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Kraków, dnia 18 listopada 2009 r.

DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 701

UCHWA£Y RADY GMINY:

5301 — Rady Gminy Czernichów z dnia 30 paŸdziernika 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5302 — Rady Gminy Czernichów z dnia 30 paŸdziernika 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5303 — Rady Gminy Czernichów z dnia 30 paŸdziernika 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Bud¿eto-
wej Gminy Czernichów na rok 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5304 — Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5305 — Rady Gminy Liszki z dnia 14 paŸdziernika 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Liszki so³ectw Chrosna, Czu³ów, Kaszów, R¹czna, Jezio-
rzany, Œciejowice i Piekary w czêœci dotycz¹cej dzia³ki 581/31 w Œciejowicach. . . . . . .

5306 — Rady Gminy Liszki z dnia 14 paŸdziernika 2009 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czêœci wsi Mników. . . . . . . . . . . .

5307 — Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie ustalenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5308 — Rady Gminy Spytkowice (pow. Wadowice) z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Spytkowice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM S¥CZU:

5309 — z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miasta Zakopane.

5301

Uchwa³a Nr XLII/542/09
Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nie-
ruchomoœci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

Roczne stawki podatku od nieruchomoœci wynosz¹:
1. od budynków lub ich czêœci:

a) mieszkalnych:
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,48 z³
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej:
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 15,30 z³

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym:
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,00 z³

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych:
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 4,16 z³

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego i oddanych w najem przez te
organizacje, gdy przychód z takiej dzia³alnoœci przezna-
czony jest na zadania z zakresu po¿ytku publicznego:
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,00 z³

f) letniskowych:
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,50 z³

2. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków:
od 1 m2 powierzchni 0,61 z³

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych:
od 1 ha powierzchni 3,25 z³

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego i oddanych w najem przez te
organizacje, gdy przychód z takiej dzia³alnoœci przezna-
czony jest na zadania z zakresu po¿ytku publicznego:
od 1 m2 powierzchni 0,10 z³

3. od budowli - % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych 2 %

§ 2

Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/339/08 Rady Gminy Czerni-
chów z dnia 24 paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wy-
sokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czerni-
chów.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Podgórski

5302

Uchwa³a Nr XLII/543/09
Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrod-
ków transportowych.

Na podstawie 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 póŸn. zm.) i art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z póŸn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okreœla siê roczne stawki podatku od œrodków transporto-
wych na terenie gminy Czernichów w wysokoœci okreœlonej
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/340/08 Rady Gminy Czerni-
chów z dnia 24 paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia sta-
wek podatku od œrodków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czerni-
chów.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Podgórski

Poz. 5301, 5302
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLII/543/09
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 paŸdziernika 2009 r.

Stawki podatku od œrodków transportowych

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t i poni¿ej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

powyŜej 3,5 do 5,5 włącznie 480 

powyŜej 5,5 do 9 włącznie 800 

powyŜej 9 i poniŜej 12  1 035 

�

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 13  704 1 174 

13 14  726 1 220 

14 15  784 1 240 

15   788 1 472 

Trzy osie 

12 17  940 1 172 

17 19 1 008 1 236 

19 21 1 052 1 284 

21 23 1 118 1 356 

23 25 1 238 1 844 

25  1 238 1 844 

Cztery osie i więcej 

12 25  938 1 168 

25 27 1 050 1 284 

27 29 1 284 1 948 

29 31 1 948 2 758 

31  1 948 2 758 

�

�

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

od 3,5 i poniŜej 12 1 398 

�

2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t

3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹
lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t

Poz. 5302
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4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹
lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów 

(w tonach): 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1 170 1 284 

18 25 1 284 1 398 

25 31 1 400 1 518 

31  1 656 2 098 

Trzy osie 

12 40 1 518 2 030 

40  2 030 2 758 

�

�

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

od 7 do 10 włącznie 582 

powyŜej 10 i poniŜej 12 700 

�

�

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów 

(w tonach): przyczepa / naczepa 
+ pojazd silnikowy 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 

12 18 234 352 

18 25 354 468 

25  412 678 

Dwie osie 

12 28 352 468 

28 33 726 994 

33 38 1 050 1 518 

38  1 352 1 982 

Trzy osie  

12 38 818 1 168 

38  1 170 1 518 

�

5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹

przez podatnika podatku rolnego

6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹

przez podatnika podatku rolnego

Poz. 5302
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7. Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia 
(łącznie z miejscem kierowcy) 

Stawka podatku (w złotych) 

mniej niŜ 30 miejsc 878 

równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc 1 514 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Dz. R. Nazwa Zmniejsz. Zwiększ. 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  13 445 - 

 75412 Szkoły podstawowe 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między j.s.t. na dofinansowanie OSP Przeginia Narodowa w sprzęt 
ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego 

13 445 
13 445 

 
 

 
 

13 445 

- 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 445 

 90095 Pozostała działalność 
Wydatki bieŜące 
w tym: 
dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między j.s.t. (bieŜące wyposaŜenie dla OSP Przeginia Narodowa w sprzęt 

ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między j.s.t. na dofinansowanie OSP Przeginia Narodowa w sprzęt 
ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego 

- 13 445 
1 152 

 
 
 

1 152 

 
 
 

12 293 

 
 

12 293 

  Razem plan wydatków 13 445 13 445 

�

Przewodnicz¹cy Rady: J. Podgórski

5303

Uchwa³a Nr XLII/545/09
Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie zmian w uchwale Bud¿etowej Gminy Czerni-
chów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z póŸn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

W uchwale bud¿etowej gminy Czernichów na rok 2009
Nr XXXI/378/08 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grud-
nia 2008 r. dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
Plan wydatków:

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa:
- zmniejsza siê plan wydatków maj¹tkowych o kwotê

13 445 z³,
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska:

- zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych o kwotê 1 152 z³,
- zwiêksza siê plan wydatków maj¹tkowych o kwotê

12 293 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czerni-
chów.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Czernichów.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Podgórski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLII/545/09
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 paŸdziernika 2009 r.

Zmiany w uchwale bud¿etowej Gminy Czernichów na rok 2009.
Plan wydatków

Przewodnicz¹cy Rady: J. Podgórski

Poz. 5302, 5303
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5304

Uchwa³a Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrod-
ków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 póŸn. zm.) oraz art. 10 Ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê roczne stawki podatku od œrodków transporto-
wych na terenie Miasta Krakowa w wysokoœci okreœlonej
w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Od pojazdów posiadaj¹cych dokument poœwiadczaj¹cy, ¿e
pojazd spe³nia warunki normy czystoœci spalin EURO ustala
siê stawki w wysokoœci okreœlonej w Za³¹czniku Nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

3. Od pojazdów posiadaj¹cych dokument poœwiadczaj¹cy, ¿e
pojazd wyposa¿ony jest w oœ jezdn¹ (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne ustala siê stawki w wysokoœci okreœlonej w Za-
³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/346/07 Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia stawek podat-
ku od œrodków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2010 r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Podatek od jednego œrodka transportowego wynosi rocz-
nie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-

witej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 516,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  980,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1136,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 29 ton

- niezale¿nie od liczby osi 2364,00 z³

e) nie mniejszej ni¿ 29 ton
- o liczbie osi - dwie 2364,00 z³
- o liczbie osi - trzy 2364,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 2480,00 z³

2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 1444,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 31 ton

- o liczbie osi - dwie 1754,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1754,00 z³

c) nie mniejszej ni¿ 31 ton do 36 ton w³¹cznie
- o liczbie osi - dwie 1960,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1754,00 z³

d) powy¿ej 36 ton i mniejszej ni¿ 40 ton
- niezale¿nie od liczby osi 2364,00 z³

e) nie mniejszej ni¿ 40 ton
- o liczbie osi - dwie 2364,00 z³
- o liczbie osi - trzy 2578,00 z³

3) od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton 620,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 33 tony

- niezale¿nie od liczby osi 1238,00 z³
c) nie mniejszej ni¿ 33 tony do 36 ton w³¹cznie

- o liczbie osi - jedna 1238,00 z³
- o liczbie osi - dwie 1306,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1238,00 z³

d) powy¿ej 36 ton i mniejszej ni¿ 38 ton
- niezale¿nie od liczby osi 1548,00 z³

e) nie mniejszej ni¿ 38 ton
- o liczbie osi - jedna 1548,00 z³
- o liczbie osi - dwie 1720,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1548,00 z³

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie 576,00 z³
b) od 16 do 30 miejsc w³¹cznie 980,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc  1444,00 z³.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Podatek od jednego œrodka transportowego, posiadaj¹ce-
go dokument poœwiadczaj¹cy, ¿e pojazd spe³nia warunki nor-
my czystoœci spalin EURO, wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-

witej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 258,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 490,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 t 568,00 z³

2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 722,00 z³

3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie 288,00 z³
b) od 16 do 30 miejsc w³¹cznie 490,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc 722,00 z³.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

Poz. 5304
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Podatek od jednego œrodka transportowego, posiadaj¹ce-
go dokument poœwiadczaj¹cy, ¿e pojazd wyposa¿ony jest w oœ
jezdn¹ (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równowa¿ne, wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³ko-

witej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 29 ton

- niezale¿nie od liczby osi 1652,00 z³
b) nie mniejszej ni¿ 29 ton

- o liczbie osi - dwie 1652,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1652,00 z³
- o liczbie osi - cztery i wiêcej 1672,00 z³

2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie

- niezale¿nie od liczby osi 1548,00 z³
b) powy¿ej 36 ton i mniejszej ni¿ 40 ton

- niezale¿nie od liczby osi 1652,00 z³
c) nie mniejszej ni¿ 40 ton

- o liczbie osi - dwie 1652,00 z³
- o liczbie osi - trzy 1744,00 z³

3) od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie

- niezale¿nie od liczby osi 1032,00 z³
b) powy¿ej 36 ton

- niezale¿nie od liczby osi  1238,00 z³.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

5305

Uchwa³a* Nr XLII/426/09
Rady Gminy Liszki

z dnia 14 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Liszki so³ectw Chrosna, Czu-
³ów, Kaszów, R¹czna, Jeziorzany, Œciejowice i Piekary w czê-
œci dotycz¹cej dzia³ki 581/31 w Œciejowicach.

