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  "Termomodernizacja budynku przy ul. Sokoła 13" - 72 000 zł, 
Termomodernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 14" - 78 000 zł, 
"Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
ul. Grunwaldzka 9" - 155 000 zł, 
"Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem charakte-
rystyki oraz audytu energetycznego budynku przy ul. Grunwaldziej 7" - 165 000 
zł, 
"Teromodernizacja budynku przy Alei Henryka 12a" - 130 000 zł 

 

801  Oņwiata i wychowanie 230 000 
 80104 Przedszkola 230 000 
  w tym:  
  "Termomodernizacja budynku PS 5" - 115 000 zł, 

"Termomodernizacja budynku PS 7" - 115 000 zł 
 

851  Ochrona zdrowia 150 000 
 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 150 000 
  w tym:  
  "Termomodernizacja budynku ZLA - Miejskiej Przychodni Rejonowo - Specjali-

stycznej nr 2 w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 16c" - 150 000 zł 
 

852  Pomoc społeczna 350 000 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 350 000 
  w tym:  
  "Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu budynku Centrum Usług So-

cjalnych" - 350 000 zł 
 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 
 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 300 000 
  w tym:  
  "Termomodernizacja obiektu MOKS i R przy ul. Sokoła 24" - 300 000 zł  

Razem wydatki (A+B) 3 578 269 
 

 Przewodniczący Rady: 
Krzysztof Zubik 

2506  

 
2507 

2507  

UCHWAŁA NR XLIX/707/10 
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta miĉdzy                           
ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie 

 

Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 5, Art. 40 
ust. 1 i Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz Art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.) Po stwierdzeniu zgodno-
ņci z: 

1) ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Chrza-
nów przyjętego uchwałą Nr L/407/98 Rady Miej-
skiej w Chrzanowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. 
z póňn. zm. 

2) uchwałą Nr XIV/170/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie 
z dnia 25 wrzeņnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu Starego Miasta między 
ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie. 

Na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada 
Miejska w Chrzanowie uchwala: 

Rozdział 1 
Przepisy Ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską 
i ul. 29 Listopada w Chrzanowie zwany dalej planem. 

§ 2.  

1. Plan obejmuje obszar o pow. około 2,0 ha, połoŊony 
w centrum Chrzanowa. 

2. Granice obszaru objętego planem wyznaczają: od 
północy ul. Krakowska, od zachodu ul. Garncarska, 
od południowego zachodu ul. 29 Listopada, od połu-
dniowego wschodu droga dojazdowa do budynków 
wielorodzinnych. 

3. Załącznikami stanowiącymi integralną częņć niniejszej 
uchwały są: 

1) załącznik Nr 1- rysunek planu w skali 1:1000 sta-
nowiący graficzną częņć planu zawierający rów-
nieŊ wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Chrza-
nów”; 

2)  załącznik Nr 2- zawierający rozstrzygnięcia Rady 
Miejskiej w Chrzanowie w sprawie uwag zgłoszo-
nych do projektu planu; 

3)  załącznik Nr 3- rozstrzygnięcia Rady Miejskiej 
w Chrzanowie w sprawie sposobu realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które 
naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasad finan-
sowania. 

4. Celem regulacji zawartych w planie jest: 

1) ochrona interesów publicznych, lokalnych 
i ponadlokalnych; 

2) modernizacja i przebudowa częņci Starego Miasta; 
3) wyznaczenie nowych obszarów przestrzeni pu-

blicznych; 
4) kształtowanie krajobrazu oraz ochrona ņrodowiska; 
5) okreņlenie zasad wykorzystania terenów umoŊli-

wiających rozwój przestrzenny w zakresie ustalo-
nych funkcji; 

6) okreņlenie zasad prowadzenia przekształceń prze-
strzennych zapewniających ład urbanistyczno ar-
chitektoniczny oraz obsługę komunikacyjną 
i infrastrukturalną. 

§ 3.  

1. Przedmiot planu zawarty jest w ustaleniach: 

1) przepisów ogólnych: 
a)  zakres i cel, 
b)  ustalenia rysunku planu; 

2) przepisów obowiązujących na całym obszarze pla-
nu: 
a)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody, 
b)  zasady kształtowania krajobrazu, 
c)  zasady kształtowania ładu przestrzennego, 
d)  ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego 

i zabytków, 
e)  kształtowanie obszaru przestrzeni publicz-

nych, 
f)  zasady modernizacji i obsługi w zakresie in-

frastruktury technicznej i komunikacji; 
3) przepisów szczegółowych wyznaczonych terenów: 

a)  przeznaczenie terenów i zasady zagospoda-
rowania, kształtowanie ładu przestrzennego, 
standardy zabudowy, 

b)  szczegółowe zasady scalania i podziału nieru-
chomoņci; 

4) przepisów końcowych: 
-- ustalenia stawki procentowej dla nieruchomoņci, 

których wartoņć ulega zmianie w związku 
z uchwaleniem planu; 

2. Na obszarze objętym planem nie występują prze-
słanki do okreņlenia: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów: 
a) terenów górniczych, 
b) terenów zalewowych, 
c) terenów osuwiskowych; 

2) granic obszarów rehabilitacji zabudowy 
i infrastruktury technicznej; 

3) granic terenów wymagających przekształceń 
i rekultywacji, dlatego nie ustala się wymagań 
w tym zakresie. 

