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Kraków, dnia 10 wrze�nia 2004 r.

DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 268

ZARZ¥DZENIE WOJEWODY MA£OPOLSKIEGO:

2948 � z dnia 7 wrze�nia 2004 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Stryszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UCHWA£Y RADY POWIATU:

2949 � Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie likwidacji Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Tarnowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2950 � Rady Powiatu Tatrzañskiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w spawie warunków czê�ciowego lub
ca³kowitego zwalniania z op³aty rodziców dziecka, osoby pe³noletniej lub jej rodziców, opieku-
nów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponuj¹ dochodami dziecka za pobyt w pla-
cówce opiekuñczo-wychowawczej dziecka lub osoby pe³noletniej, pozostaj¹cej w placówce
opiekuñczo-wychowawczej na dotychczasowych zasadach, do czasu ukoñczenia szko³y, w któ-
rej rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem pe³noletno�ci . . . . . . . . . . . . . . .

2951 � Rady Powiatu Tatrzañskiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w spawie warunków czê�ciowego lub
ca³kowitego zwalniania z odp³atno�ci rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej, oraz za
pobyt osoby pe³noletniej pozostaj¹cej w rodzinie zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y, w której
rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem pe³noletno�ci . . . . . . . . . . . . . . . .

2952 � Rady powiatu Tatrzañskiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w spawie op³at za usuwanie pojazdów
z dróg na terenie powiatu Tatrzañskiego na koszt w³a�ciciela i przechowywania tych pojazdów
na wyznaczonych  parkingach strze¿onych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UCHWA£Y RADY GMINY:

2953 � Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego na drogach, których zarz¹dc¹ jest Gmina Alwernia . . . . . . . . . . .

2954 � Rady Gminy Biskupice z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia filii i zmiany statutu Ponad-
gminnej Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zab³ociu . . . .

2955 � Rady Gminy Biskupice z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXVI/122/2000
Rady Gminy Biskupice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie okre�lenia trybu postêpowania
o udzielanie dotacji z bud¿etu Gminy, sposobu rozliczenia i kontroli wykonania dotowanych
zadañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2956 � Rady Miejskiej w D¹browie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie okre�lenia zasad
usytuowania na terenie Gminy D¹browa Tarnowska miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



� 11492 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 268

2957 � Rady Gminy w Jordanowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia czasu pracy
placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych us³ugowych . . . . . . . .

2958 � Rady Gminy w Lipnicy Murowanej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicz-
nych przedszkoli prowadzonych przez Gminê . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2959 � Rady Gminy Liszki z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu Gminy Liszki w czê�ci wsi Cholerzyn . . . . . . . . .

2960 � Rady Gminy Wielka Wie� z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/25/2003 z dnia
31 stycznia 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Zarz¹dzenie Nr 274/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 7 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy w Stryszowie.

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25
poz. 219 i Nr 102 poz. 1055) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy
w Stryszowie Nr XIV/87/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w spra-
wie wyga�niêcia mandatu radnego, zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Stry-
szowie w okrêgu wyborczym Nr 4.

2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê dnia 14 listopada
2004 roku.

§ 2

1. Granice okrêgu wyborczego Nr 4, ustalone uchwa³¹ Rady
Gminy w Stryszowie Nr XXXII/281/02 z dnia 11 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 Stry-
szów i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

wz. Wojewody Ma³opolskiego
II Wicewojewoda: J. Nowakowska

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 274/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 7 wrze�nia 2004 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania
czynno�ci wyborczych

do 11 wrze�nia 2004 r.

do 25 wrze�nia 2004 r.

do 30 wrze�nia 2004 r.

do 15 pa�dziernika 2004 r.
do godz. 24 00

do 24 pa�dziernika 2004 r.

Tre�æ  czynno�ci

- opublikowanie zarz¹dzenia Woje-
wody Ma³opolskiego w sprawie
zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych do Rady Gminy w Stryszowie
w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego oraz po-
danie go do publicznej wiadomo-
�ci przez rozplakatowanie na tere-
nie Gminy Stryszów

- podanie do publicznej wiadomo�ci,
w formie obwieszczenia, informa-
cji Wójta Gminy Stryszów o okrê-
gu wyborczym Nr 4, jego grani-
cach, numerze i liczbie radnych
wybieranych w okrêgu wybor-
czym oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Str-
szowie

- powo³anie przez Komisarza Wybor-
czego w Krakowie Gminnej Komi-
sji Wyborczej w Stryszowie

- zg³aszanie do zarejestrowania Gmin-
nej Komisji Wyborczej w Stryszowie
list kandydatów na radnego

- powo³anie przez Wójta Gminy Stry-
szów Obwodowej Komisji Wybor-
czej Nr 3 oraz podanie do publicz-
nej wiadomo�ci jej sk³adu osobo-
wego podanie do publicznej wia-
domo�ci, w formie obwieszczenia,
informacji Wójta Gminy Stryszów
o numerze i granicach obwodu g³o-
sowania Nr 3 oraz o wyznaczonej

Poz. 2948
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wz. Wojewody Ma³opolskiego
II Wicewojewoda: J. Nowakowska

2949

Uchwa³a Nr XIII/155/2004
Rady Powiatu Tarnowskiego

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie likwidacji Zarz¹du Dróg Powiatowych w Tar-
nowie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pó�n. zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�n. zm.)
oraz art. 18 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.), Rada Powia-
tu Tarnowskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 31 grudnia 2004 r. likwiduje siê jednostkê bud¿e-
tow¹ Powiatu Tarnowskiego - Zarz¹d Dróg Powiatowych w Tar-
nowie.

§ 2

Stosunki pracy z pracownikami likwidowanego Zarz¹du
Dróg Powiatowych zostan¹ rozwi¹zane w trybie przepisów o
szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.

§ 3

Mienie Powiatu Tarnowskiego znajduj¹ce siê w u¿ytkowa-
niu Zarz¹du Dróg Powiatowych w Tarnowie po jego likwidacji

zostanie przejête w u¿ytkowanie przez Starostwo Powiatowe
w Tarnowie.

§ 4

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Powiatu, Starostê oraz Dyrektora
likwidowanej jednostki do wykonania wszelkich czynno�ci fak-
tycznych i prawnych zwi¹zanych z likwidacj¹ Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Tarnowie.

§ 5

Zobowi¹zania i nale¿no�ci Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Tarnowie po jego likwidacji staj¹ siê zobowi¹zaniami i nale¿-
no�ciami Powiatu Tarnowskiego - Starostwa Powiatowego
w Tarnowie.

§ 6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Tar-
nowskiego, Staro�cie oraz Dyrektorowi Zarz¹du Dróg Powia-
towych w Tarnowie.

§ 7

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

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tarnowskiego: Z. Karciñski

2950

Uchwa³a Nr XVI/81/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie warunków czê�ciowego lub ca³kowitego zwol-
nienia z op³aty rodziców dziecka, osoby pe³noletniej lub
jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów, w przy-
padku gdy dysponuj¹ dochodami dziecka za pobyt w pla-
cówce opiekuñczo-wychowawczej dziecka lub osoby pe³-
noletniej, pozostaj¹cej w placówce opiekuñczo-wycho-
wawczej na dotychczasowych zasadach, do czasu ukoñcze-
nia szko³y, w której rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem
pe³noletno�ci.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pó�n. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593), Rada
Powiatu Tatrzañskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê warunki czê�ciowego lub ca³kowitego zwol-
nienia z op³aty rodziców dziecka, osoby pe³noletniej lub jej
rodziców, a tak¿e opiekunów prawnych lub kuratorów
w przypadku, gdy dysponuj¹ dochodami dziecka z op³aty
za pobyt w placówce opiekuñczo-wychowawczej, dziecka
lub osoby pe³noletniej, pozostaj¹cej w placówce opiekuñ-
czo-wychowawczej, na dotychczasowych zasadach do cza-
su ukoñczenia szko³y, w której rozpoczê³a naukê przed osi¹-
gniêciem pe³noletno�ci zgodnie z za³¹cznikiem do niniej-
szej uchwa³y.