Na podstawie art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póŸn. zm.), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z 2003 r. z póŸn. zm.).

Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu planu z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Liszki Rada Gminy Liszki uchwala, co na-
stêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Liszki terenów po³o¿onych w so³ec-
twach Chrosna, Czu³ów, Kaszów, R¹czna, Jeziorzany, Œcie-
jowice i Piekary w czêœci dotycz¹cej dzia³ki 581/31 w Œcie-
jowicach, uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Liszki Nr XII/87/07
z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. zwany dalej planem.

2. Zmiana dotyczy korekt w tekœcie Uchwa³y XII/87/07 z dnia
13 wrzeœnia 2007 r. w zakresie wyszczególnionym w § 2.

3. Plan sk³ada siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1, zawieraj¹cego informacje na temat spo-

sobu rozpatrzenia uwag do projektu,
3) za³¹cznika Nr 2, zawieraj¹cego informacje na temat spo-

sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2

W uchwale Rady Gminy Liszki XII/87/07 z dnia 13 wrze-
œnia 2007 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 68 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"za wyj¹tkiem terenów US2 na dzia³ce 581/31w Œciejowi-
cach - w granicach terenu US2 obowi¹zuje zakaz lokaliza-
cji zabudowy kubaturowej."

2) w § 68 ust. 3 dopisuje siê pkt 4 w brzmieniu:
"w terenie US2 na dzia³ce 581/31w Œciejowicach - niezbêd-

ne obiekty towarzysz¹ce takie jak szatnie, obiekty sani-
tarne i socjalne",

3) w § 68 dopisuje siê ust. 5 w brzmieniu:
Dla terenów US2 na dzia³ce 581/31 w Œciejowicach, w przy-
padku lokalizacji zabudowy kubaturowej obowi¹zuj¹ ustale-
nia zawarte w § 67 ust. 4 i 5.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czyn-

noœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opol-
skiego.

Poz. 5304, 5305
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SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki so³ectw Chrosna, Czu³ów, Kaszów, R¹czna, Jeziorzany, Œciejowice i Piekary
w czêœci dotycz¹cej dzia³ki 581/31 w Œciejowicach

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLII/426/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 paŸdziernika 2009 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy- 
załącznik do uchwały nr 

Nr XLII/426/09 z dnia 14.10.2009 r. Lp. 

Lp.  
z rozstrzygnięcia 
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia 
uwagi z wyłoŜenia 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
Uwaga 

uwzględniona 
Uwaga 

nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
Uwaga: Integraln¹ czêœci¹ wykazu jest zbiór z³o¿onych wniosków.

W trakcie procedury planistycznej nie zg³oszono uwag, które stanowi³y by przedmiot rozstrzygniêcia Rady.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLII/426/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 paŸdziernika 2009 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 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) rozstrzyga siê o sposobie realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Zmiana planu nie poci¹ga za sob¹ realizacji nowych za-
dañ z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie
wystêpuje koniecznoœæ zabezpieczenia œrodków finansowych
na ich realizacjê.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor

5306

Uchwa³a* Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki

z dnia 14 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czêœci wsi Mników.

Na podstawie art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z 2003 r.).

Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Liszki Rada Gminy Liszki uchwala co nastêpuje

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê zmianê fragmentu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czêœci wsi Mników, objêtego
uchwa³¹ Nr IX/119/03 z dnia 23 paŸdziernika 2003 r., zwan¹
dalej planem.

2. Ustalenia planu dotycz¹ terenów po³o¿onych w so³ectwie
Mników, objêtych uchwa³¹ Rady Gminy Liszki Nr XVI/120/07
z dnia 20 grudnia 2007 oraz uchwa³¹ Rady Gminy Liszki
Nr XXI/208/08 z dnia 26 maja 2008 r.

3. Plan sk³ada siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zasady zago-

spodarowania terenu" w skali 1:2000, stanowi¹cego in-
tegraln¹ czêœæ uchwa³y,

3) za³¹cznika Nr 2, zawieraj¹cego informacje na temat spo-
sobu rozpatrzenia uwag do projektu,

4) za³¹cznika Nr 3, zawieraj¹cego informacje na temat spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasad ich finansowania.

4. Ustaleniami planu nie s¹ informacje zawarte w aneksie Nr 1 -
Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali 1:2000. Aneks
przedstawia uzbrojenie terenu, obejmuj¹ce przebiegi tras in-
frastruktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orienta-
cyjne, wymagaj¹ce uœciœlenia na etapie opracowania projek-
tu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych zasila-
nia od w³aœciwych instytucji bran¿owych (operatorów sieci).

§ 2

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

a) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastruktu-
rê techniczn¹,

b) zapewnienia mo¿liwoœci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu
komunikacyjnego,

c) zachowania wartoœci œrodowiska kulturowego, przyrod-
niczego i krajobrazu,

2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju miesz-
kalnictwa, us³ug i wytwórczoœci, z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, wartoœci œrodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,

3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami prze-
strzeni.

§ 3

1. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-
cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z usta-
leñ niniejszego planu, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice obszaru objêtego zmian¹ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu

oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodaro-
wania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) strefa ochrony stanowiska archeologicznego wpisa-

nego do ewidencji,
5) obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326

- Krzeszowice - Pilica,
6) obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450

- Dolina rzeki Wis³y,
7) granica strefy zagro¿enia stabilnoœci gruntu,
8) symbole identyfikacyjne terenów o ró¿nym przezna-

czeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz ró¿nych
warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) MU1, MU2, - tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugo-

wej,
b) MZ - tereny ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy,
c) U/P1, U/P2, U/P3 - tereny us³ugowo - produkcyjne,
d) U1 - tereny us³ug,
e) UT - tereny us³ug turystyki,
f) tereny komunikacji -drogi, ulice i ci¹gi pieszo - jezdne:
KDL1, KDL2 - publiczne drogi lokalne,
KDD 1 - publiczne drogi dojazdowe,
KDW 2 - drogi wewnêtrzne.

2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-
cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z prze-
pisów odrêbnych i prawomocnych decyzji, s¹ ustalenia-
mi obowi¹zuj¹cymi:

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czyn-

noœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opol-
skiego.

Poz. 5305, 5306
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1) otulina Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowe-
go,(ca³y obszar objêty planem)

2) wewnêtrzna strefa ochrony poœredniej ujêcia wody
pitnej z rzeki Sanki,

3) zewnêtrzna strefa ochrony poœredniej ujêcia wody
pitnej z rzeki Sanki,

4) strefa otoczenia lotniska, (ca³y obszar objêty planem)
5) strefa powierzchni ograniczonej wysokoœci zabudo-

wy 283 m n.p.m., (ca³y obszar objêty planem),
3. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-

cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹ informacjami
dodatkowymi, nie stanowi¹cymi ustaleñ planu:
1) ci¹gi zieleni wysokiej,
2) granica terenu górniczego "Bór - Zagórze",
3) strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych i projektowa-

nych napowietrznych linii œredniego napiêcia 15 kV.
4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienio-

nych w ust. 2 punkt 6, ustalono w postanowieniach przepi-
sów odrêbnych.

§ 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

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

takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na da-
nym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

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

3) zieleni urz¹dzonej - rozumie siê przez to zespo³y za-
drzewieñ, zakrzewieñ oraz zieleni niskiej, skomponowa-
ne pod wzglêdem estetycznym i funkcjonalnym,

4) realizacji ustaleñ planu dotycz¹cych projektowanej in-
westycji w granicach dzia³ki - rozumieæ przez to nale¿y
dzia³kê lub zespó³ dzia³ek, na których lokalizowana jest
przedmiotowa inwestycja w terenie, do którego u¿yt-
kownik posiada tytu³ prawny,

5) dzia³ce (w odniesieniu do powierzchni biologicznie czyn-
nej oraz wskaŸnika intensywnoœci zabudowy) - rozumie
siê przez to t¹ czêœæ dzia³ki lub t¹ czêœæ zespo³u przyle-
gaj¹cych do siebie dzia³ek, która po³o¿ona jest w obrê-
bie danej kategorii terenu, ustalonej niniejszym planem,
w obrêbie której lokalizowana jest dana inwestycja,

6) wysokoœci obiektu - rozumie siê przez to wysokoœæ
obiektu liczon¹ zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7) rzucie budynku - rozumie siê przez to powierzchniê li-
czon¹ po zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy œcian
przyziemia, bez wliczania w t¹ powierzchniê ganków, scho-
dów, ryzalitów i innych elementów dekoracyjnych. W przy-
padku "nadwieszeñ", podcieni z podporami i przejazdów,
po obrysie wy¿szych kondygnacji tych budynków,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siê przez
to liniê okreœlaj¹c¹ dopuszczalne (nieprzekraczalne) po-
³o¿enie fasad nowych budynków i innych obiektów ku-
baturowych z dopuszczeniem wysuniêcia przed wyzna-
czon¹ liniê schodów, daszków, wykuszy, balkonów. Ele-
menty te nie mog¹ pomniejszaæ tej odleg³oœci o wiêcej
ni¿ 1,2 m,

9) drogach publicznych - rozumie siê przez to drogi krajo-
we, wojewódzkie, powiatowe i gminne, zaliczone do od-
powiedniej klasy technicznej, stosownie do przepisów
zawartych w ustawie o drogach publicznych,

10) drogach wewnêtrznych - rozumie siê przez to drogi nie
zaliczone do dróg publicznych, nie wrysowane na rysun-
ku planu.

