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§1

Uchwa³a Nr XVII/140/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Ustala siê przebieg istniej¹cych dróg powiatowych
Nr (18240) 2170 K Libertów-Lusina oraz Nr (18283) 2174 Libertów-Korabniki na terenie Gminy Mogilany okreœlony za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych
Nr (18240) 2170 K Libertów-Lusina oraz Nr (18283) 2174 Libertów-Korabniki na terenie Gminy Mogilany.
Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 6a ust. 3 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.), Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: K. Karczewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 425

— 17594 —

Poz. 2747
Za³¹czni Nr 1
do Uchwa³y Nr XVII/140/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

LEGENDA:
dotychczasowych przebieg
dróg powiatowych Nr 2170
K i 2174 K
nowy przebieg dróg powiatowych Nr 2170 K i 2174 K
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: K. Karczewski
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Poz. 2748

2748

§3

Uchwa³a Nr XVII/141/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikom jednostek
organizacyjnych wymienionych w za³¹czniku Nr 1.
§4

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krakowskiego oraz akceptacji wartoœci
punktów s³u¿¹cych do obliczania wynagrodzenia.

Trac¹ moc uchwa³y:
1. Uchwa³a Nr VIII/69/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krakowskiego oraz akceptacji wartoœci punktów s³u¿¹cych do obliczania wynagrodzenia.
2. Uchwa³a Nr IX/83/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia
29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/69/07
Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Krakowskiego oraz akceptacji wartoœci punktów
s³u¿¹cych do obliczania wynagrodzenia.

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm.) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego
(Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm.), Rada Powiatu
w Krakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wartoœæ najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabelach miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych w wysokoœciach okreœlonych w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§5
Przepisy uchwa³y maj¹ zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia 1 maja 2008 r.
§6

§2
Akceptuje siê, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, wartoœæ jednego punktu s³u¿¹cego do ustalenia miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokoœciach okreœlonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: K. Karczewski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVII/141/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

WYSOKOŒÆ NAJNI¯SZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
W PIERWSZEJ KATEGORII ZASZEREGOWANIA
Lp.

Nazwa jednostki

Wysokość najniŜszego
wynagrodzenia

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

630 zł

2.

Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

650 zł

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie

630 zł

4.

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie

610 zł

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

650 zł

6.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie

600 zł

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

630 zł

8.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie

630 zł

9.

Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Łazach

650 zł
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Nazwa jednostki

Poz. 2748
Wysokość najniŜszego
wynagrodzenia

10.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

650 zł

11.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krakowie

600 zł

12.

Gospodarstwo Pomocnicze w Czernichowie

650 zł

13.

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Miękini

570 zł

14.

Dom Dziecka w Sieborowicach

620 zł

15.

Dom Pomocy Społecznej w Batowicach

700 zł

16

Dom Pomocy Społecznej w Czernej

700 zł

17.

Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach

700 zł

18.

Dom Pomocy Społecznej w Owczarach

700 zł

19.

Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach

700 zł

20.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

700 zł

21.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

750 zł

22.

Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

690 zł

23.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

700 zł
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: K. Karczewski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVII/141/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

WARTOŒÆ PUNKTU S£U¯¥CEGO DO USTALENIA MIESIÊCZNYCH STAWEK
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa jednostki

Wartość punktu

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

5,00 zł

2.

Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

6,00 zł

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie

5,20 zł

4.

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych
w Skawinie

4,70 zł

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

6,00 zł

6.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie

5,00 zł

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

5,00 zł
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Nazwa jednostki

Poz. 2748, 2749, 2750

Wartość punktu

8.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Skawinie

5,20 zł

9.

Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Łazach

4,50 zł

10.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

6,00 zł

11.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu
Krakowskiego

5,50 zł

12.

Gospodarstwo Pomocnicze w Czernichowie

5,00 zł

13.

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Miękini

4,00 zł

14.

Dom Dziecka w Sieborowicach

4,00 zł

15.

Dom Pomocy Społecznej w Batowicach

4,00 zł

16.

Dom Pomocy Społecznej w Czernej

4,00 zł

17.

Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach

4,00 zł

18.