Data wykonania
czynno�ci wyborczych Tre�æ  czynno�ci

do 30 pa�dziernika 2004 r.

do 31 pa�dziernika 2004 r.

12 listopada 2004 r.
godz. 24 00

13 listopada 2004 r.

14 listopada 2004 r.
godz. 6 00-20 00

siedzibie Obwodowej Komisji Wy-
borczej Nr 3

- rozplakatowanie obwieszczenia
Gminnej Komisji Wyborczej w Stry-
szowie o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnego zawiera-
j¹cego numery list, dane o kandy-
datach umieszczone w zg³osze-
niach list wraz z ewentualnymi ozna-
czeniami kandydatów i list

- sporz¹dzenie spisu wyborców

- zakoñczenie kampanii wyborczej

- przekazanie przewodnicz¹cemu
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 spisu wyborców

- g³osowanie

Poz. 2948, 2949, 2950
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§ 2

Traci moc uchwa³a Nr VIII/43/03 Rady Powiatu Tatrzañskie-
go z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad czê�ciowego lub
ca³kowitego zwolnienia z odp³atno�ci rodziców i opiekunów
prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuñczo - wycho-
wawczych.

§ 3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVI/81/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Warunki czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia
z op³aty rodziców dziecka, osoby pe³noletniej lub jej ro-
dziców, opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypad-
ku gdy dysponuj¹ dochodami dziecka, za pobyt w placów-
ce opiekuñczo - wychowawczych dziecka lub osoby pe³no-
letniej, pozostaj¹cej w placówce opiekuñczo-wychowaw-
czej na dotychczasowych zasadach, do czasu ukoñczenia
szko³y, w której rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem pe³-
noletno�ci

§ 1

Zwalnia siê z op³aty za pobyt w placówce opiekuñczo-
wychowawczej rodziców, osobê pe³noletni¹ lub jej rodziców,
je¿eli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza ustalone-
go w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej kryterium
dochodowego. Przy ustalaniu kryterium dochodowego ro-
dziny nale¿y uwzglêdniæ dziecko kierowane lub pozostaj¹ce
w placówce lub osobê pe³noletni¹, pozostaj¹c¹ w placówce
opiekuñczo-wychowawczej na dotychczasowych zasadach,
do czasu ukoñczenia szko³y, w której rozpoczê³a naukê przed
osi¹gniêciem pe³noletno�ci, a tak¿e dzieci przebywaj¹ce w
domu pomocy spo³ecznej, rodzinie zastêpczej i placówce
opiekuñczo-wychowawczej, je¿eli rodzice ponosz¹ odp³at-
no�æ za ich pobyt.

§ 2

Rodzice dziecka lub osoby pe³noletniej, których dochód na
osobê w rodzinie (wliczaj¹c dziecko kierowane lub pozostaj¹ce
w placówce lub osobê pe³noletni¹, pozostaj¹c¹ w placówce
opiekuñczo-wychowawczej na dotychczasowych zasadach, do
czasu ukoñczenia szko³y, w której rozpoczê³a naukê przed osi¹-
gniêciem pe³noletno�ci) przekracza ustalone w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy spo³ecznej kryterium dochodowe, ponosz¹
op³atê za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w placówce wg
poni¿szej tabeli:

§ 3

1. Opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dyspo-
nuj¹ dochodami dziecka, przebywaj¹cego w placówce opie-
kuñczo - wychowawczej, a tak¿e osoba pe³noletnia, pozo-
staj¹ca w placówce opiekuñczo-wychowawczej na dotych-
czasowych zasadach, do czasu ukoñczenia szko³y, w której
rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem pe³noletno�ci, posia-
daj¹ca w³asny dochód ponosz¹ op³atê za pobyt w placówce
w wysoko�ci nie wy¿szej ni¿ 50% kwoty stanowi¹cej dochód
dziecka lub osoby pe³noletniej.

2. Z op³aty, o której mowa w ust. 1 zwalnia siê opiekunów praw-
nych dziecka lub kuratorów sieroty lub pó³sieroty, a tak¿e oso-
by pe³noletnie (sieroty lub pó³sieroty) w przypadku udoku-
mentowanej konieczno�ci gromadzenia �rodków na zabezpie-
czenie w przysz³o�ci potrzeb mieszkaniowych wychowanka.

Poz. 2950
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§ 4

W przypadku nieobecno�ci wychowanka w placówce w cza-
sie trwania ferii zimowych, letnich odstêpuje siê od ¿¹dania
op³aty za ka¿dy z okresów.

§ 5

Wymienione w § 1, § 2 i § 3 op³aty i zwolnienia z op³at
ustala siê w drodze decyzji administracyjnej.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor

2951

Uchwa³a Nr XVI/82/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie warunków czê�ciowego lub ca³kowitego zwal-
niania z odp³atno�ci rodziców za pobyt dziecka w rodzinie
zastêpczej, oraz za pobyt osoby pe³noletniej pozostaj¹cej
w rodzinie zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y w której
rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem pe³noletno�ci.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pó�n. zm.), art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593), Rada
Powiatu Tatrzañskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê zasady czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania
rodziców z odp³atno�ci za pobyt dzieci w rodzinach zastêpczych,
oraz za pobyt osoby pe³noletniej pozostaj¹cej w rodzinie za-
stêpczej do czasu ukoñczenia szko³y w której rozpoczê³a na-

ukê przed osi¹gniêciem pe³noletno�ci, zgodnie z za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Zasady czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców
z odp³atno�ci za pobyt dzieci w rodzinach zastêpczych, oraz za
pobyt osoby pe³noletniej pozostaj¹cej w rodzinie zastêpczej
do czasu ukoñczenia szko³y w której rozpoczê³a naukê przed
osi¹gniêciem pe³noletno�ci

§ 1

Zwalnia siê z op³at rodziców, je¿eli dochód na osobê w ro-
dzinie nie przekracza ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o po-
mocy spo³ecznej, kryterium dochodowego.

§ 2

Rodzice, których dochód na osobê w rodzinie przekracza
ustalone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej kryterium
dochodowe ponosz¹ op³atê za pobyt dziecka w rodzinie za-
stêpczej wg poni¿szej tabeli:

Dochód w rodzinie ustalony na podstawie
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej

powy¿ej 100% - 150% kryterium dochodowego

powy¿ej 150% - 175% kryterium dochodowego

powy¿ej 175% - 200% kryterium dochodowego

powy¿ej 200% - 250% kryterium dochodowego

powy¿ej 250% - 300% kryterium dochodowego

powy¿ej 300% - 400% kryterium dochodowego

powy¿ej 400% kryterium dochodowego

Wysoko�æ op³aty

10% kryterium dochodowego
na osobê samotnie gospodaruj¹c¹

15% kryterium dochodowego
na osobê samotnie gospodaruj¹c¹

20% kryterium dochodowego
na osobê samotnie gospodaruj¹c¹

30% kryterium dochodowego
na osobê samotnie gospodaruj¹c¹

40% kryterium dochodowego
na osobê samotnie gospodaruj¹c¹

60% kryterium dochodowego
na osobê samotnie gospodaruj¹c¹

Pe³na odp³atno�æ wyliczona na podstawie wydatków
bie¿¹cych ponoszonych na utrzymanie dziecka

w rodzinie zastêpczej
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§ 3

Op³atê za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej oraz czê�cio-
we lub ca³kowite zwolnienie rodziców z odp³atno�ci za pobyt
dziecka w rodzinie zastêpczej, oraz za pobyt osoby pe³noletniej
pozostaj¹cej w rodzinie zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y
w której rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem pe³noletno�ci,
ustala siê w drodze decyzji administracyjnej.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor

2952

Uchwa³a Nr XVI/86/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie op³at za usuwanie pojazdów z dróg na terenie
powiatu Tatrzañskiego na koszt w³a�ciciela i przechowywa-
nia tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strze¿onych.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 43 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 130a ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 z pó�n. zm.), Rada Powiatu
Tatrzañskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at brutto za usuwanie po-
jazdów z dróg na terenie powiatu Tatrzañskiego:
1) dla pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 2 ton:

a) za dojazd - 2 z³ za 1 km,
b) za transport - 2,5 z³ za 1 km,
c) za za³adunek - 50 z³

2) dla pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 2 ton
do 3,5 ton:
a) za dojazd-2,5 z³ za 1 km,
b) za transport - 4 z³ za 1 km,
c) za za³adunek - 70 z³,

3) dla pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej
3,5 ton:
a) za dojazd - 5 z³ za 1 km,
b) za transport - 7 z³ za 1 km,
c) za za³adunek - 120 z³.

§ 2

1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at brutto za przechowywa-
nie usuniêtych pojazdów na parkingu strze¿onym:
1) za ka¿da rozpoczêt¹ dobê:

a) 30 z³ dla pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do
3,5 ton,

b) 50 z³ dla pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 ton.

§ 3

Stawki ustalone w § 1 wzrastaj¹ o 30% za usuwanie pojaz-
dów w dni �wi¹teczne oraz w godz. 22.00 - 6.00.

§ 4

Traci moc uchwa³a z Rady Powiatu Tatrzañskiego Nr II/13/
02 z dnia 12 grudnia 2002 r. sprawie op³at za usuwanie pojaz-

dów z dróg na terenie powiatu Tatrzañskiego na koszt w³a�ci-
ciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych par-
kingach strze¿onych.

§ 5

Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 6

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

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor

2953

Uchwa³a XXII/168/2004
Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 14 lipca 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogo-
wego na drogach, których zarz¹dc¹ jest Gmina Alwernia.

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 200 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o og³aszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718
z pó�n. zm.), Rada Miejska w Alwerni uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Okre�la siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego dla dróg,
których zarz¹dc¹ jest Gmina Alwernia na cele nie zwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹
dróg, dotycz¹ce
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktu-

ry technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w ce-
lach innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.

§ 2

1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dla któ-
rych zarz¹dc¹ jest Gmina Alwernia w celu, o którym mowa
w § 1 pkt 1 i 4 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy
dzieñ zajêcia
1) przy zajêciu jezdni do 50% szeroko�ci - 1,00 z³,
2) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezd-

ni - 2,00 z³.
2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do pasów

dziel¹cych, poboczy, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, �cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1
i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa
drogowego w wysoko�ci - 0,50 z³.
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4. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24 godziny
jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.

§ 3

1. Za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dla dróg, których za-
rz¹dc¹ jest Gmina Alwernia zajêtego przez rzut poziomy urz¹-
dzeñ, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at rocznych:
1) w pasie drogowym - 8,00 z³,
2) na obiekcie mostowym 100,00 z³.

2. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1 obej-
muj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pa-
sie drogowym. Za pe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocz-
nych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby
miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

§ 4

Za zajêcie pasa drogowego dla dróg, których zarz¹dc¹ jest
Gmina Alwernia w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiek-

tu handlowego lub us³ugowego - 0,80 z³,
2) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych

obiektów - 0,10 z³,
3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,00 z³.

§ 5

Za zajêcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej ni¿
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut pozio-
my obiektu budowlanego lub urz¹dzenia mniejszej ni¿ 1 m2

stosuje siê stawki takie jak za zajêcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 6

Op³aty wymienione w niniejszej uchwale nalicza siê i po-
biera siê w drodze decyzji administracyjnej.

§ 7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 8

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

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Alwerni: E. Lewicka

2954

Uchwa³a Nr XXI/ 322/04
Rady Gminy Biskupice

z dnia 9 lipca 2004 r.

w sprawie utworzenia filii i zmiany statutu Ponadgminnej
Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej Typu Wsparcia Dzien-
nego w Zab³ociu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 8 ust. 2a
oraz art. 40 i 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591

z pó�n. zm.), art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z pó�n. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 wrze�nia 2000 r. w sprawie
placówek opiekuñczo -wychowawczych (Dz. U. Nr 80 poz. 900)
oraz uchwa³y Nr IX/67/03 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 lip-
ca 2003 r. w sprawie przejêcia zadania z zakresu w³a�ciwo�ci
powiatu Rada Gminy Biskupice uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Tworzy siê filiê w miejscowo�ci Tr¹bki (so³ectwo Zboró-
wek) wchodz¹c¹ w sk³ad Ponadgminnej Placówki Opiekuñczo
-Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zab³ociu.

§ 2

W statucie Ponadgminnej Placówki Opiekuñczo -Wycho-
wawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zab³ociu stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y Nr X/80/03 Rady Gminy Biskupice z dnia
12.09.2003 r. w sprawie utworzenia Ponadgminnej Placówki
Opiekuñczo -Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Za-
b³ociu wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 po pkt 3 dodaje siê pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. O�rodek posiada filiê w miejscowo�ci Tr¹bki (so³ectwo
Zborówek).

3b. O�rodek mo¿e prowadziæ na terenie Gminy Biskupice
punkty konsultacyjne dla dzieci i rodziców organizuj¹ce
grupy wsparcia dla rodziców, m³odzie¿owe grupy wspar-
cia, grupy terapeutyczne",

2) zmienia siê pkt 3 w § 7, który otrzymuje brzmienie:
"3. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ i zadania o�rod-

ka, filii i punktów konsultacyjnych, a tak¿e specyfikê i za-
kres sprawowanej nad dzieæmi opieki ustala dyrektor
o�rodka w regulaminie w porozumieniu z organem pro-
wadz¹cym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce".

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Ciastoñ

2955

Uchwa³a Nr XXI/323/04
Rady Gminy Biskupice

z dnia 9 lipca 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXVI/122/2000 Rady
Gminy Biskupice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie okre-
�lenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu
gminy, sposobu rozliczenia i kontroli wykonania dotowa-
nych zadañ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
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1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z pó�n. zm.), Rada Gminy Biskupice uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchyla siê uchwa³ê Nr XXVI/122/2000 Rady Gminy Bisku-
pice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie okre�lenia trybu
postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu gminy, sposobu
rozliczenia i kontroli wykonania dotowanych zadañ.

§ 2

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Ciastoñ

2956

Uchwa³a Nr XXII/140/04
Rady Miejskiej w D¹browie Tarnowskiej

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie okre�lenia zasad usytuowania na terenie Gmi-
ny D¹browa Tarnowska miejsc sprzeda¿y i podawania na-
pojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 2a
ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�-
wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231 z pó�n. zm.), Rada Miejska w D¹browie Tarnowskiej
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwa³a okre�la zasady usytuowania na terenie gminy
D¹browa Tarnowska miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.