Rozdzia³ II
Zasady obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym pla-

nem

I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 6

1. We wszystkich terenach wymienionych w § 3, z wy³¹cze-
niem terenu U/P1 i U/P2, U/P3 obowi¹zuje zakaz lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko wymienionych w § 2.1. Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹za-
nych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na œrodowisko z póŸniejszymi zmia-
nami, za wyj¹tkiem przedsiêwziêæ:
1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elek-

troenergetyczne, o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 15 km,
2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radio-

lokacyjne, emituj¹ce pola elektromagnetyczne, których
równowa¿na moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej ni¿ 100 W, emituj¹ce pola elektromagnetyczne o czê-
stotliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz,

3) drogi krajowe oraz inne publiczne o nie mniej ni¿ czterech
pasach ruchu, o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 10 km, nie wy-
mienione w pkt. 29 ww. rozporz¹dzenia, pod warunkiem
¿e mo¿liwoœæ ich realizacji wynika z ustaleñ dla poszcze-
gólnych rodzajów terenów.

§ 7

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania scaleñ:
1) scalenie nale¿y przeprowadziæ z zachowaniem odpowied-

nich ustaw i rozporz¹dzeñ w tym zakresie,
2) granice scalenia okreœla siê ka¿dorazowo z zachowaniem

odpowiednich przepisów,
3) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczo-

nych w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i leœne,
nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce zasady przy podziale nie-
ruchomoœci:
a) ka¿da dzia³ka (z wy³¹czeniem dzia³ek po³o¿onych w te-

renach U/P1, U/P2, U/P3, U1, UT), musi mieæ dostêp do
drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) w terenach U/P1, U/P2, U/P3, U1, UT ka¿da dzia³ka
musi mieæ dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio lub
poprzez drogê wewnêtrzn¹,

c) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cy-
mi do drogi publicznej lub wewnêtrznej, a granic¹ tej
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drogi, powinien siê mieœciæ w przedziale pomiêdzy
60 a 120 stopni,

d) w terenach MU1, MU2, UT szerokoœæ dzia³ki dochodz¹-
cej do pasa drogowego pozwalaæ musi na zachowanie
warunków technicznych i odleg³oœci pomiêdzy budyn-
kami i byæ nie mniejsza ni¿ 20 metrów; dla pozosta³ych
terenów nie okreœla siê minimalnej szerokoœci dzia³ek,

e) powierzchniê dzia³ki budowlanej, powsta³ej po po-
dziale geodezyjnym, po³o¿onej w poszczególnych ka-
tegoriach terenu, okreœlono dla ka¿dego terenu in-
dywidualnie.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania podzia-
³ów nieruchomoœci:
1) w terenach U/P1, U/P3 ka¿da nowowydzielana dzia³ka

budowlana musi mieæ zapewniony dostêp do drogi pu-
blicznej bezpoœrednio lub poprzez drogê wewnêtrzn¹,

2) ka¿da nowowydzielana dzia³ka budowlana musi mieæ za-
pewniony dostêp do drogi publicznej w rozumieniu prze-
pisów odrêbnych (z zastrze¿eniem pkt 1),

3) powierzchniê dzia³ki budowlanej, powsta³ej po podziale
geodezyjnym, po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu, okreœlono dla ka¿dego terenu indywidualnie,

4) w przypadku braku bezpoœredniego dostêpu do drogi pu-
blicznej, dla zespo³u szeœciu i wiêcej dzia³ek obowi¹zuje
wydzielenie drogi wewnêtrznej.

3. Ustalone w planie minimalne wielkoœci dzia³ek, nie obo-
wi¹zuj¹ w przypadku dokonywania podzia³ów pod drogi,
ulice, place, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
oraz podzia³ów maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek ma-
cierzystych.

4. Ustalone w planie minimalne wielkoœci dzia³ek, nie obowi¹-
zuj¹ w przypadku dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu
uregulowanie spraw w³asnoœciowych, zwi¹zanych z istnie-
j¹c¹ zabudow¹.

§ 8

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

nem nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu
w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê,
2) odprowadzania i oczyszczania œcieków,
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i cie-

p³o,
4) telekomunikacji,
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecz-
noœci z pozosta³ymi ustaleniami planu.

2. Wyznaczenie dodatkowych dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów
pieszo - jezdnych do dzia³ek budowlanych w obrêbie tere-
nów przeznaczonych do zabudowy.

3. Dla zabudowy istniej¹cej:
1) remont, przebudowê, nadbudowê i rozbudowê istniej¹-

cej zabudowy, z zachowaniem ustaleñ w zakresie inten-
sywnoœci zabudowy, zasad i warunków zabudowy oraz
zagospodarowania terenów okreœlonych dla kategorii
terenów, w której siê one znajduj¹,

2) utrzymanie istniej¹cej zabudowy, z mo¿liwoœci¹ remon-
tów, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, zgodnie z za-
pisami dla kategorii terenów, w której siê one znajduj¹.

4. Realizacjê nie wyznaczonych w planie obiektów s³u¿¹cych
utrzymaniu i regulacji wód.

5. Lokalizacjê zabudowy w terenach MU1, MU2 w odleg³oœci
1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bezpo-

œrednio przy jej granicy, gdy szerokoœæ dzia³ki jest mniejsza
ni¿ 16,0 m,

6. Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej i rowerowej.
7. Remont, przebudowê, nadbudowê i rozbudowê istniej¹cej

zabudowy, po³o¿onej w obszarze wyznaczonym liniami roz-
graniczaj¹cymi poszczególnych dróg oraz pomiêdzy liniami
rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg a okreœlon¹ dla tych
dróg nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, na warunkach okre-
œlonych przez zarz¹dcê drogi.

8. W przypadku nadbudowy budynków, obowi¹zuje forma
dachu dopuszczona dla danej kategorii terenów.

§ 9

1. Jako parametr wykorzystania poszczególnych kategorii te-
renów przyjmuje siê wskaŸnik intensywnoœci zabudowy
w postaci:
gdzie:

P - powierzchnia zabudowy,
T1 - powierzchnia dzia³ki znajduj¹ca siê w terenie budowla-

nym.

§ 10

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania poszcze-
gólnych kategorii terenów wymienionych w § 3:
1) dopuszczaln¹ powierzchniê sprzeda¿y dla nowych obiek-

tów handlowych okreœlono dla poszczególnych kategorii
terenów indywidualnie,

2) uci¹¿liwoœæ zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ i produk-
cyjn¹ mieœciæ siê musi w obrêbie terenu, do którego u¿yt-
kownik posiada tytu³ prawny,

3) dla nowo realizowanych obiektów obowi¹zuje zapew-
nienie przez u¿ytkowników poszczególnych kategorii te-
renów miejsc postojowych (nie wliczaj¹c w to gara¿y)
w granicach dzia³ki w iloœci:
a) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej 1 miejsce

parkingowe (lub postojowe) na 1 lokal mieszkalny,
b) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce par-

kingowe (lub postojowe) na 1 lokal mieszkalny oraz co
najmniej 1 miejsce dla maszyn rolniczych,

c) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej - co najmniej
3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni u¿ytkowej.

4) w terenach wymienionych w § 3, obowi¹zuje zakaz lokali-
zacji wie¿ i masztów radiokomunikacyjnych,

5) w przypadku istniej¹cej zabudowy o wysokoœci przekra-
czaj¹cej dopuszczaln¹ w danym terenie, dopuszcza siê jej
remont, rozbudowê i przebudowê bez mo¿liwoœci podwy¿-
szania budynku, za wyj¹tkiem przebudowy stropodachu -
w przypadku przebudowy stropodachu dopuszcza siê pod-
wy¿szenie budynku do 1,5 m, z zastrze¿eniem § 20.

II. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody

§ 11

1. Zgodnie z przepisami odrêbnymi, ca³y obszar objêty zmian¹
planu po³o¿ony w granicach otuliny Bielañsko - Tyniec-
kiego Parku Krajobrazowego.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach otuliny:
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1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹ oraz przepisy odrêbne,

2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra-
¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym i kulturo-
wym Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

§ 12

1. Zgodnie z przepisami odrêbnymi, wskazuje siê strefê ochro-
ny poœredniej ujêcia wody pitnej z rzeki Sanki, w obrê-
bie której wydzielono wewnêtrzny teren ochrony poœred-
niej i zewnêtrzny teren ochrony poœredniej, w których
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakow-
skiego OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20 grudnia 1996 r.

2. W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabrania siê:
a) wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale¿ycie do

ziemi i wody,
b) przechowywania i sk³adania materia³ów promieniotwór-

czych,
c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produk-

tów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz
ruroci¹gów do ich transportu,

d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych oraz nadpoziomowych stawów osa-
dowych,

e) lokalizowania zak³adów us³ugowych, opartych na che-
micznej obróbce metali i innych materia³ów,

f) lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t, bez wzglêdu na
wielkoœæ,

g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych zak³a-
dów us³ugowych opartych na koniecznoœci stosowania
surowców i czynników chemicznych,

h) lokalizowania zak³adów przemys³owych,
i) budowy dróg publicznych, z wyj¹tkiem odcinka drogi ³¹cz¹-

cego Krakowskie Zak³ady Eksploatacji Kruszywa - Zak³ad
Eksploatacji Kruszywa Cholerzyn -Zalas z drog¹ Kraków-
Oœwiêcim,

j) budowy torów kolejowych,
k) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-

sie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,
l) lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na syste-

mie chowu bezœcio³owego,
m) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
n) przewo¿enia materia³ów toksycznych, mog¹cych skaziæ

wodê,
o) p³awienia byd³a i trzody,
p) urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
q) urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
r) stosowania œrodków ochrony roœlin innych ni¿ dopuszczo-

ne do stosowania i wymienione w wykazie Ministra Rol-
nictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej,

s) wykonania robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót nie-
zbêdnych dla utrzymania koryta cieków w nale¿ytym sta-
nie technicznym i zaakceptowanych przez administrato-
ra cieków,

t) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków.
3. W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej nakazuje siê:

a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-
czaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,

b) podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych z ci¹-
gów komunikacyjnych przed ich wprowadzeniem do wód
powierzchniowych,

c) posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodowlanej
zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gnojowej.