Dom Pomocy Społecznej w Owczarach

4,00 zł

19.

Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach

4,00 zł

20.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krakowie

5,50 zł

21.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

4,50 zł

22.

Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

4,70 zł

23.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

4,00 zł

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: K. Karczewski
2749

§2

Uchwa³a Nr XVII/142/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Krakowie.
§3

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodz¹cego
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Skawinie przy
ul. ¯wirki i Wigury 17.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 Ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z póŸn. zm.), art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŸn. zm.), Rada Powiatu w Krakowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora
Oœwiaty uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje siê Liceum Profilowane wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Skawinie, przy ul. ¯wirki i Wigury 17.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: K. Karczewski
2750
Uchwa³a Nr XVII/144/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Urzêdu Pracy
Powiatu Krakowskiego.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
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poz. 1592 z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z póŸn. zm.), Rada Powiatu w Krakowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
W statucie Urzêdu Pracy Powiatu Krakowskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XLV/354/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzêdu Pracy Powiatu
Krakowskiego (Dz. U. Woj. Ma³op. z 2006 r. Nr 587 poz. 3674)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I. W Rozdziale I. Przepisy Ogólne § 1 pkt 4 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
4. Urz¹d Pracy Powiatu Krakowskiego dzia³a poprzez Oddzia³ w Krakowie oraz Filie w Krzeszowicach, Skawinie
i S³omnikach.
II. W Rozdziale III. Organizacja Urzêdu Pracy Powiatu Krakowskiego § 8 pkt 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
1. W Urzêdzie Pracy Powiatu Krakowskiego dzia³aj¹ komórki organizacyjne, które okreœlone s¹ w regulaminie organizacyjnym.
III. W Rozdziale IV. Postanowienia koñcowe § 9 pkt 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
1. Urz¹d Pracy Powiatu Krakowskiego u¿ywa piecz¹tki pod³u¿nej o treœci:
URZ¥D PRACY
POWIATU KRAKOWSKIEGO
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
tel. 012 623-74-80, fax. 012 632-52-15
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu Urzêdu Pracy Powiatu
Krakowskiego pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Staroœcie Krakowskiemu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: K. Karczewski
2751
Uchwa³a* Nr XVIII/143/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Gródek nad Dunajcem.
________
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych pojemowanych przez Wojewodê Maopolskiego.