§ 2

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) punkcie - rozumie siê przez to zarówno punkt sprzeda¿y

napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y (miejscu po-
dawania); punkt podawania napojów alkoholowych do spo-
¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e zostaæ poszerzony o ogró-
dek letni, w którym dozwolone jest podawanie (a nie sprze-
da¿) napojów alkoholowych, usytuowany przy tym punkcie;
ogródek mo¿e tak¿e znajdowaæ siê naprzeciw g³ównego
wej�cia do punktu z tym, ¿e odleg³o�æ miêdzy tym wej�ciem,
a najdalej wysuniêtym miejscem ogródka nie mo¿e prze-
kraczaæ 20 m, a teren ogródka nie mo¿e rozdzielony byæ
jezdni¹ w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym,

2) ogródku - jest to wyodrêbniona zagrodzona przestrzeñ, zor-
ganizowana na wolnym powietrzu, bezpo�rednio przy loka-
lu gastronomicznym na terenie którego odbywa siê poda-
wanie oraz spo¿ywanie napojów alkoholowych.

§ 3

1. Punkt, ogródek nie mo¿e znajdowaæ siê w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 50 metrów od nastêpuj¹cych budynków i obiektów:

� publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
� ¿³obków, niezale¿nie czy s¹ publicznymi zak³adami opieki

zdrowotnej,
� szkó³, przedszkoli i internatów,
� placówek o�wiatowo- wychowawczych i opiekuñczych,
� siedzib s¹dów powszechnych,
� obiektów sakralnych i ko�cielnych przeznaczonych do od-

prawiania nabo¿eñstw,
� dworców autobusowych i kolejowych,
� cmentarzy,
� domów pomocy spo³ecznej.

2.1. Odleg³o�æ punktu od budynku lub obiektu wymienione-
go w ust. 1 ustala siê mierz¹c odleg³o�æ pomiêdzy wej-
�ciem g³ównym do budynku a wej�ciami do obiektów
wymienionych w ust. 1 po najkrótszej drodze doj�cia
pomiêdzy nimi, z zachowaniem przepisów Prawa o ru-
chu drogowym.

2.2. Odleg³o�æ ogródka ustala siê, mierz¹c odleg³o�æ pomiê-
dzy wej�ciami do obiektów wymienionych w ust. 1, a naj-
dalej wysuniêtym miejscem ogródka od punktu sprzeda¿y
po najkrótszej drodze doj�cia pomiêdzy nimi, z zachowa-
niem przepisów Prawa o ruchu drogowym.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi D¹browy
Tarnowskiej.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/233/97 Rady Miejskiej w D¹-
browie Tarnowskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie okre�le-
nia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych.

§ 6

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Wojtyto

2957

Uchwa³a Nr XXV/194/201
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 27 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu deta-
licznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pó�n. zm.) oraz arf. XII § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy
(Dz. U Nr 24 poz. 142 pó�n. zm.), Rada Gminy w Jordanowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê dni i godziny otwierania oraz zamykania pla-
cówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych
i us³ugowych na terenie Gminy Jordanów w nastêpuj¹cy
sposób:
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1. Placówki handlu detalicznego w dni powszednie i niedziele:
1) spo¿ywcze i spo¿ywczo - przemys³owe oraz przemys³o-

we w godzinach nie wcze�niej ni¿ od godz. 6-tej, nie pó�-
niej ni¿ do godziny 22-giej.

2. Zak³ady gastronomiczne w dni powszednie i niedziele
1) restauracje, bary kawiarnie w godzinach nie wcze�niej

ni¿ od godz. 7-mej, nie pó�niej ni¿ do godziny 24-tej,
2) bar "Spontu� s.c." - Us³ugi Ma³ej Gastronomii w Napra-

wie - Ma³y Luboñ oraz Zajazd Przedsiêbiorstwa "Cera-
met" w Naprawie - z uwagi na lokalizacjê placówek w du-
¿ej odleg³o�ci od zabudowañ - ca³odobowo.

3. Ustala siê godziny prowadzenia dzia³alno�ci rozrywkowej
(dyskoteki) w godzinach nie wcze�niej ni¿ od godziny 18-tej,
nie pó�niej ni¿ do godziny 2-giej.

4. Zak³ady us³ugowe w dni powszednie dla ludno�ci w godzi-
nach nie wcze�niej ni¿ od godziny 7-mej, nie pó�niej ni¿ do
godziny 20-tej.

§ 2

Podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ zobo-
wi¹zane s¹ do zamieszczenia w widocznym miejscu infor-
macji o godzinach otwarcia i zamkniêcia placówek handlu
detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych dla
ludno�ci.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Galos

2958

Uchwa³a Nr XIV/99/04
Rady Gminy w Lipnicy Murowanej

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowa-
dzonych przez gminê.

Na podstawie art. 14 "a" ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 roku
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó�n. zm.),
Rada Gminy w Lipnicy Murowanej uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W Gminie Lipnica Murowana ustala siê nastêpuj¹c¹ sieæ
publicznych przedszkoli:
1. Przedszkole Samorz¹dowe w Lipnicy Murowanej z siedzib¹

w Lipnicy Murowanej Nr 19.
2. Przedszkole Samorz¹dowe w Rajbrocie z siedzib¹ w Rajbro-

cie Nr 110.

§ 2

Roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-cio let-
nich realizowane bêdzie w przedszkolach, o których mowa
w § 1.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. W³odarczyk

2959

Uchwa³a Nr XVII/168/04
Rady Gminy Liszki
z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu Gminy Liszki w czê�ci
wsi Cholerzyn.

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1art. 36,
art. 87 ust. 1,Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 41, art. 42 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.), po stwierdzeniu zgodno�ci pro-
jektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
gminy Liszki w czê�ci wsi Cholerzyn z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Liszki Rada Gminy Liszki uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

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

2. Ustalenia planu dotycz¹ terenu:
1) dzia³ek nr: 1787/10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
2) czê�ci dzia³ek nr 1787/14, 19, 27 po³o¿onych pomiêdzy

ww. dzia³kami,
3) czê�ci rowu melioracyjnego przylegaj¹cego do dzia³ek

wymienionych w pkt 1 na granicy z Budzyniem.
3. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:

1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1, bêd¹cego integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y

przedstawiaj¹cego rysunek planu "Przeznaczenie i zago-
spodarowanie terenu" w skali 1:2000,

3) za³¹cznika Nr 2, bêd¹cego integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y,
zawieraj¹cego informacje na temat sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu,

4) za³¹cznika Nr 3, bêd¹cego integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y,
zawieraj¹cego informacje na temat sposobu realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania

4. Ustaleniami planu nie s¹ informacje zawarte w aneksach:
1) aneks Nr 1 - "Przewidywany przyrost poboru mocy elek-

trycznej i gazu".
2) aneks Nr 2 - rysunek "Infrastruktura Techniczna" w skali

1:2000. Aneks Nr 2 przedstawia uzbrojenie terenu obej-
muj¹ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, które
nale¿y traktowaæ jako orientacyjne, wymagaj¹ce u�ci�le-
nia na etapie opracowania projektu budowlanego, po uzy-
skaniu warunków technicznych zasilania od w³a�ciwych
instytucji bran¿owych (operatorów sieci).
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§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:

a) zapewnienia dostêpno�ci do us³ug publicznych,
b) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastruktu-

rê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwo�ci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu

komunikacyjnego,
d) zachowania warto�ci �rodowiska kulturowego, przyrod-

niczego i krajobrazu,
2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju miesz-

kalnictwa, us³ug i wytwórczo�ci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego warto�ci �rodowiska kulturowego i przy-
rodniczego oraz krajobrazu,

3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami przestrzeni.