4. W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabrania siê:
a) przechowywania i sk³adania odpadów promieniotwór-

czych,
b) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych

i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne
przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia³al-
noœci i ewentualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych,

e) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego zago-
spodarowania od cieku,

f) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o szerokoœci 30 m od ich brzegów,

g) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cie-
ków,

h) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do grun-
tu œcieków opadowych z nowych i modernizowanych
ci¹gów komunikacyjnych, bez ich wczeœniejszego pod-
czyszczenia,

i) lokalizowania zak³adów przemys³owych i us³ugowych
opartych na chemicznej obróbce metali i innych mate-
ria³ów,

j) lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemikalia lub pro-
dukty chemiczne,

k) lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów roœlinnych
i zwierzêcych,

l) lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
m) lokalizowania garbarni i farbiarni.

5. W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej nakazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle z realizacj¹ wodoci¹gów, jak rów-
nie¿ porz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenach
objêtych wodoci¹gami,

b) posiadanie p³yty gnojowej i zbiornika na gnojówkê w go-
spodarstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ hodowlan¹.

§ 13

1. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych -
GZWP nr 326 - Krzeszowice - Pilica w utworach juraj-
skich.

2. W terenach po³o¿onych w obrêbie g³ównego zbiornika wód
podziemnych nr 326 - Krzeszowice - Plica obowi¹zuje za-
kaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabez-
pieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a i wód podziemnych
substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód pod-
ziemnych.

§ 14

1. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych -
GZWP nr 450 - Dolina rzeki Wis³y w utworach czwartorzê-
dowych.

2. W terenach po³o¿onych w obrêbie g³ównego zbiornika
wód podziemnych nr 450 - Dolina rzeki Wis³y obowi¹zu-
je zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych
zabezpieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a i wód pod-
ziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla
wód podziemnych.
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§ 15

1. W zakresie ochrony przyrody i œrodowiska obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej, zgodnie z usta-

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

2) utrzymanie istniej¹cych oraz realizacja nowych ci¹gów
zieleni wysokiej.

2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoœci obiektów oraz
ochrony jakoœci wód obowi¹zuje:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do grun-
tu i wód powierzchniowych,

2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposa¿e-
nie budynków w urz¹dzenia pozwalaj¹ce na rozwi¹za-
nie spraw gospodarki œciekowej,

3) do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych mo¿liwe
jest stosowanie tymczasowych rozwi¹zañ technicznych
(w tym szczelnych zbiorników i indywidualnych oczysz-
czalni), pod warunkiem zapewnienia parametrów tech-
nicznych instalacji kanalizacyjnej umo¿liwiaj¹cych suk-
cesywne pod³¹czenie do kanalizacji zbiorowej,

4) w przypadku realizacji stacji paliw obowi¹zuje, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê wykonanie rozpo-
znania warunków hydrogeologicznych. Forma i zakres
tego opracowania odpowiadaæ maj¹ wymogom okre-
œlonym w przepisach odrêbnych, odnosz¹cych siê do tego
typu prac,

5) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciw-
po¿arowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, przez ist-
niej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,

6) wyprzedzaj¹ca lub równoleg³a w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowa sieci wodoci¹gowej dla za-
pewnienia odbiorcom wymaganych standardów w za-
kresie iloœci i jakoœci wody z uwzglêdnieniem ochrony
przeciwpo¿arowej,

7) wyposa¿enie nowo projektowanych przewodów wodo-
ci¹gowych w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisa-
mi i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej,

8) prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej lub produkcyjnej
nie mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoœci wykra-
czaj¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿ytkownik ma
tytu³ prawny, a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji, za-
nieczyszczeñ powietrza,

9) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej œcie-
ków przemys³owych za zgod¹ zarz¹dcy sieci, pod wa-
runkiem wczeœniejszego zredukowania zawartych w nich
zanieczyszczeñ do parametrów œcieków komunalnych,
z zachowaniem warunków okreœlonych w przepisach od-
rêbnych,

10) prowadzenie gospodarki wodno-œciekowej, zgodnie z za-
sadami okreœlonymi w § 25 oraz w § 26,

11) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym
zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i teleko-
munikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budowy
i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroener-
getyki i telekomunikacji, okreœlone w wymaganiach prze-
pisów odrêbnych.

§ 16

1. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w œrodowisku. Zgodnie z przepisami odrêb-

nymi dla poszczególnych kategorii terenów wymienionych
w § 3, poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) MU1, MU2, MZ, U1 - poziomu ha³asu dopuszczalnego dla

terenów zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej,
2) dla terenów UT - poziomu ha³asu dopuszczonego dla te-

renów rekreacyjno- wypoczynkowych poza miastem,
3) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê.

§ 17

Wyznacza siê granicê strefy zagro¿enia stabilnoœci grun-
tu. W strefie tej, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wystêpowania z³o-
¿onych lub skomplikowanych warunków gruntowych, w przy-
padku wykonywania obiektów budowlanych, obowi¹zuje usta-
lenie na etapie projektu budowlanego geotechnicznych wa-
runków posadowienia obiektu budowlanego, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

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

§ 18

1. Zgodnie z przepisami odrêbnymi, ustanawia siê strefê ochro-
ny stanowiska archeologicznego wpisanego do ewidencji.

2. Ochronie podlega stanowisko wskazane na za³¹czniku gra-
ficznym Nr 1.

3. W strefie ochrony stanowiska archeologicznego wpisanego
do ewidencji:
1) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany dotych-

czasowego zagospodarowania w granicach stanowiska
archeologicznego wymaga zapewnienia warunków dla
nadzoru archeologicznego lub badañ archeologicznych,

2) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowê, wy-
maga siê podania informacji o obecnoœci stanowiska ar-
cheologicznego i ustawowych obowi¹zkach wynikaj¹cych
z tego faktu.

IV. Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji uk³adu
drogowego.

Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 19

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyj-
nej terenu:
1. Podstawowy uk³ad komunikacyjny stanowi¹ oznaczone na

rysunku planu publiczne drogi i ulice:
1) KDL1, KDL2 - drogi lokalne,
2) KDD1 - drogi dojazdowe.

2. Uzupe³niaj¹cy uk³ad komunikacyjny stanowi¹ nie oznaczone
na rysunku planu drogi wewnêtrzne i ci¹gi pieszo - jezdne.

3. Obowi¹zuje zasada zgodnoœci akcesji, parametrów technicz-
nych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z zasadami okreœlonymi w przepisach odrêbnych.

4. W obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy, uk³ad dro-
gowy zapisany w planie, mo¿e byæ rozbudowywany o nie
wyznaczone na rysunku planu odcinki dróg wewnêtrznych
oraz ci¹gów pieszo-jezdnych.

5. Szerokoœci linii rozgraniczaj¹cych dróg ustalono w § 33.
6. Urz¹dzenia obce, nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹, po-

winny byæ lokalizowane poza liniami rozgraniczaj¹cymi pa-
sów drogowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi. Dopusz-
cza siê lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego, po
uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.
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7. Uzgodnienia z zarz¹dc¹ poszczególnych kategorii dróg wy-
magaj¹:
1) podzia³y dzia³ek w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg,
2) budowa i przebudowa wjazdów oraz lokalizacja ogrodzeñ

w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
3) remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹-

cej zabudowy po³o¿onej w obszarze wyznaczonym linia-
mi rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg oraz pomiê-
dzy liniami rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg a okre-
œlon¹ dla tych dróg nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 20

1. Zgodnie z przepisami odrêbnymi ca³y obszar objêty zmian¹
planu po³o¿ony jest w strefie powierzchni ograniczonej
wysokoœci zabudowy 283 m n.p.m. W strefie tej obowi¹-
zuje zakaz lokalizowania inwestycji, których wysokoœæ prze-
kracza³aby dopuszczon¹ wartoœæ 283 m n.p.m.

2. W celu unikniêcia zagro¿enia wydania pozwolenia na budo-
wê przeszkody lotniczej, ka¿dorazowo w ramach postêpo-
wania o wydanie pozwolenia na budowê, nale¿y ustaliæ wy-
sokoœæ obiektu, (którego dotyczy postêpowanie) tak, aby
jego wysokoœæ nie naruszy³a powierzchni ograniczaj¹cych
wokó³ lotniska Kraków-Balice, zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków, jakie powinny spe³niaæ obiekty budowlane oraz
naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 r. Nr 130
poz. 1192 z póŸn. zm.).

§ 21

1. Zgodnie z przepisami odrêbnymi ca³y obszar objêty zmian¹
planu po³o¿ony jest w strefie otoczenia lotniska w odle-
g³oœci 5,0 km od jego granicy.

2. W strefie tej obiekty budowlane i naturalne nie mog¹ stano-
wiæ zagro¿enia dla startuj¹cych i l¹duj¹cych statków po-
wietrznych. Warunki zagospodarowania strefy okreœlaj¹
przepisy odrêbne, zgodnie z którymi zabrania siê w szcze-
gólnoœci:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które

mog¹ stanowiæ Ÿród³o ¿erowania ptaków,
2) hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla

ruchu lotniczego.

V. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej

§ 22

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, roz-
budowy sieci gazowej oraz zaopatrzenia w ciep³o:
1. Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ gazoci¹gów œredniego i niskiego

ciœnienia oraz dopuszcza siê jej remonty, modernizacjê i rozbu-
dowê w obrêbie zajmowanych terenów i stref technicznych.

2. Utrzymuje siê dotychczasowe zasady zaopatrzenia w gaz
odbiorców, polegaj¹ce na dostawach gazu sieciowego sie-
ci¹ rozdzielcz¹ œredniego ciœnienia z istniej¹cej stacji reduk-
cyjno-pomiarowej I stopnia, zlokalizowanej w miejscowoœci
Kryspinów.

3. Wzd³u¿ istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia, wybu-
dowanych przed 11 grudnia 2001 r. nale¿y utrzymaæ odle-
g³oœci podstawowe od obiektów terenowych, a wzd³u¿ ga-
zoci¹gów wybudowanych po tym terminie- strefê kontrolo-
wan¹, wed³ug wymagañ przepisów odrêbnych.

4. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych oraz projekto-
wanych dróg i ulic dopuszcza siê uk³adanie gazoci¹gów œred-
niego i niskiego ciœnienia - za zgod¹ oraz na warunkach okre-
œlonych przez zarz¹dcê drogi.

5. Utrzymuje siê istniej¹ce indywidualne systemy grzewcze
lokalne oraz dopuszcza siê budowê lokalnych kot³owni.

§ 23

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci infra-
struktury elektroenergetyki:
1. Utrzymuje siê istniej¹c¹ infrastrukturê elektroenergetyki

oraz dopuszcza siê jej remonty, modernizacjê i rozbudowê
w obrêbie zajmowanych terenów i stref technicznych.

2. Utrzymuje siê dotychczasowe zasady zaopatrzenia w ener-
giê elektryczn¹ odbiorców, polegaj¹ce na dostawach ener-
gii sieci¹ rozdzielcz¹ œredniego napiêcia 15 kV, wyprowa-
dzon¹ ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, zlokalizo-
wanych poza obszarem planu.

3. Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii
œredniego napiêcia 15 kV, niskiego napiêcia 0,4 kV, linii ka-
blowych 15 kV i 0,4 kV, wokó³ istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, nale¿y pozostawiæ stre-
fy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowa-
nia okreœlono w przepisach odrêbnych.

4. W przypadku skablowania lub prze³o¿enia linii energetycz-
nych obowi¹zuj¹ strefy techniczne od tych linii, zgodnie
z przepisami odrêbnymi. W strefach tych lokalizowanie
wszelkich obiektów wymaga uzgodnienia z w³aœciwym
Zak³adem Energetycznym.

5. W aneksie nr 1 zaznaczono projektowane stacje transforma-
torowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii œredniego
napiêcia 15 kV, s³u¿¹ce do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
odbiorców na nowych terenach wyznaczonych w planie pod
zabudowê - dopuszcza siê inne lokalizacje stacji transforma-
torowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynika-
j¹cymi ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych.

6. Dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV
oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mog¹ kolidowaæ z po-
zosta³ymi ustaleniami planu.

7. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych oraz projekto-
wanych dróg i ulic dopuszcza siê, za zgod¹ i na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dcê drogi:
1) prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych

niskiego napiêcia,
2) uk³adanie elektroenergetycznych linii kablowych œred-

niego i niskiego napiêcia,
3) lokalizowanie wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, apa-

ratur¹ i osprzêtem infrastruktury elektroenergetyki.

§ 24

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
sieci telekomunikacyjnych i lokalizacji urz¹dzeñ sieci te-
lekomunikacyjnych na obszarze objêtym planem:
1. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci telekomunikacyjne.
2. Dopuszcza siê instalacjê urz¹dzeñ sieci telekomunikacyjnych,

w tym urz¹dzeñ sieci ruchomej publicznej ³¹cznoœci telefo-
nicznej, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1) lokalizacje urz¹dzeñ nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi

ustaleniami planu,
2) wystrój architektoniczny budynków z urz¹dzeniami sieci

telekomunikacyjnych, wznoszonych w ramach przezna-
czenia dopuszczalnego terenów, nale¿y dostosowaæ do
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wymagañ okreœlonych dla przeznaczenia podstawowe-
go terenu,

3) kontenery z urz¹dzeniami sieci telekomunikacyjnych, po-
sadowione na gruncie, nale¿y zamaskowaæ krzewami.

3. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych oraz projekto-
wanych dróg i ulic, dopuszcza siê prowadzenie linii teleko-
munikacyjnych oraz lokalizacjê szafek z urz¹dzeniami infra-
struktury telekomunikacji - za zgod¹ i na warunkach okre-
œlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 25

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie za-
opatrzenia w wodê i rozbudowy sieci wodoci¹gowej:

1. •ród³em zaopatrzenia w wodê bêdzie istniej¹ca oraz roz-
budowywana i modernizowana gminna sieæ wodoci¹go-
wa, funkcjonuj¹ca w ramach wodoci¹gów grupowych, pra-
cuj¹cych w oparciu o uk³ady wodoci¹gowe zasilane z sys-
temu miasta Krakowa i zwi¹zanego z nim ujêcia wody na
rzece Sance;

2. Dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych uk³adów wodoci¹-
gowych, umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie dodatkowego Ÿród³a za-
silania lub zmianê Ÿród³a zasilania danego wodoci¹gu; sys-
tem zaopatrzenia w wodê powinien zapewniæ wszystkim
mieszkañcom, jak i pozosta³ym odbiorcom, wymagan¹ iloœæ
wody i niezawodnoœæ dostawy oraz jakoœæ wody, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.

3. Doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców
lub odbiorców indywidualnych nast¹pi poprzez istniej¹ce
i rozbudowywane przewody rozdzielcze, g³ównie o œred-
nicach 110 i 90 mm zasilane z magistrali przesy³owych
o œrednicach: 300, 250, 225 i 200 mm oraz modernizacjê
systemów wodoci¹gowych.

4. Ustala siê w stosunku do nowego zainwestowania wy-
przedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ realizacjê sieci wodoci¹gowej
rozdzielczej. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y rozbudowywaæ sto-
sownie do potrzeb, z uwzglêdnieniem wielkoœci œrednic na
stan docelowy.

5. Nowo projektowane przewody wodoci¹gowe nale¿y uk³a-
daæ poza obrêbem pasa drogowego istniej¹cych i projek-
towanych dróg - lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogo-
wego dopuszcza siê za zgod¹ i na warunkach okreœlonych
przez zarz¹dcê drogi.

6. Obowi¹zuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujêæ
wody, urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych tj. zbiorników,
chlorowni, hydroforni, sieci wodoci¹gowej wraz z jej uzbro-
jeniem, oraz zapewnienie ochrony ujêæ wody, zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

7. Do czasu rozbudowy systemu wodoci¹gowego, dopusz-
cza siê na terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej zaopatrzenie
w wodê z indywidualnych studni, z uwzglêdnieniem wa-
runków okreœlonych w przepisach odrêbnych.

8. Obowi¹zuje pe³ne pokrycie zapotrzebowania na wodê
do celów przeciwpo¿arowych, przez rozbudowywany
system zaopatrzenia w wodê, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

9. Nowoprojektowane przewody wodoci¹gowe 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.

10. Wymagane jest zapewnienie ochrony ujêcia wody z rzeki
Sanki, poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograni-
czeñ w obrêbie ustanowionych stref ochronnych, zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

11. Zaznaczone w aneksie Nr 1 do Uchwa³y trasy przebiegu
sieci wodoci¹gowej przedstawiaj¹ zasady obs³ugi terenów
objêtych planem i nie stanowi¹ bran¿owych projektów
uzbrojenia terenu.

§ 26

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie od-
prowadzania i oczyszczania œcieków sanitarnych i desz-
czowych:
1. Przewiduje siê uzbrojenie obszaru objêtego planem poprzez

zbiorczy uk³ad kanalizacji sanitarnej, pracuj¹cy w oparciu
o istniej¹c¹ i rozbudowywan¹ grupow¹ oczyszczalniê œcie-
ków w Piekarach,

2. Odbiornikiem œcieków sanitarnych bêdzie istniej¹ca mecha-
niczno-biologiczna oczyszczalnia œcieków typu ECOLO-CHIEF
w Piekarach.

3. Realizacja kanalizacji sanitarnej powinna uwzglêdniaæ doce-
lowe œrednice kana³ów, z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia ró¿nych
kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
us³ugowej i terenów us³ugowych i us³ugowo - produkcyjnych.

4. Ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ budowê sieci ka-
nalizacyjnej w stosunku do realizacji sieci wodoci¹gowej.

5. Przewiduje siê budowê grawitacyjnych kana³ów sanitarnych
zbiorczych o œrednicy od 200 : 250 mm oraz ruroci¹gów
t³ocznych o œrednicy 60-110 mm. Dopuszcza siê zastosowa-
nie ruroci¹gów o innych parametrach.

6. Do czasu realizacji systemu zbiorowej kanalizacji sanitarnej
obowi¹zuje uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej poprzez:
1) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych œcieków do

wód powierzchniowych lub do ziemi, i zahamowanie de-
gradacji œrodowiska gruntowo-wodnego,

2) wymóg gromadzenia œcieków w szczelnych zbiornikach
wybieralnych z obowi¹zkiem systematycznego wywozu
œcieków na oczyszczalniê lub realizacji indywidualnej (gru-
powej) oczyszczalni œcieków,

3) wymóg szczelnych zbiorników na gnojówkê.
7. Dopuszcza siê wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej

œcieków przemys³owych za zgod¹ zarz¹dcy sieci i pod warun-
kiem wczeœniejszego zredukowania wartoœci wskaŸników za-
nieczyszczeñ do parametrów œcieków komunalnych, z zacho-
waniem warunków okreœlonych w przepisach odrêbnych.

8. Nie dopuszcza siê odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej
sanitarnej œcieków opadowych ani wód pochodz¹cych z od-
wadniania gruntu.

9. Zaznaczone w aneksie Nr 1 do niniejszej Uchwa³y trasy prze-
biegu sieci kanalizacyjnej przedstawiaj¹ zasady obs³ugi te-
renu objêtego planem i nie stanowi¹ bran¿owych projektów
uzbrojenia terenu.

§ 27

1. Gospodarka odpadami odbywaæ siê bêdzie zgodnie z gmin-
nym, powiatowym i wojewódzkim planem gospodarki od-
padami, ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpa-
dów u Ÿród³a ich powstania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakre-
sie przepisami odrêbnymi.

Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy

i zagospodarowania terenów

§ 28

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-
US£UGOWEJ, oznaczone na rysunku planu symbolami
MU1 i MU2.
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2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów MU1, MU2
pod:
1) lokalizacjê obiektów mieszkalnych jednorodzinnych

w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym,
2) lokalizacjê obiektów us³ugowych i handlowych o po-

wierzchni sprzeda¿y do 100 m2 w terenach MU2 oraz do
200 m2 w terenach MU1,

3) lokalizacjê obiektów us³ugowych i handlowych o po-
wierzchni rzutu budynku do 200 m2 w terenach MU2 oraz
do 400 m2 w terenach MU1.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów MU1
i MU2 pod:
1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
2) w terenach MU2 - utrzymanie i rozbudowê istniej¹cej

zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
4) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
5) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
6) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-

nej.
4. W terenach MU1 i MU2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady

kszta³towania zabudowy:
1) wysokoœæ budynków mieszkalnych, mieszkalno - us³ugo-

wych, us³ugowych oraz budynków infrastruktury technicz-
nej nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,

2) wysokoœæ budynków gospodarczych zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ rolnicz¹ - nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m

3) wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie wymie-
nionych w ust. 2 - nie mo¿e przekraczaæ 6,0 m,

4) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym

k¹cie nachylenia g³ównych po³aci 370- 450, z dopusz-
czalnymi przyczó³kami i naczó³kami, oraz o jednakowej
d³ugoœci przeciwleg³ych po³aci, w ciemnych barwach
(br¹z, czerwieñ, zieleñ, szaroœci). Dopuszcza siê inne
k¹ty nachylenia po³aci dachowych w przypadku dachów
mansardowych,

6) dopuszcza siê stosowanie fragmentarycznego obni¿enia
okapu, jednak nie wiêcej ni¿ na 1/3 ca³kowitej d³ugoœci
okapu,

7) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

8) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie lub poziomie,

9) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego ga-
ra¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami
pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku
dachu g³ównego.

5. W terenach MU1 i MU2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekra-

czaæ 0,4,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obo-

wi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza ni¿
1000 m2,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
4) dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego

na dzia³ce,
5) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-

dzie zabudowa us³ugowa, nale¿y zlokalizowaæ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),

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

§ 29

1. Wyznacza siê TERENY OGRODNICZE Z DOPUSZCZENIEM
ZABUDOWY, oznaczone na rysunku planu symbolami MZ.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów MZ pod:
1) zabudowa zagrodowa, agroturystyka.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów MZ pod:
1) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym,
2) lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, z wy-

³¹czeniem przetwórstwa,
3) szklarnie,
4) grunty rolne, sady, ogrody,
5) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
6) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
7) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
8) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-

nej.
4. W terenach MZ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-

nia zabudowy:
1) wysokoœæ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekra-

czaæ 9,0 m,
2) wysokoœæ budynków gospodarczych zwi¹zanych z pro-

dukcj¹ rolnicz¹ - nie mo¿e przekraczaæ 11,0 m
3) wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie wymie-

nionych w ust. 2 - nie mo¿e przekraczaæ 6,0 m,
4) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym

k¹cie nachylenia g³ównych po³aci 370-450, z dopuszczal-
nymi przyczó³kami i naczó³kami, oraz o jednakowej d³u-
goœci przeciwleg³ych po³aci, w ciemnych barwach (br¹z,
czerwieñ, zieleñ, szaroœci). Dopuszcza siê inne k¹ty na-
chylenia po³aci dachowych w przypadku dachów man-
sardowych,

6) dopuszcza siê stosowanie fragmentarycznego obni¿enia
okapu, jednak nie wiêcej ni¿ na 1/3 ca³kowitej d³ugoœci
okapu,

7) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

8) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie lub poziomie,

9) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego ga-
ra¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami
pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku
dachu g³ównego.

5. W terenach MZ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekra-

czaæ 0,2,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obo-

wi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza ni¿
1500 m2,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, bliŸniaczej,
4) dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego

na dzia³ce,
5) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 60% powierzchni dzia³ki.

§ 30

1. Wyznacza siê TERENY US£UGOWO- PRODUKCYJNE ozna-
czone na rysunku planu symbolami U/P1, U/P2, U/P3.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U/P1, U/P2,
U/P3 pod lokalizacjê obiektów us³ugowych i produkcyjnych.
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3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U/P1
i U/P2 pod:
1) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
2) obiekty administracyjne,
3) lokalizacjê funkcji mieszkaniowej w obiektach produkcyj-

nych i us³ugowych,
4) ci¹gi pieszo - jezdne, miejsca postojowe,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. Dla zabudowy po³o¿onej w terenach U/P1 i U/P2 obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce warunki kszta³towania zabudowy:
1) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów których powierzchnia

sprzeda¿y w terenie U/P1, U/P3 nie przekracza 400m2,
a w terenie U/P2 200 m2,

2) powierzchnia rzutu bry³y budynku w terenie U/P1, U/P3
nie mo¿e przekroczyæ 2000m2, a w terenie U/P2 400 m2,

3) wysokoœæ budynków us³ugowych i produkcyjnych w te-
renach U/P1 nie mo¿e przekraczaæ 14,0 m,

4) wysokoœæ budynków us³ugowych i produkcyjnych w te-
renach U/P2 i U/P3 nie mo¿e przekraczaæ 11m,

5) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
6) dachy p³askie, dwuspadowe lub wielospadowe o rów-

nym k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych oraz
równej d³ugoœci przeciwleg³ych po³aci, w ciemnych bar-
wach (popiel, grafit),

7) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

8) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie lub poziomie.

5. W terenach U/P1 i U/P2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkoœæ dzia³ek przy dokonywaniu nowych po-

dzia³ów geodezyjnych: w terenach U/P1, U/P3 - 1000 m2;
w terenach U/P2 - 800 m2,

2) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e byæ wy¿szy
ni¿: w terenach U/P1 - 0,5; w terenach U/P2, U/P3 - 0,4

3) jako powierzchniê biologicznie czynn¹ urz¹dziæ nale¿y mi-
nimum 25% powierzchni dzia³ki w terenach U/P1 i U/P3
oraz 30% powierzchni dzia³ki w terenach U/P2,

4) w przypadku realizacji parkingów obowi¹zuje wprowa-
dzenie zadrzewieñ w iloœci minimum 1 drzewo na 8 miejsc
parkingowych,

5) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-
dzie zabudowa us³ugowa lub produkcyjna obowi¹zuje zlo-
kalizowanie pasów zieleni izolacyjnej (wysokiej i œredniej,
¿ywop³oty).

§ 31

1. Wyznacza siê TERENY US£UG oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem U1.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U1 pod lo-
kalizacjê obiektów handlowych i us³ugowych.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U1 pod:
1) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
2) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
3) lokalizacjê funkcji mieszkaniowej w obiektach us³ugo-

wych,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) zieleñ urz¹dzon¹.

4. W terenach U1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:

1) minimalna wielkoœæ dzia³ek przy dokonywaniu nowych
podzia³ów geodezyjnych - 800 m2,

2) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekra-
czaæ 0,35,

3) w przypadku realizacji parkingów obowi¹zuje wprowa-
dzenie zadrzewieñ w iloœci minimum jedno drzewo na
8 miejsc parkingowych,

4) minimum 35% powierzchni dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,

5. W terenach U1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki kszta³to-
wania zabudowy:
1) wysokoœæ budynków us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ

9,0 m,
2) wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie mo¿e

przekraczaæ 6,0 m,
3) obowi¹zuje horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów, których powierzchnia

sprzeda¿y nie przekracza 100m2,
5) powierzchnia rzutu bry³y budynku nie mo¿e przekroczyæ

300m2,
6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym

k¹cie nachylenia po³aci 370- 450 lub dachy p³askie, z do-
puszczalnymi przyczó³kami i naczó³kami oraz o jednako-
wej d³ugoœci przeciwleg³ych po³aci, w ciemnych barwach
(br¹z, czerwieñ, szaroœci). Dopuszcza siê stosowanie frag-
mentarycznego obni¿enia okapu, jednak nie wiêcej ni¿ na
1/3 ca³kowitej d³ugoœci okapu,

7) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

8) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie lub poziomie.

§ 32

1. Wyznacza siê TERENY US£UG TURYSTYKI oznaczone na
rysunku planu symbolem UT, z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod us³ugi turystyczne.

2. W terenach UT dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów zwi¹zanych bezpoœrednio 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 dzia³alnoœci wy-

mienionej w ust. 1 i 2.
3. W terenach UT ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania

zabudowy:
1) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o k¹cie jednako-

wym k¹cie nachylenia po³aci 370-450 z wysuniêtym przed
lico budynku okapem i z czêœci¹ szczytow¹ œciany oddzie-
lon¹ od œcian bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹dŸ
materia³em dachówkopodobnym w kolorze ciemnoczer-
wonym lub br¹zowym,

3) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi; dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

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

5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 200 m2,

6) zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni u¿ytkowej prze-
kraczaj¹cej 2000 m2.
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4. W terenach UT obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie maksymalnie 15% po-

wierzchni dzia³ki zabudow¹ kubaturow¹,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obowi¹-

zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿ 1500 m2,
3) minimum 60% powierzchni dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako

powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) uci¹¿liwoœæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z dzia³alnoœci¹ obiektów us³ugowych, nie mo¿e wykra-
czaæ poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty s¹
zlokalizowane. W przypadku prowadzenia dzia³alnoœci
us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych
w granicach dzia³ki, na której jest ona zlokalizowana,

5) obowi¹zuje wprowadzenie zieleni urz¹dzonej na minimum
20% powierzchni dzia³ki.

§ 33

1. Wyznacza siê TERENY KOMUNIKACJI - PUBLICZNE DRO-
GI oznaczone na rysunku planu symbolami KDL1, KDL2,
KDD1.

2. Wyznacza siê TERENY KOMUNIKACJI - DROGI WE-
WNÊTRZNE oznaczone na rysunku planu symbolami KDW2.

3. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDL1,
KDL2, KDD1 pod istniej¹ce i projektowane publiczne drogi
i ulice wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i
zabezpieczaj¹cymi.

4. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDW2 pod
istniej¹ce i projektowane drogi wewnêtrzne wraz z nie-
zbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zabezpieczaj¹-
cymi

5. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów KDL1,
KDL2, KDD1, KDW2 pod lokalizacjê:
1) miejsc postojowych dla samochodów osobowych w for-

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

2) ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych,
3) zieleni o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
4) urz¹dzeñ s³u¿¹cych izolacji od uci¹¿liwoœci ruchu drogo-

wego,
5) elementów ma³ej architektury,
6) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na warunkach uzgod-

nionych z zarz¹dc¹ drogi.
6. Dla dróg i ulic poszczególnych klas obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-

ce szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) KDL1 - publiczna droga lokalna - 15 m,
2) KDL2 - publiczna droga lokalna - 12 m,
3) KDD1 - publiczna droga dojazdowa - 10 m,
4) KDW2 - droga wewnêtrzna - 8 m.

7. W przypadku wydzielania nie oznaczonych na rysunku pla-
nu dróg wewnêtrznych, obowi¹zuje szerokoœæ w liniach roz-
graniczaj¹cych minimum 6m a dla ci¹gów pieszo - jezd-
nych minimum 5m.

8. Dla dróg i ulic poszczególnych klas ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich realizacji (dla projektowanych) i modernizacji
(dla istniej¹cych):
1) drogi KDL1, KDL2:

a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,5 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-

stronny,
2) drogi KDD1:

a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,0 m,

3) drogi KDW2:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,0 m.

9. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone
na rysunku planu) w odniesieniu do istniej¹cych i projekto-
wanych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami
KDL1, KDL2, KDD1, KDW2 - zgodnie z rysunkiem planu.
W przypadku nie wyznaczenia na rysunku planu nieprze-
kraczalnej linie zabudowy, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.

10. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie ozna-
czone na rysunku planu) w odniesieniu do nie oznaczonych
na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych dróg we-
wnêtrznych i ci¹gów pieszo-jezdnych:
1) drogi wewnêtrzne - odleg³oœæ budynków: min. 6m od osi

drogi,
2) ci¹gi pieszo-jezdne - odleg³oœæ budynków: min. 6 m od

osi drogi.
11. Zgodnie z przepisami odrêbnymi, dopuszcza siê lokalizacjê

usytuowania budynków w odleg³oœci mniejszej ni¿ okre-
œlone w planie, pod warunkiem uzyskania zgody w³aœci-
wego zarz¹dcy drogi.

12. Lokalizacjê ogrodzeñ oraz reklam dopuszcza siê poza tere-
nem ograniczonym liniami rozgraniczaj¹cymi dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KDL1, KDL2, KDD1,
KDW2.

13. Dla nie oznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projek-
towanych dróg wewnêtrznych oraz nie oznaczonych na ry-
sunku planu istniej¹cych i projektowanych ci¹gów pieszo -
jezdnych, dopuszcza siê lokalizacjê ogrodzeñ na liniach roz-
graniczaj¹cych tych dróg i ci¹gów.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 34

1. Ustala siê wysokoœæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku
z uchwaleniem planu:
1) dla terenów MU1, MU2, MZ, U/P1, U/P2, U/P3, U1, UT -

20%,
2) dla pozosta³ych terenów - 10%.

§ 35

Na obszarze objêtym niniejszym planem, traci moc plan
miejscowy uchwalony uchwa³¹ Rady Gminy Liszki Nr IX/119/03
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r.

§ 36

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 37

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 paŸdziernika 2009 r.

ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊŒCI WSI MNIKÓW

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor
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Aneks Nr 1
do Uchwa³y Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 paŸdziernika 2009 r.

ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZÊŒCI WSI MNIKÓW

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1:2000*

1 2 3

4 5 6

7 8 9

UK£AD SEKCJI

1

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor
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SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊŒCI WSI MNIKÓW WRAZ Z PROGNOZ¥ ODDZIA£YWANIA NA ŒRODOWISKO

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 paŸdziernika 2009 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  

załącznik do Uchwały  
Nr XLII/427/09 z dnia 14.10.2009 r. Lp. 

Numer  

wniosku wg   

rostrzyg. 

Wójta 

Data  
wpływu  

uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie  

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Uwaga  

nieuwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga  

nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 30.09.2008 
Przeznaczyć działkę pod zabudowę mieszkaniową 

1162 
poza obszarem zmiany 
planu 

 - 
 

2 2a 04.11.2008 
Przekwalifikować działkę na budowlaną 

411 
poza obszarem zmiany 
planu 

 - 
 

3 2b 04.11.2008 
Przekwalifikować działkę na budowlaną 

403 
poza obszarem zmiany 
planu 

 - 
 

4 2c 04.11.2008 
Przekwalifikować działkę na budowlaną 

618 
poza obszarem zmiany 

planu 
 - 

 

5 2d 04.11.2008 
Przekwalifikować działkę na budowlaną 

1856 
poza obszarem zmiany 

planu 
 - 

 

6 5a 21.11.2008 

Pozostawić w niezmienionym kształcie (w sto-
sunku do aktualnie obowiązującego planu zago-

spodarowania) terenów posiadających status 
działek „przemysłowo-usługowych” a w szcze-

gólności nie przekształcania kolejnych terenów 

na działki o charakterze przemysłowo-
usługowym (zwłaszcza o tak znacznej wysokości 

11-14m) 

działki połoŜone 

na wschód, za-
chód i północny-

zachód od działki 
nr 1480 

Uwaga nieuwzględniona 
w części dotyczącej: 

 
poszerzenia terenów U/P2 

i U/P1 w części środkowej 

obszaru zmiany planu 
pozostały 

 - 

 

7 5b 21.11.2008 

zaprojektować, wytyczyć i zrealizować nową 
drogę dojazdową prowadzącą do terenów obję-

tych nowym planem (drogę, która połączyłaby 

teren objęty nowym projektem z drogą powiato-
wą oznaczoną na mapie symbolem KTZ20). 

 

Uwaga nieuwzględniona 
w części dotyczącej: 

 

nie moŜna zaprojektować 
drogi poza obszarem 

zmiany planu 

 - 

 

8 7 05.12.2008 

Brak zgody na proponowane zmiany dotyczące 
przekwalifikowania terenów na obszary przemy-

słowe i przeprowadzenia dróg przez działki in-

nych właścicieli.  
Zdumienie i brak zrozumienia faktu przekwalifi-

kowania w projekcie na obszary przemysłowe 
duŜego powierzchniowo terenu po zachodniej 

stronie obecnych budynków firmy Drabest oraz 
moŜliwości wybudowania tam budynków o wy-

sokości 11-14 m. 
Zachować istniejący, jeszcze wiejski charakter 

części wsi Mników. 

1467/3 

1468/3 
1467/2 

1468/2 

Uwaga nieuwzględniona 
w części dotyczącej: 

 

poszerzenia terenów U/P2 
i U/P1 w części środkowej 

obszaru zmiany planu 
pozostały 

 - 
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 Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącz-

nik do Uchwały  

Nr XLII/427/09 z dnia 14.10.2009 r. Lp. 

Numer  

wniosku wg   

rostrzyg. 

Wójta 

Data  

wpływu  

uwagi 

 

Treść uwagi 

 

Oznaczenie  

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Uwaga  

nieuwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga  

nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 8a 05.12.2008 

Pozostawić w niezmienionym kształcie (w sto-
sunku do aktualnie obowiązującego planu zago-

spodarowania) terenów posiadających status 

działek „przemysłowo-usługowych” a w szcze-
gólności nie przekształcania kolejnych terenów 

na działki o charakterze przemysłowo-
usługowym (zwłaszcza o tak znacznej wysokości 

11-14m) 

 

Uwaga nieuwzględniona 
w części dotyczącej: 

 

poszerzenia terenów U/P2 
i U/P1 w części środkowej 

obszaru zmiany planu 
pozostały 

 - 

 

10 8b 05.12.2008 

zaprojektować i wytyczyć nową drogę dojazdo-

wą, która zapewniłaby bezpieczną komunikację 
pomiędzy drogą powiatową a terenami ujętymi 

w MPZP części wsi Mników 

 

nie moŜna zaprojektować 

drogi poza obszarem 
zmiany planu 

 - 

 

11 9 05.12.2008 

Sprzeciw wobec projektowanego poszerzenia 
terenów przemysłowych przy zakładach, z wkro-

czeniem na moją ziemię w pasie nasadzeń w 
części południowej działek 1467/2 

1468/2 

Uwaga nieuwzględniona 
w części dotyczącej: 

 
część terenów usługowo-

przemysłowych pozostała 

(wyznaczono nowe tereny 
UP3 o niŜszej wysokości 

zabudowy) 

 - 

 

12 10b 05.12.2008 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie zasadności 
poszerzenia terenów, które mają charakter prze-

mysłowo-usługowy, a połoŜone są w bliskim 

sąsiedztwie domów jednorodzinnych – projekt 
ten zburzy dotychczasową harmonię strefy 

mieszkaniowej 

 

Uwaga nieuwzględniona 
w części dotyczącej: 

 

poszerzenia terenów U/P2 
i U/P1 w części środkowej 

obszaru zmiany planu 
pozostały 

 - 

 

13 11 05.12.2008 

Wniosek o nie przekształcanie kolejnych terenów 

na działki o charakterze przemy- słowo-

usługowym, gdyŜ juŜ obecne tereny przemysło-
we znajdują się w bliskim sąsiedztwie domów 

jednorodzinnych 
2076 

Uwaga nieuwzględniona 

w części dotyczącej: 

 
część terenów usługowo-

przemysłowych pozostała 
(wyznaczono nowe tereny 

UP3 o niŜszej wysokości 
zabudowy) 

 - 

 

14 12 05.12.2008 

Wniosek o nie przekształcanie kolejnych terenów 
na działki o charakterze przemy- słowo-

usługowym, gdyŜ juŜ obecne tereny przemysło-
we znajdują się w bliskim sąsiedztwie domów 

jednorodzinnych 
2075 

Uwaga nieuwzględniona 
w części dotyczącej: 

 
część terenów usługowo-

przemysłowych pozostała 
(wyznaczono nowe tereny 

UP3 o niŜszej wysokości 
zabudowy) 

 - 
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącz-

nik do Uchwały  

Nr XLII/427/09 z dnia 14.10.2009 r. Lp. 