Poz. 2750, 2751

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) zwanej dalej
"Ustaw¹", art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.), Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leœnych (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z póŸn.
zm.), Rada Gminy Gródek nad Dunajcem stwierdza zgodnoœæ
ustaleñ planu ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem wprowadzonym Uchwa³¹ Nr V/33/2000 Rady Gminy Gródek nad
Dunajcem z dnia 16 listopada 2000 r. i uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
USTALENIA FORMALNE
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy Gródek n/Dunajcem z dnia 23 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Wojew. Ma³op. Nr 84 z dnia 16 lutego 2006 r. poz. 535) w zakresie przeznaczenia dzia³ki Nr 159/33 po³o¿onej w Gródku
n/Dunajcem na tereny zabudowy mieszkaniowej z us³ugami z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej - zwan¹ w tekœcie niniejszej uchwa³y planem.
2. Plan obejmuje obszar okreœlony na za³¹czniku graficznym
do uchwa³y Nr VII/64/2007 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 18 kwietnia 2007 r.
§2
1. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi czêœæ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:
a) Rysunek planu stanowi¹cy integraln¹ czêœæ uchwa³y, sporz¹dzony na podk³adach mapy zasadniczej w skali 1:1000,
pochodz¹cych z pañstwowego zasobu geodezyjnokartograficznego jako za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) Rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem - podjête w trybie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
- jako za³¹cznik Nr 2.
3. Ustalenia planu dotycz¹:
a) przeznaczenia terenów w granicach opracowania na ró¿ne funkcje zwi¹zane z terenami mieszkalno-us³ugowymi
i rekreacyjnymi wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, dróg.
b) linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach,
c) warunków i zasad kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby ochrony œrodowiska,
e) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów odrêbnych.
5. Integraln¹ czêœci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy
rysunku planu:
a) granice obszaru objêtego planem,
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b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach, o ró¿nym przeznaczeniu oraz o ró¿nych warunkach zabudowy
i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikuj¹cymi,
zgodnie z czêœci¹ tekstow¹ planu, wymienion¹ w ust. 1,
c) granice terenów mieszkaniowo-us³ugowych i rekreacyjnych, zieleni i drogi.
6. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objaœnione w legendzie rysunku planu - nie stanowi¹ce ustaleñ, o których mowa w ust. 5.
7. Jako zgodne z planem uznaje siê:
1) wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z rozbudow¹ systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej
wyposa¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych
do zainwestowania stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu,
2) wyznaczenie i urz¹dzenie dróg wewnêtrznych do terenów przeznaczonych do zainwestowania pod warunkiem,
¿e nie bêdzie to stanowiæ utrudnienia w wykorzystaniu
terenów przyleg³ych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.
§3
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Gródek nad Dunajcem, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tekœcie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okreœlone na za³¹czniku graficznym Nr 1 do tej uchwa³y,
- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone
uchwa³¹ Nr V/333/2000 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2000 r. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek
nad Dunajcem,
- przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy okreœlone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
- linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ obszar na tereny o ró¿nych
funkcjach lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospodarowania,
- œrednim poziomie terenu - rozumie siê przez to œredni¹
arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,
- wysokoœci zabudowy (obiektu) - rozumie siê przez to wymiar pionowy mierzony od œredniego poziomu terenu do najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,
- kondygnacji nadziemnej - rozumie siê przez to kondygnacjê nadziemn¹ liczon¹ od poziomu parteru (poziom ± 0,00)
w górê.
§4
W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce "Studium", o którym mowa w § 3 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wymagaj¹cych okreœlenia szczególnych warunków kszta³towania.
§5
1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego
ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.
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2. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e
byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿ytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
3. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych rehabilitacji istniej¹cej zabudowy b¹dŸ infrastruktury technicznej, a tak¿e obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji.
Nie zachodzi tak¿e potrzeba okreœlania granic obszarów
wymagaj¹cych przeprowadzania scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci.
§6
Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
oochronie gruntów rolnych i leœnych, tekst jednolity (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z póŸn. zm.) przeznacza siê na cele
nierolnicze grunty klasy RIVa, PsIV i Lz, nie wymagaj¹ce uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze, gdy? tak¹ zgodê posiadaj¹.
II. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE CA£EGO OBSZARU
OPRACOWANIA PLANU
§7
W zakresie ochrony œrodowiska i krajobrazu ustala siê co
nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów œrodowiska
przyrodniczego, w szczególnoœci czystoœci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb.
2. Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ atmosferycznych, okreœlonych w za³¹czniku
Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartoœci odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz. 12 z póŸn. zm.).
3. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których jest obowi¹zek sporz¹dzenia raportu w zrozumieniu obowi¹zuj¹cych
przepisów odrêbnych, za wyj¹tkiem inwestycji infrastrukturalnych.
4. W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku dla terenów oznaczonych symbolami: MNU/UTL- jak dla terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo-us³ugowe.
5. Obowi¹zuje uwzglêdnienie ustaleñ i zakazów wynikaj¹cych
z po³o¿enia terenu objêtego planem w Po³udniowoma³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2006 r.
Nr 806 poz. 4862) ze zmian¹ wprowadzon¹ § 8 Rozporz¹dzenia Nr 9/07 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporz¹dzeniach wymienionych wy¿ej.
6. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary ujête
w opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium okreœlaj¹cym granice obszarów bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych w zlewni dolnego Dunajca od ujœcia Popradu".
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§8
W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzennego, ochrony krajobrazu ustala siê co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej
z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego.
2. Dla obiektów mieszkaniowych obowi¹zuje realizacja dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych
w przedziale od 25 do 45 stopni (nie dotyczy przekryæ dachowych stanowi¹cych doœwietlenie pomieszczeñ). Zakaz
otwierania po³aci dachowych (doœwietlenie poddasza) na
odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³ugoœci dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu oraz zakaz przesuwania kalenicy
