa w Rz¹sce,
- Gimnazjum w Rz¹sce

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Zabierzowie
Samorz¹dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w Zabierzowie Spó³ka
z o. o.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Krawczyk
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NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres:  Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (012) 61-60-636
do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru,  zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.

Zam. 2831/Wr/12/03

Poz. 4779