Numer  

wniosku wg   

rostrzyg. 

Wójta 

Data  

wpływu  

uwagi 

 

Treść uwagi 

 

Oznaczenie  

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Uwaga  

nieuwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga  

nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15* 1* 28.04.2009 

Przekwalifikować działkę z rolnej na budowlaną 

1548 

U/P2 (usługowo-
produkcyjny), ze względu 

na rozgraniczanie funkcji 

mieszkaniowych od usłu-
gowo-produkcyjnych 

pozostaje cały kompleks 
jak na I wyłoŜeniu 

 - 

 

16* 3* 03.06.2009 

Brak zgody na Ŝadne zmiany. Działka jest nie-

zbędna w prowadzeniu działalności gospodar-

czej. Brak zgody na poprowadzenie drogi we-
wnętrznej. 

1527 

droga KDL2 nie jest nowo 

projektowaną drogą – 

znajduje się w obecnie 
obowiązującym planie 

miejscowym Mnikowa 
jako KTD12 (pozostają te 

same parametry, tylko 
inne oznaczenie) 

 - 

 

17* 4* 22.06.2009 

Przekwalifikować działkę w części przylegającej 

do planowanego terenu budowlanego przezna-

czonego pod działalność komercyjną, zgodnie 
z załączoną mapką 

1466 

działka sąsiednia (przyle-

gająca do działki 1466) 

jest w obecnym projekcie 
planu przewidziana pod 

zabudowę mieszkaniowo-
usługową (zmieniono na 

wniosek strony z U/P3 na 
MU1), wobec tego działka 

1466 pozostaje równieŜ w 
terenach MU1 

 - 

 

18* 5c* 07.07.2009 

Prośba o uwzględnienie w planie działek 1220, 
1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1679 jako nadają-

cych się pod zabudowę. 

1220 
1221 

1222 
1223 

1224 
1225 

1679 

poza obszarem planu 

 - 

 

 
* wnioski z ponownego wy³o¿enia do publicznego wgl¹du

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 paŸdziernika 2009 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 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r.) rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmuj¹c
zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych.

Œrodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ z Bu-
d¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach strukturalnych
funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskanie
œrodków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i œrodków po-
mocowych bêd¹ prowadzone samodzielnie 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, b¹dŸ 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 wielkoœci¹ poniesionych nak³adów na 1 mieszkañca,
korzystaj¹cego z realizowanej infrastruktury.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor

5307

Uchwa³a Nr 294/XL/2009
Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 27 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrod-
ków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 10 ust. 1
i 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at
lokalnych w 2010 r. (M. P. z dnia 18 sierpnia 2009 r., Nr 52,
poz. 742), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 paŸdzier-
nika 2009 r. w sprawie stawek podatku od œrodków transpor-
towych obowi¹zuj¹cych w 2010 r. (M. P. z dnia 20 paŸdziernika
2009 r., Nr 67, poz. 872) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

Ustala siê roczne stawki podatku od œrodków transporto-
wych w z³otych:

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w zale¿noœci od dopusz-
czalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 462
b. powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 808
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 813

2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noœci od dopuszczalnej
masy ca³kowitej, liczby osi i rodzaju zawieszenia:
a. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rów-

nowa¿ne:
- posiadaj¹ce 2 osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 15 ton 582
nie mniej ni¿ 15 ton 808

- posiadaj¹ce 3 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 19 ton 582
nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 25 ton 1.154
nie mniej ni¿ 25 ton 1.253

- posiadaj¹ce 4 osie i wiêcej
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton 1.394
nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 29 ton 1.867
nie mniej ni¿ 29 ton i mniej ni¿ 31 ton 1.977
nie mniej ni¿ 31 ton 2.043

b. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- posiadaj¹ce 2 osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 15 ton 697
nie mniej ni¿ 15 ton 1.427

- posiadaj¹ce 3 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 19 ton 813
nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 25 ton 1.813
nie mniej ni¿ 25 1.834

- posiadaj¹ce 4 osie i wiêcej
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton 1.647
nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 29 ton 1.867
nie mniej ni¿ 29 ton i mniej ni¿ 31 ton 2.628
nie mniej ni¿ 31 ton 2.628

3. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton w zale¿noœci od dopuszczalnej masy ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów:
a. od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 1.070

4. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿ywa-
nia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,
w zale¿noœci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u po-
jazdów, iloœci osi i rodzaju zawieszenia:
a. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rów-

nowa¿ne:
- posiadaj¹ce 2 osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton 1.318
nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton 1.538
nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31 ton 1.647
nie mniej ni¿ 31 ton i do 36 ton w³¹cznie 1.813
powy¿ej 36 ton 1.977

- posiadaj¹ce 3 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie 1.813
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 40 ton 2.066
nie mniej ni¿ 40 ton 2.196

b. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- posiadaj¹ce 2 osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton  1.571
nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton 1.977
nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31ton  2.032
nie mniej ni¿ 31 ton i do 36 ton w³¹cznie 2.032
powy¿ej 36 ton 2.305
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- posiadaj¹ce 3 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie 1.999
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 40 ton 2.628
nie mniej ni¿ 40 ton 2.628

5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a. od 7 i poni¿ej 12 ton 824

6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w za-
le¿noœci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów, iloœci osi i rodzaju zawieszenia:
a. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rów-

nowa¿ne:
- posiadaj¹ce 1 oœ

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton 582
nie mniej ni¿ 25 ton 747

- posiadaj¹ce 2 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28 ton 945
nie mniej ni¿ 28 ton i do 36 ton w³¹cznie 1.055
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton 1.318
nie mniej ni¿ 38 ton 1.427

- posiadaj¹ce 3 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie 1.055
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton 1.263
nie mniej ni¿ 38 ton 1.318

b. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- posiadaj¹ce 1 oœ

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton 636
nie mniej ni¿ 25 ton 824

- posiadaj¹ce 2 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28 ton  955
nie mniej ni¿ 28 ton i do 36 ton w³¹cznie 1.483
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton 1.922
nie mniej ni¿ 38 ton 1.977

- posiadaj¹ce 3 osie
nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie 1.154
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton 1.462
nie mniej ni¿ 38 ton 1.538

7. Autobusy w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
a. mniej ni¿ 30 miejsc 922
b. równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc 1.208

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 3

Traci moc Uchwa³a Nr 185/XXVII/2008 Rady Gminy Pode-
grodzie z dnia 23 paŸdziernika 2008r. w sprawie ustalenia wy-
sokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i ma
zastosowanie do podatków nale¿nych od 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: S. Banach

5308

Uchwa³a Nr XXVIII/242/09
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2
pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) Rada Gminy Spytkowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Gminy Spytkowice uchwalonym uchwa³¹ Rady
Gminy Spytkowice Nr XXV/177/01 z dnia 25 czerwca 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 112, poz. 1694) zmienionym uchwa³ami
Rady Gminy Spytkowice Nr XXIX/212/01 z dnia 30 listopa-
da 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 9, poz. 186), Nr XXXV/250/02
z dnia 9 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 176, poz. 2691),
Nr V/26/03 z dnia 26 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 73,
poz. 1015), Nr IX/65/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³. Nr 271, poz. 3120), Nr XVI/121/04 z dnia 12 lutego 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 71, poz. 874), Nr XXII/165/04 z dnia
28 wrzeœnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 354, poz. 3848),
Nr XXVII/226/05 z dnia 1 kwietnia 2005 r., Nr XXXXII/357/06
z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 502, poz. 3122),
Nr XXXXIII/371/06 z dnia 14 wrzeœnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³. Nr 619 poz. 3832) i Nr IV/33/07 z dnia 21 lutego 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 145 poz. 1033 ) wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

§ 2

W Statucie Gminy w Rozdziale VI nowe brzmienie otrzy-
muje:
1. W § 69 ust. 3;

"3. Czynnoœci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta, zwi¹zane z nawi¹zaniem i rozwi¹zaniem stosunku
pracy, wykonuje Przewodnicz¹cy Rady Gminy."

2. W § 70 pkt b);
"b.) powo³ania - Zastêpca Wójta, Skarbnik Gminy."

3. W § 72 ust. 2;
"2. Do nawi¹zania stosunku pracy z zastêpc¹ wójta, Skarb-

nikiem Gminy, uprawniony jest Wójt. Podstaw¹ nawi¹za-
nia stosunku pracy z Zastêpc¹ Wójta jest zarz¹dzenie Wójta
o powo³aniu, zaœ ze Skarbnikiem Gminy - uchwa³a Rady
Gminy o powo³aniu."

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Spytko-
wice.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Spytkowice: Z. Szewczyk
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Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Nowym S¹czu

z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miasta Za-
kopane.

Na podstawie art. 182 i 183 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póŸn. zm.1)),
podaje siê do publicznej wiadomoœci, ¿e:
I.
Rada Miasta Zakopane Uchwa³¹ Nr XLIII/613/2009 z dnia

25 wrzeœnia 2009 r. stwierdzi³a wygaœniêcie mandatu
w okrêgu wyborczym Nr 2, radnego Pana Jacka RaŸnego,
wybranego z listy Nr 5 zg³oszonego przez KW Platforma
Obywatelska, w wyborach do Rady Miasta Zakopane prze-
prowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. Wygaœniêcie man-
datu nast¹pi³o wskutek œmierci.

II.
Rada Miasta Zakopane Uchwa³¹ Nr XLIV/644/2009 z dnia

29 paŸdziernika 2009 r. stwierdzi³a, ¿e radnym w okrêgu wy-
borczym Nr 2 zosta³a Pani Bo¿ena SOLAÑSKA, kandydat-
ka z tej samej listy, która uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoœci.

III.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wia-

domoœci poprzez
opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego oraz rozplakatowanie na terenie Miasta Zakopane.

________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³o-

szone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Komisarz Wyborczy w Nowym S¹czu: T. Piesowicz

Poz. 5309