§ 3

1. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunkach stanowi¹-
cych za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z usta-
leñ niniejszego planu, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz

ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy - wyznaczone na rysunku

planu, okre�laj¹ce obowi¹zuj¹ce po³o¿enie nowych bu-
dynków i innych obiektów kubaturowych wzd³u¿ linii ozna-
czonych na rysunku planu (z wy³¹czeniem towarzysz¹-
cych zabudowie mieszkaniowej obiektów gospodarczych
i gara¿y, które mog¹ byæ usytuowane w g³êbi dzia³ek),

4) symbole identyfikacyjne terenów o ró¿nym przeznacze-
niu podstawowym i dopuszczalnym oraz ró¿nych warun-
kach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) MN2 - tereny zabudowy jednorodzinnej,
b) ZU2 - tereny zieleni urz¹dzonej,
c) ZN - tereny zieleni nieurz¹dzonej,
d) KD1, KD2 - tereny dróg publicznych
e) WS - tereny wód �ródl¹dowych.

§ 4

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi, sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze opracowania,

zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia zawarte w rozdzia³ach III i IV.

2. Podejmowane przedsiêwziêcia i inwestycje (w zakresie za-
gospodarowania terenów) nie mog¹ naruszaæ ustaleñ, o któ-
rych mowa w pkt 1.

§ 5

Je¿eli w planie jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to takie

przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to przezna-
czenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca i uzupe³nia,
a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

3) zieleni urz¹dzonej - rozumie siê przez to zespo³y zadrzewieñ,
zakrzewieñ oraz zieleni niskiej skomponowane pod wzglê-
dem estetycznym i plastycznym.

Rozdzia³ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym
planem

I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 6

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.

§ 7

1. W terenach wymienionych w §1 obowi¹zuje zakaz lokalizo-
wania obiektów i inwestycji zaliczanych do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumie-
niu w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony �rodowiska z pó�niejszymi
zmianami, obiektów produkcyjnych oraz wie¿ urz¹dzeñ ra-
diokomunikacyjnych.

2. Realizacja zabudowy na dzia³ce po³o¿onej w terenach objê-
tych systemami kanalizacji wymaga pod³¹czenia jej do tych
systemów.

§ 8

1. Dopuszcza siê korektê podzia³ów dzia³ek na obszarze objê-
tym planem tylko pod warunkiem zachowania:
1) kierunku podzia³ów wg istniej¹cych linii podzia³ów w³a-

sno�ci,
2) ustalonej intensywno�ci zabudowy,
3) ustalonej minimalnej wielko�ci dzia³ek,
4) bezpo�redniego dostêpu do dróg wyznaczonych w planie.

§ 9

W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹-
dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla ob-
s³ugi terenu.

§ 10

1. Dla ca³ego obszaru objêtego planem w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej i przeciwdzia³ania nadzwyczajnym zagro-
¿eniom obowi¹zuje:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciwpo-

¿arowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez ist-
niej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,

2) wyprzedzaj¹ca lub równoleg³¹ w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowa sieci wodoci¹gowej dla za-
pewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakre-
sie ilo�ci i jako�ci wody z uwzglêdnieniem ochrony prze-
ciwpo¿arowej,
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3) wyposa¿enie nowo projektowanych przewodów wodo-
ci¹gowych w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciw-
po¿arowej.

§ 11

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

i = P/T

gdzie:

P - suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych
(mieszkalnych i us³ugowych ³¹cznie) liczona w zewnêtrz-
nym obrysie murów,

T - powierzchnia dzia³ki znajduj¹ca siê w terenach budow-
lanych.

§ 12

Za zgodne z planem uznaje siê:
1. Lokalizowanie w granicach ca³ego terenu objêtego planem,

nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci infra-
struktury technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu o ile
ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczno�ci z pozosta³ymi
ustaleniami planu.

2. Przebudowê i rozbudowê istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ
z zachowaniem ustaleñ w zakresie intensywno�ci zabudo-
wy, zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania
terenów okre�lonych dla kategorii terenów, w której siê one
znajduj¹.

3. Realizacjê zabudowy w granicach dzia³ki.
4. Realizacjê obiektów s³u¿¹cych utrzymaniu i regulacji wód

oraz zabezpieczeniu przed zagro¿eniem powodziowym.

II. Zasady ochrony �rodowiska i przyrody

§ 13

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê strefê
zewnêtrzn¹ ochrony po�redniej ujêcia wody na Sance
(ca³y obszar objêty planem, nie oznaczony na rysunku
planu).

2. Na terenach po³o¿onych w granicach strefy obowi¹zuj¹ ogra-
niczenia wynikaj¹ce z decyzji  Wojewody Krakowskiego z dnia
20 grudnia 1996 roku.

§ 14

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê otulinê
Bielañsko -Tynieckiego Parku Krajobrazowego (ca³y obszar
objêty planem, nie oznaczony na rysunku planu).

2. Na terenach po³o¿onych w granicach otuliny obowi¹zuj¹
zasady zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Krakowskie-
go nr 6 z dnia 16 maja 1997 r.

§ 15

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê strefê
ochronn¹ zbiornika wód podziemnych GZWP nr 326 (ca³y
obszar objêty planem, nie oznaczony na rysunku planu).

2. Na terenach po³o¿onych w granicach strefy obowi¹zuje za-
kaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabez-

pieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a i wód podziemnych
substancji toksycznych i innych szkodliwych dla �rodowiska.

§ 16

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê strefê
ochronn¹ zbiornika wód podziemnych GZWP nr 450 (ca³y
obszar objêty planem, nie oznaczony na rysunku planu).

2. Na terenach po³o¿onych w granicach strefy obowi¹zuje za-
kaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabez-
pieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a i wód podziemnych
substancji toksycznych i innych szkodliwych dla �rodowiska.

§ 17

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê strefê oto-
czenia lotniska w odleg³o�ci 5,0 km od jego granic (ca³y ob-
szar objêty planem, nie oznaczony na rysunku planu).

2. W strefie tej obiekty budowlane i naturalne nie mog¹ stano-
wiæ zagro¿enia dla startuj¹cych i l¹duj¹cych statków po-
wietrznych. Warunki zagospodarowania strefy okre�laj¹
przepisy szczególne.

§ 18

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê strefê
ograniczonej wysoko�ci zabudowy - 286-391 m n.p.m. (ca³y
obszar objêty planem, nie oznaczony na rysunku planu).

§ 19

1. W zakresie ochrony przyrody i �rodowiska obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z usta-

leniami dla wydzielonych kategorii terenów jako po-
wierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów
szczególnych,

2) zachowanie istniej¹cych cieków wraz z ich obudow¹ bio-
logiczn¹,

3) zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych z pod-
³o¿em w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 4m od linii brzegowej
cieków. W odleg³o�ci mniejszej ni¿ 4m od linii brzegowej
cieków dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ nie zwi¹za-
nych na sta³e z pod³o¿em, ³atwych do demonta¿u,

4) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia wodne, urz¹dzenia infrastruktury drogo-
wej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ 10 m od linii brzegowej cieków wodnych,
w celu zachowania obudowy biologicznej cieku.