w pionie. Maksymalna wysokoœæ - trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu. Dopuszcza siê podpiwniczenie budynków. Wysokoœæ obiektów mieszkalnych nie
mo¿e przekroczyæ 12,0 m od poziomu parteru. Poziom parteru - max. 1,0 m od istniej¹cego terenu od strony przystokowej. Dopuszcza siê rozrzeŸbienia formy architektonicznej z zachowaniem cech architektury rodzimej. Obowi¹zuje zakaz zabudowy szeregowej i bliŸniaczej.
3. Dla obiektów letniskowych obowi¹zuje realizacja dachów
o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Kalenice i okapy dachu musz¹
byæ poziome. Zakaz otwierania po³aci dachowych (doœwietlenie poddasza) na odcinku wiêkszym ni? 70% d³ugoœci
dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu oraz zakaz
przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Obowi¹zuje
zakaz realizacji dachów p³askich i namiotowych. Maksymalna wysokoœæ - dwie kondygnacje nadziemne, w tym
jedna w poddaszu. Poziom parteru nie mo¿e przekroczyæ
1,20 m nad œrednim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu terenu przystokowego (od strony stoku). Wysokoœæ
obiektów nie mo¿e przekroczyæ 8,0 m od poziomu parteru.
4. Dla zabudowy rekreacyjnej (pensjonatowej i hotelowej) maksymalna wysokoœæ obiektów 12,0 m od poziomu parteru,
wyniesienie poziomu parteru max. 1,0 m od strony przystokowej terenu (liczonej od strony stoku). Dopuszcza siê budynki o trzech kondygnacjach nadziemnych, w tym jedna
w poddaszu. Dopuszcza siê podpiwniczenie budynków. Dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci w przedziale od 25 do 45 stopni z mo¿liwoœci¹ zastosowania lukarn i okien po³aciowych. Dopuszcza siê rozwi¹zanie
wybranych, akcentowych fragmentów dachów. Mo¿liwoœæ
rozrzeŸbienia formy architektonicznej z zachowaniem cech
architektury rodzimej. Dopuszcza siê lokalizacjê zespo³u obiektów, powi¹zanych ze sob¹ funkcjonalnie i przestrzennie.
5. Dla wolnostoj¹cych budynków us³ugowych (w tym us³ug
sportu i rekreacji) ustala siê obowi¹zek kszta³towania architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem. Dachy o k¹cie
nachylenia g³ównych po³aci od 25 do 45 stopni. Zakaz stosowania dachów p³askich i namiotowych. Wysokoœæ obiektów max. 12,0 m licz¹c od poziomu parteru z mo¿liwoœci¹
u¿ytkowego wykorzystania poddasza. Poziom parteru max.
1,0 m od strony przystokowej terenu. Dopuszcza siê podpiwniczenie budynków.
6. Dla zabudowy techniczno-gospodarczej (w tym budynki
gospodarcze i gara¿e) ustala siê realizacjê dachów o k¹cie
nachylenia 25 - 45 stopni; wysokoœæ obiektów nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m nad istniej¹cym poziomem terenu od
strony przystokowej.
7. W przypadku remontu, przebudowy i rozbudowy istniej¹cych obiektów dopuszcza siê dostosowanie do istniej¹cej
architektury budynków.
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8. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³adzin panelami z tworzyw sztucznych, nale¿y stosowaæ materia³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.). Zaleca siê stosowanie tradycyjnego detalu architektonicznego w formie
ozdobnych elementów ciesielskich, stolarskich i kowalskich.
9. Pokrycie dachów w kolorach ciemnych w odcieniach br¹zu,
czerwieni, szaroœci, zieleni.
10. Wyklucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych,
betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn itp.).
11. Dla obs³ugi komunikacyjnej terenów wyznaczonych w planie pod zabudowê ustala siê wskaŸnik miejsc postojowych:
- dla obiektów pensjonatowych i hotelowych - 1 miejsce
postojowe na 4 miejsca noclegowe,
- dla obiektów us³ugowych - min. 1 miejsce na 50 m2 pow.
u¿ytkowej.
12. W urz¹dzeniu terenów dopuszcza siê zastosowanie elementów ma³ej architektury o wysokich walorach estetycznych, funkcjonalnych i jednorodnej formie plastycznej.
13. Na obszarze objêtym planem wyklucza siê umieszczanie
reklam w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
14. Realizacja obiektów budowlanych w otoczeniu sieci elektroenergetycznych mo¿e nast¹piæ na warunkach wynikaj¹cych z uzgodnieñ z zarz¹dzaj¹cymi tymi sieciami.
15. W przypadku podzia³u terenów na dzia³ki budowlane obowi¹zuje minimalna pow. dzia³ki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1500 m2, dla zabudowy rekreacyjnej min. 2000 m2.
16. Dla terenów objêtych planem obowi¹zuje zachowanie co
najmniej 40% terenów zielonych w tym 30% powierzchni
biologicznie czynnej.
§9
W zakresie komunikacji ustala siê co nastêpuje:
1. Dojazd do terenów istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ oznaczon¹
na rysunku planu symbolem KDW. Dopuszcza siê realizacjê
dróg wewnêtrznych nie wyró?nionych na rysunku planu.
Œcie¿ki rowerowe mog¹ byæ urz¹dzane w ca³ym obszarze
objêtym planem, pod warunkiem bezkolizyjnoœci w stosunku do innych funkcji terenów.
3. Obowi¹zuj¹ nadto szczegó³owe ustalenia zawarte w § 12.
§ 10
W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê co nastêpuje:
1. Dla terenów objêtych opracowaniem ustala siê:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby,
zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
2) zagospodarowanie terenu, na którym znajduj¹ siê urz¹dzenia infrastruktury technicznej, wymaga stanowiska
w³aœciwego administratora sieci, b¹dŸ uzgodnienia w zakresie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi i normami.
§ 11
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Zasady zaopatrzenia w wodê
Zaopatrzenie w wodê pitn¹ z istniej¹cego systemu zaopatrzenia w wodê. Dopuszcza siê realizacjê nowych odcinków
sieci wodoci¹gowych nie wyró¿nionych na rysunku planu pod
warunkiem nie naruszenia podstawowych ustaleñ planu.
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2. Zasady odprowadzenia œcieków i sk³adowania odpadów
1) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumieniu przepisów art. 3 pkt 38 li t. "a" Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "prawo ochrony œrodowiska - Dz. U. Nr 62
poz. 627 z póŸn. zm.) - do istniej¹cego systemu kanalizacyjnego po wykonaniu niezbêdnych odcinków sieci oraz
urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2) Usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo
opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych na
sk³adowisko odpadów obs³uguj¹cych Gminê Gródek nad
Dunajcem.
3. Zasady zaopatrzenia w gaz, ciep³o oraz energiê elektryczn¹
1) Zaopatrzenie w gaz na bazie istniej¹cych sieci gazowych
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
2) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o noœniki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczenia powietrza.
3) Doprowadzenie energii elektrycznej na bazie istniej¹cej
sieci elektroenergetycznych na warunkach okreœlonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹. Dopuszcza siê wykonanie
niezbêdnych odcinków sieci wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami - wynikaj¹cych z potrzeb. Dopuszcza siê wykonanie
oœwietlenia zewnêtrznego terenów, pod warunkiem nie
naruszenia pozosta³ych ustaleñ planu.
III. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA TERENÓW
WYRÓ¯NIONYCH NA RYSUNKU PLANU INDEKSAMI
CYFROWYMI I SYMBOLAMI LITEROWYMI
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Utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i obiekty obs³ugi rekreacji, dopuszczaj¹c ich remont i przebudowê.
Dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych stabilnoœæ skarpy (mury oporowe itp.) oraz œcie¿ek spacerowych i obiektów ma³ej architektury s³u¿¹cych
rekreacji codziennej.
Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
KDW - Tereny drogi wewnêtrznej.
Utrzymuje siê istniej¹c¹ drogê wewnêtrzn¹ o szerokoœci
w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m, dopuszczaj¹c jej remont i przebudowê.
W liniach rozgraniczaj¹cych mog¹ byæ lokalizowane sieci
infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrêbnych.
USTALENIA KOÑCOWE
§ 13
Ustala siê wysokoœæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) - 3 %.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gródek
nad Dunajcem.