2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwo�ci obiektów oraz ochrony
jako�ci wód obowi¹zuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do gruntu

i powierzchniowych,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposa¿enie

budynków w urz¹dzenia do odprowadzania �cieków,
3) pod³¹czenie obiektów mieszkaniowych, do sieci kanaliza-

cyjnej w zasiêgu obs³ugi sieci sukcesywnie wraz z bu-
dow¹ systemu kanalizacji,

4) prowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej nie mo¿e powo-
dowaæ powstawania uci¹¿liwo�ci wykraczaj¹cych poza
granice dzia³ki do której u¿ytkownik ma tytu³ prawny,
a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ
powietrza,

5) prowadzenie gospodarki wodno-�ciekowej zgodnie z za-
sadami okre�lonymi w § 26 oraz w § 27.
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3. W zakresie ochrony przed erozj¹ gleb obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce zasady:
1) na terenach objêtych planem dopuszcza siê sukcesywne

tworzenie nowych zadrzewieñ i zakrzewieñ oraz wpro-
wadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie
przepisów szczególnych.

§ 20

1. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczal-
ne poziomy ha³asu w �rodowisku. Zgodnie z przepisami
szczególnymi dla poszczególnych kategorii terenów wy-
mienionych w § 3 poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ
poziomu ha³asu dopuszczonego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej.

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
dóbr kultury wspó³czesnej i krajobrazu kulturowego

§ 21

1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu nie wskazuje siê obiek-
tów wpisanych do rejestru oraz ewidencji zabytków.

2. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego zawarto w poszcze-
gólnych paragrafach rozdzia³u III, w czê�ci dotycz¹cej zasad
kszta³towania zabudowy.

IV. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie
uk³adu komunikacyjnego

§ 22

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) uk³ad drogowy tworz¹ drogi dojazdowe (publiczne) KD1

i KD2.
2) przebieg linii rozgraniczaj¹cych dróg okre�la rysunek planu,
3) ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parametrów technicz-

nych i przekrojów poprzecznych dróg z parametrami i prze-
krojami okre�lonymi w przepisach szczególnych

4) docelowe pod³¹czenie obszaru planu do drogi wojewódzkiej
nr 780,

5) do czasu realizacji ww. pod³¹czenia obs³uga komunikacyjna
obszaru odbywaæ siê bêdzie poprzez uk³ad dróg z pod³¹cze-
niem do drogi powiatowej 18305,

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

V. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej

§ 23

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

nioprê¿nego, zasilana ze stacji redukcyjnej I stopnia w Kry-
spinowie, pobieraj¹cej gaz z magistralnego gazoci¹gu wy-
sokoprê¿nego f250, 6,3 MPa, relacji Skawina - Zabierzów,

2) w aneksie Nr 2 przedstawiono zasady zasilania gazem ob-
szaru objêtego planem, zobrazowane orientacyjnym prze-
biegiem gazoci¹gów, wymagaj¹cym u�ci�leñ na etapie pro-
jektu budowlanego,

3) wzd³u¿ projektowanych gazoci¹gów �redniego ci�nienia
nale¿y utrzymaæ strefy kontrolowane wg wymagañ okre-

�lonych w przepisach szczególnych,
4) gazoci¹gi nale¿y uk³adaæ poza obrêbem linii rozgraniczaj¹-

cych istniej¹cych i projektowanych dróg, lokalizowanie ich w
obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dcê drogi,

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

§ 24

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci infrastruktury
elektroenergetyki:

1) �ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie istnie-
j¹ca napowietrzna linia 15 kV relacji Cholerzyn - Rybna,
wyprowadzona z rozdzielni sieciowej RS Cholerzyn,

2) wzd³u¿ linii elektroenergetycznych nale¿y pozostawiæ wol-
ne od zabudowy strefy techniczne, w postaci pasów tere-
nu o szeroko�ci i warunkach zagospodarowania ustalonych
w postanowieniach przepisów szczególnych,

3) w terenach ZU2 i ZN dopuszcza siê lokalizacjê stacji trans-
formatorowo-rozdzielczych, transformuj¹cych �rednie na
niskie napiêcie (�N/nn),

4) w przypadku budowy wnêtrzowych stacji transformatoro-
wo-rozdzielczych �N/nn nale¿y wykonywaæ je jako stacje
wolno stoj¹ce o zminimalizowanych gabarytach i wystroju
harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,

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

6) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê nowej
sieci rozdzielczej �redniego i niskiego napiêcia w wykona-
niu napowietrznym lub kablowym,

7) budowê nowej sieci rozdzielczej �redniego i niskiego
napiêcia w wykonaniu kablowym dopuszcza siê na wa-
runkach okre�lonych przez operatora sieci elektroener-
getycznej,

8) linie elektroenergetyczne nale¿y prowadziæ poza obrêbem
linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg,
lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza
siê na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi,

9) w aneksie Nr 2, przedstawiono zasady zasilania energi¹
elektryczn¹ obszaru objêtego planem, w postaci orienta-
cyjnego przebiegu projektowanych linii elektroenergetycz-
nych. Trasy tych linii wymagaj¹ u�ci�leñ na etapie projektu
budowlanego,

10) w aneksie Nr 1 zamieszczono obliczenia szacunkowego
zapotrzebowania na moc elektryczn¹ dla stanu docelowe-
go zainwestowania terenów wyznaczonych w planie pod
zabudowê.

§ 25

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
systemów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infrastruk-
tury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objê-
tym planem:
1) us³ugi telekomunikacji mog¹ �wiadczyæ wszyscy uprawnie-

ni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) na terenach MN2 i ZU2 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów

z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji,
3) urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y umiesz-

czaæ w wolno stoj¹cych kioskach o zminimalizowanych ga-
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barytach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z ota-
czaj¹c¹ zabudow¹,

4) w przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomuni-
kacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami, aby
unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych obiektów na walory
estetyczne przestrzeni osiedla,

5) w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowa-
nych dróg dopuszcza siê prowadzenie linii telekomunikacji
przewodowej oraz lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci prze-
wodowej, na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi,

6) w aneksie Nr 2, przedstawiono zasady obs³ugi obszaru ob-
jêtego planem przez sieci infrastruktury telekomunikacji,
w postaci orientacyjnego przebiegu telekomunikacyjnych
linii kablowych. Trasy tych linii wymagaj¹ u�ci�leñ na etapie
projektu budowlanego,

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

§ 26

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

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

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

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

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

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

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

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

8) w aneksie Nr 2, przedstawiono zasady obs³ugi obszaru ob-
jêtego planem przez sieæ wodoci¹gow¹, w postaci orienta-
cyjnego ich przebiegu. Trasy przebiegu sieci wodoci¹gowej
wymagaj¹ u�ci�leñ na etapie projektu budowlanego, i nie
stanowi¹ bran¿owych projektów uzbrojenia terenu.

§ 27

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie odprowadzania
i oczyszczania �cieków sanitarnych i deszczowych:
1) jako jedyny sposób odprowadzenia �cieków przyjmuje siê

realizacjê zbiorowej kanalizacji sanitarnej,

2) �cieki sanitarne odprowadzane bêd¹ z ca³ego terenu do
kanalizacji gminnej,

3) zak³ada siê system kanalizacji grawitacyjnej z odprowadze-
niem �cieków do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej w Budzy-
niu. Systemem kanalizacji sanitarnej �cieki odprowadzane
bêd¹ poprzez so³ectwo Kryspinów do funkcjonuj¹cej oczysz-
czalni �cieków w Piekarach,

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

5) obowi¹zuje zasada wyprzedzaj¹cej lub równoleg³ej budo-
wy sieci kanalizacyjnej w stosunku do zainwestowania na
terenach MN2,

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

7) na terenach zabudowy jednorodzinnej MN2 preferuje siê
lokaln¹ retencjê wód opadowych i ich ponowne wykorzy-
stanie b¹d� infiltracjê do gruntu,

8) w aneksie Nr 2 przedstawiono zasady obs³ugi obszaru objê-
tego planem przez sieæ kanalizacyjna, w postaci orientacyj-
nego ich przebiegu. Trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej wy-
magaj¹ u�ci�leñ na etapie projektu budowlanego i nie sta-
nowi¹ bran¿owych projektów uzbrojenia terenu,

§ 28

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

siê powinno zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi na terenie
gminy Liszki,

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

3) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania jakichkolwiek
odpadów.

Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów

§ 29

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
(MN2) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokali-
zacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie
wolno stoj¹cym.

2. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów MN2 pod:
1) lokalizacjê gara¿y i miejsc parkingowych,
2) lokalizacjê budynków gospodarczych - nie wiêcej ni¿ dwa

obiekty budowlane na dzia³ce,
3) lokalizacjê doj�æ i dojazdów s³u¿¹cych obs³udze terenu.

3. W terenach MN2, w budynkach mieszkalnych:
1) dopuszcza siê przeznaczenie na dzia³alno�æ us³ugow¹ nie

wiêcej ni¿ 25% powierzchni u¿ytkowej budynków miesz-
kalnych,

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

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

biur turystycznych, pozosta³a dzia³alno�æ turystyczna,
c) 67.20Z dzia³alno�æ pomocnicza zwi¹zana z ubezpiecze-

niami i funduszami emerytalno - rentowymi,
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d) 70.11Z zagospodarowanie i sprzeda¿ nieruchomo�ci
na w³asny rachunek,

e) 70.12Z kupno i sprzeda¿ nieruchomo�ci na w³asny ra-
chunek,

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

mi i niemieszkalnymi,
h) 72.10Z doradztwo w zakresie sprzêtu komputerowego,
i) 72.20Z dzia³alno�æ w zakresie oprogramowania,
j) 72.30Z przetwarzanie danych,
k) 72.40Z dzia³alno�æ zwi¹zana z bazami danych,
l) 74.11Z dzia³alno�æ prawnicza,
m) 74.12Z dzia³alno�æ rachunkowo - ksiêgowa,
n) 74.14A,B doradztwo, zarz¹dzanie i kierowanie w za-

kresie prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej i za-
rz¹dzania,

o) 74.20A dzia³alno�æ w zakresie projektowania budow-
lanego, urbanistycznego, technologicznego,

p) 74.20C dzia³alno�æ geodezyjna i kartograficzna,
q) 74.83Z dzia³alno�æ zwi¹zana z t³umaczeniami i us³uga-

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

4. W terenach MN2 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:

1) wysoko�æ budynków mieszkalnych, mierzona od pozio-
mu terenu wzd³u¿ �rodkowej osi budynku do kalenicy,
nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,

2) wysoko�æ podmurówki nie mo¿e przekraczaæ 1,2 m,
3) liczba kondygnacji - 2,
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 w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub br¹zowym,

5) wysoko�æ budynków gospodarczych i gara¿y, mierzona
od poziomu terenu wzd³u¿ �rodkowej osi budynku do
kalenicy, nie mo¿e przekraczaæ 5,0m,

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

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

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

wymiarowych ogrodzeñ betonowych,
10) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów ku-

baturowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekolo-
gicznie czyste,

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

5. W terenach zabudowy jednorodzinnej MN2 obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekra-

czaæ 0,4,
2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej zgodnie z wyzna-

czon¹ na rysunku planu obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy,
3) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielko�æ dzia³ek budowlanychnie mniejsza
ni¿ 700 m2,

4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, bli�niaczej
i atrialnej,

5) zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych obiektów us³ugowych,
6) parkingi i gara¿e nale¿y lokalizowaæ w obrêbie dzia³ki na

której lokalizowany jest budynek mieszkalny w liczbie co
najmniej 2 miejsca postojowe z mo¿liwo�ci¹ uwzglêdnie-
nia miejsca w gara¿u,

7) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ nie mo¿e wykraczaæ poza gra-
nice dzia³ki, na której jest prowadzona. W przypadku pro-
wadzenia dzia³alno�ci us³ugowej obowi¹zuje zapewnie-
nie dodatkowo co najmniej jednego miejsca postojowe-
go w granicach dzia³ki, na której jest ona zlokalizowana,

8) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 30% powierzchni dzia³ki.

§ 30

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ (ZU2) z prze-
znaczeniem gruntów pod lokalizacjê:
1) zieleni rekreacyjnej,
2) zieleni urz¹dzonej.

§ 31

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI NIEURZ¥DZONEJ (ZN) z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê tere-
nów zielonych i zadrzewieñ.

2. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZN pod:
1) urz¹dzenia regulacji i utrzymania wód oraz ochrony prze-

ciwpowodziowej,
2) �cie¿ki, �cie¿ki rowerowe, szlaki turystyczne.

§ 32

1. Wyznacza siê TERENY DRÓG (KD1, KD2) z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê istniej¹cych i pro-
jektowanych ulic publicznych wraz z niezbêdnymi urz¹dze-
niami towarzysz¹cymi.

2. Dla poszczególnych ulic obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce szeroko�ci
w liniach rozgraniczaj¹cych:
KD1 (1/2) - ulica dojazdowa - 10 m,
KD2 (1/2) - ulice dojazdowe - 10 m.

3. W przypadkach uzasadnionych istniej¹cym zagospodarowa-
niem terenu, b¹d� szczegó³owymi rozwi¹zaniami komuni-
kacyjnymi dopuszcza siê zawê¿enie szeroko�ci linii rozgra-
niczaj¹cych ulic KD2 zgodnie z przepisami szczególnymi.

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

5. Wzd³u¿ ulic dopuszcza siê wprowadzenie zieleni.

§ 33

1. Wyznacza siê TEREN WÓD �RÓDL¥DOWYCH (WS) z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod utrzymanie istnie-
j¹cych cieków wodnych i rowów melioracyjnych wraz z ich
obrze¿em.

2. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów WS pod:
1) urz¹dzenia wodne,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej.
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania te-
renów WS:
1) zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych �cieków,
2) utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad

ochrony przeciwpowodziowej.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 34

Wysoko�æ stawki s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 15%.

§ 35

W obszarze objêtym planem traci moc miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki za-
twierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Nr III/22/2002 z dnia
19.12.2002 r.

§ 36

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Liszki.

§ 37

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVII/168/04
Rady Gminy Liszki
z dnia 8 lipca 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY LISZKI

W CZÊ�CI WSI CHOLERZYN

skala 1:2000

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

LEGENDA

Zabudowa jednorodzinna

Zieleñ urz¹dzona

Zieleñ nieurz¹dzona

Wody �ródl¹dowe
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVII/168/04
Rady Gminy Liszki
z dnia 8 lipca 2004 r.

Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) rozstrzyga siê o sposobie realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyj-
muj¹c zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych.

�rodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ po-
chodziæ z Bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach
strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych. Stara-
nia o pozyskanie �rodków ze strukturalnych funduszy opera-
cyjnych i �rodków pomocowych bêd¹ prowadzone samodziel-
nie przez Gminê.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
prowadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi na te-
renie Gminy, tak aby optymalizowaæ wydatki publiczne, np.
poprzez budowê infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy dróg, b¹d� innych inwestycji realizowanych
na terenie Gminy.

Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych gminy, przyjmuje siê uwzglêd-
nienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego li-
czonego wielko�ci¹ poniesionych nak³adów na 1 mieszkañca,
korzystaj¹cego z realizowanej infrastruktury.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Aneks 1

Przyrost poboru mocy elektrycznej i gazu sieciowego na
cele budownictwa mieszkaniowego oszacowano na podsta-

wie prognozowanego wzrostu liczby gospodarstw domowych
na obszarze objêtym planem. Prognozowany przyrost liczby
gospodarstw obliczono na podstawie liczby dzia³ek budowla-
nych na terenie objêtym planem. Oczekiwany przyrost liczby
mieszkañ szacuje siê na 22.

Do oszacowania sumarycznego przyrostu poboru mocy
elektrycznej i gazu sieciowego przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿e-
nia, przedstawione poni¿ej:
a) podstaw¹ do obliczeñ dla obszarów zabudowy mieszkanio-

wej by³a przewidywana liczba mieszkañ (domów jednoro-
dzinnych - gospodarstw domowych), których wybudowanie
prognozuje siê dla docelowego zagospodarowania terenu,

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

c) za³o¿ono, ¿e tylko okre�lony odsetek domów jednorodzin-
nych bêdzie ogrzewany gazem,

d) nie uwzglêdniono niewielkiego wzrostu poboru mocy elek-
trycznej na o�wietlenie nowych dróg na obszarze objêtym
planem,

e) jednostkowe wska�niki poboru mocy elektrycznej, wspó³-
czynniki jednoczesno�ci i wspó³czynniki mocy przyjêto
na podstawie wytycznych, opracowanych przez Energo-
projekt Poznañ,

f) jednostkowe wska�niki zu¿ycia gazu ziemnego GZ50 i wspó³-
czynniki jednoczesno�ci przyjêto na danych zamieszczonych
w publikacji: B¹kowski K.: Gazyfikacja. WNT Warszawa 1996.

Przedstawiona prognoza przewidywanego przyrostu po-
boru mocy i gazu sieciowego dla docelowego zagospodaro-
wania terenu jest obarczona b³êdami, charakterystycznymi
dla wszelkich prognoz. W przypadku tej prognozy podstawo-
wym �ród³em b³êdów mo¿e byæ inne, ni¿ za³o¿one, ukszta³-
towanie siê rzeczywistej struktury poboru mocy elektrycz-
nej i zu¿ycia gazu. 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) prowadzenie procesów inwestycyjnych przez prywatnych

inwestorów,
4) postêp technologiczny zmierzaj¹cy do energooszczêdno�ci.
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CHOLERZYN

Tabela 1. Wyniki obliczeñ przyrostu poboru mocy elektrycznej i gazu sieciowego

Lp.

1
1,1
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3

3,1

3,2
3,3

Wyszczególnienie

Dane wej�ciowe
Prognozowana liczba domów jednorodzinnych, które zostan¹ wzniesione na obszarze objêtym planem
Szacunkowy bilans przyrostu poboru mocy elektrycznej
Przyjêty jednostkowy pobór mocy przez gospodarstwo domowe [kW]
U�redniony wspó³czynnik mocy odbiorników w gospodarstwie domowym cosf
Przyjêty wspó³czynnik jednoczesno�ci
Prognozowany przyrost poboru mocy czynnej [kW]
Prognozowany przyrost poboru mocy biernej [kVAr]
Prognozowany przyrost poboru mocy pozornej [kVA]
Szacunkowy bilans przyrostu poboru gazu sieciowego
Za³o¿ony odsetek domów jednorodzinnych wzniesionych na obszarze objêtym planem, w których gaz bê-
dzie wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeñ [%]
Liczba domów jednorodzinnych ogrzewanych gazem
Przyjêta liczba mieszkañców w domach jednorodzinnych ogrzewanych gazem

Dane

22

10
0,97
0,50
110

28
113

50
11
44
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3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

3,10
3,11
3,12
3,13
3,14

Obci¹¿enie gazoci¹gów zasilaj¹cych domy ogrzewane gazem (wg KOZG) [Nm3/h]
Liczba domów jednorodzinnych nieogrzewanych gazem
Liczba kuchni gazowych z piekarnikiem w domach jednorodzinnych nieogrzewanych gazem
Jednostkowe zu¿ycie gazu przez kuchniê gazow¹ z piekarnikiem [Nm3/h]
Wspó³czynnik jednoczesno�ci dla kuchni gazowych z piekarnikiem
Pobór gazu przez kuchnie gazowe z piekarnikiem w domach jednorodzinnych nieogrzewanych gazem [Nm3/h]
Liczba grzejników wody przep³ywowej w domach jednorodzinnych nieogrzewanych gazem
Jednostkowe zu¿ycie gazu przez grzejnik wody przep³ywowej [Nm3/h]
Wspó³czynnik jednoczesno�ci dla grzejników wody przep³ywowej
Pobór gazu przez grzejniki wody przep³ywowej w domach jednorodzinnych nieogrzewanych gazem [Nm3/h]
Prognozowany przyrost poboru gazu sieciowego [Nm3/h]

27,28
11
11
1,2

0,208
3

22
2,1

0,125
6

36

Lp. Wyszczególnienie Dane
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ANEKS 2

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY LISZKI

W CZÊ�CI WSI CHOLERZYN

skala 1:2000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu
Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Uchwa³a Nr XXVIII/129/2004
Rady Gminy Wielka Wie�

z dnia 30 lipca 2004 r.

o zmianie uchwa³y Nr V/25/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa nale¿no-
�ci pieniê¿nych podatku rolnego, podatku od nieruchomo-
�ci i podatku le�nego od osób fizycznych oraz okre�lenie
inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 41 i 42
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.) i art. 28 § 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137 poz. 926 z pó�n. zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431
z pó�n. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z pó�n. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r.
o podatku le�nym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z pó�n. zm.), Rada
Gminy Wielka Wie� uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zmienia siê tre�æ postanowienia § 2 ust. 1 uchwa³y Rady
Gminy Wielka Wie� Nr V/25/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w ten
sposób, ¿e dotychczasowe brzmienie zastêpuje siê nowym:

"Funkcjê inspektorów podatków okre�lonych w § I powie-
rza siê so³tysom poszczególnych so³ectw z wyj¹tkiem so³ec-
twa Modlniczka.

Na inkasenta we wsi Modlniczka wyznacza siê Pani¹ Ma³-
gorzatê Górsk¹ zam. Modlniczka Nr 62".

§ 2

Pozosta³e postanowienia uchwa³y Rady Gminy Wielka Wie�
Nr V/25/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. pozostaj¹ bez zmian.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowych Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur
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LEGENDA

Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa

Projektowana sieæ wodoci¹gowa

Istniej¹ca kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarna grawita-
cyjna

Projektowana kanalizacja sanitarna ci�nieniowa
- wariant I

Projektowana kanalizacja sanitarna ci�nieniowa
- wariant II

Istniej¹ca przepompownia

Projektowana przepompownia

Istniej¹ca linia napowietrzna 15 kV ze stref¹
techniczn¹

Projektowana linia 15 kV

Projektowana linia 0,4 kV

Projektowana stacja transformatorowa 15/
0,4 kV

Projektowany gazoci¹g �rednioprê¿ny

Projektowana linia telekomunikacyjna kablowa

Wewnêtrzna strefa ochrony po�redniej Sanki

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu

Granice opracowania

...........

...........

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. 616-02-16

e-mail: rdub@uwoj.krakow.pl
Sk³ad, druk i kolporta¿: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,  tel. (012) 616-06-96

e-mail: jtome@uwoj.krakow.pl

T³oczono na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (012) 616-06-95, 616-06-96

ISSN 1507-1561 Cena brutto 10,40 z³

Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym
Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne
zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer
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) 61-60-696
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. 1781/Tj/09/04