§ 12
§ 15
Ustalenia szczegó³owe dla terenu obejmuj¹cego dzia³kê
Nr 159/33 o powierzchni 2,90 ha, po³o¿on¹ w Gródku nad Dunajcem:
MNU/UTL - Tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej.
1. Przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- us³ugi niepubliczne.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa rekreacyjna (pensjonatowa, letniskowa, hotele),
- obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z rekreacj¹,
- zieleñ urz¹dzona,
- ma³a architektura,
- obiekty, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym.
3. Utrzymuje siê istniej¹ce obiekty, dopuszczaj¹c ich remont, przebudowê i rozbudowê oraz zmianê funkcji z dopuszczeniem dostosowania do istniej¹cej architektury
obiektów.
3. Na terenie objêtym planem mog¹ byæ realizowane us³ugi
o uci¹¿liwoœci (okreœlonej w przepisach odrêbnych) zamykaj¹cej siê w granicach terenu bêd¹cego w dyspozycji
inwestora.
W zakresie kszta³towania zabudowy i architektury obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 8 Rozdzia³ II.
Obowi¹zuje urz¹dzenie terenu z zastosowaniem zieleni
rodzimego pochodzenia.
ZN - Tereny zieleni urz¹dzonej niskiej i wysokiej.
Obowi¹zuje obsadzenie terenu zieleni¹, sk³adem gatunkowym zbli¿onym do warunków siedliskowych.

1. Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy Gródek nad Dunajcem.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVIII/143/2008
Rady Gminy Gródek n/Dunajcem
z dnia 14 maja 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
WIEŒ GRÓDEK N/DUNAJCEM - DZIA£KA NR 159/33

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRÓDEK NAD
DUNAJCEM UCHWALONYM UCHWA£¥
NR V/33/2000 RADY GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM
Z DNIA 16 LISTOPADA 2000 ROKU
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RYSUNEK PLANU

SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVIII/143/2008
Rady Gminy Grodek nad Dunajcem
z dnia 14 maja 2008 r.
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Grodek nad Dunajcem
w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie
realizacji zapisanych w planie inwestycji które nale¿¹ do
zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania
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2752
Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Tarnowie
Z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej
w Brzesku.
Na podstawie art. 182 i art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1
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:

1. Rada Gminy Grodek nad Dunajcem po zapoznaniu siê
z oœwiadczeniem Wójta Gminy Grodek nad Dunajcem z dnia
30 kwietnia 2008 r. stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodek nad Dunajcem w zakresie przeznaczenia dzia³ki Nr 159/33 po³o¿onej w Grodku n/Dunajcem na tereny zabudowy mieszkaniowej z us³ugami z dopuszczeniem
zabudowy rekreacyjnej - w okresie wy³o¿enia tego planu do
publicznego wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak
potrzeby rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).
2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodek nad Dunajcem
obejmuje pojedyncz¹ dzia³kê, o której mowa w punkcie 1
oraz nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy, Rada Gminy Grodek nad Dunajcem stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zm.).

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz rozplakatowanie na terenie
Gminy Brzesko.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

Komisarz Wyborczy: G. Krê¿o³ek

Rada Miejska w Brzesku uchwa³¹ Nr XXII/147/2008 z dnia
31 marca 2008 r. stwierdza wygaœniêcie mandatu w okrêgu
wyborczym Nr 1, radnego Pana Jerzego Tyrkiela, wybranego
z listy Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorz¹dowa, w wyborach do Rady Miejskiej w Brzesku przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. w zwi¹zku z pisemnym
zrzeczeniem siê mandatu.
Rada Miejska w Brzesku uchwa³¹ Nr XXIII/158/2008 r. z dnia
30 kwietnia 2008 r. oraz uchwa³¹ Nr XXIV/179/2008 z dnia
29 maja 2008 r. stwierdzi³a, ¿e radn¹ w okrêgu wyborczym
Nr 1 zosta³a Pani Jadwiga Kramer, kandydat z tej samej listy,
która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³a prawa wybieralnoœci.

________
1
zmiany tekstu jednolitego wymienionej Ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159,
poz. 1127
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