§ 4.  

1. W rysunku planu wymienionym w ust. 1 pkt 
1 obowiązują następujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-

niu, lub róŊnych zasadach zagospodarowania, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) budynki objęte ochroną konserwatorską; 
6) literowy symbol i jego numer porządkowy identy-

fikujący teren o okreņlonym przeznaczeniu wy-
dzielony liniami rozgraniczającymi: 
-- UC1, 2- tereny usług komercyjnych, 
-- UM- tereny usługowo mieszkaniowe wieloro-
dzinne, 

-- KD-L1, 2- tereny dróg publicznych lokalnych, 
-- KD-D1,2,3- tereny dróg publicznych dojazdo-
wych, 

-- KX- ciągi pieszo-jezdne. 

2. Ustalenia informacyjne nie będące ustaleniami planu: 

1) linie energetyczne; 
2) sieć ciepłownicza; 
3) sieć wodociągowa; 
4) sieć gazownicza; 
5) sieć kanalizacyjna; 
6) zieleń wysoka. 

3. Oznaczenia dodatkowe informacyjne 

--  KSP, MW - przeznaczenia terenów przyległych 
w miejscowych planach 

--  K-GP - istniejąca droga krajowa nr 79 

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą uchwałę 
Rady Miejskiej w Chrzanowie, o ile z treņci przepisu 
nie wynika inaczej; 

2) przepisach odrębnych - naleŊy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające 
z prawomocnych decyzji; 

3) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć rysunek na 
mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez to rozu-
mieć przeznaczenie, które winno przewaŊać na da-
nym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym - naleŊy przez to rozu-
mieć przeznaczenie inne niŊ (dopuszczalnym) pod-
stawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe i z nim nie koliduje; 

6) wysokoņć obiektu - naleŊy przez to rozumieć wymiar 
mierzony od poziomu gruntu w najniŊszym naroŊni-
ku budynku do najwyŊszego punktu konstrukcji da-
chu wraz z jego pokryciem zgodnie z przepisami od-
rębnymi, nie dotyczy poziomu terenu przy wjazdach 
do garaŊy oraz wewnętrznych wejņć do częņci pod-
ziemnej budynku; 

7) wskaňniku intensywnoņci zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć wyraŊony liczbą stosunek sumy po-
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wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych budynku liczonych po obrysie zewnętrz-
nym, do powierzchni działki; 

8) powierzchni zabudowy - naleŊy przez to rozumieć 
powierzchnię kondygnacji parterowej budynku lub 
sumę powierzchni parterów budynków znajdujących 
się na okreņlonej działce lub terenie liczoną 
w zewnętrznym obrysie budynku; 

9) działalnoņć niepogarszająca - taki rodzaj działalnoņci, 
który spełnia wymagani stanu ņrodowiska ochrony 
ņrodowiska okreņlone w przepisach odrębnych; 

10) nazwie ulicy - nazwy nadane ulicom wg stanu na 
dzień uchwalenia planu; 

11) ogólnie dostępnych terenach - naleŊy przez to rozu-
mieć tereny dostępne dla wszystkich lub terenach 
publicznych bez względu na stan własnoņci; 

12) strefie - naleŊy przez to rozumieć obszar dla którego 
w oparciu o wymogi przepisów odrębnych obowią-
zują szczególne warunki zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu 

§ 6. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody. 

1. Ustala się ogólne zasady ochrony i kształtowania 
ņrodowiska poprzez wprowadzenie odpowiednich 
zakazów, nakazów, dopuszczeń: 

1) na obszarze objętym planem ustala się zakaz reali-
zacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko, dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko jest lub 
moŊe być obligatoryjnie wymagane 
w rozumieniu przepisów odrębnych, 
z wyłączeniem przedsięwzięć związanych 
z realizacją infrastruktury technicznej i drogowej 
pod warunkiem dotrzymania wszelkich ograni-
czeń i wymogów wynikających z przepisów od-
rębnych; 

2) na terenie objętym granicami planu obowiązują 
zasady ochrony wód powierzchniowych oraz 
wód podziemnych, które wynikają z połoŊenia 
obszaru planu w zasięgu triasowego GZWP 452 
„zbiornika Chrzanów”; 

3) dla wszystkich terenów i działek niezaleŊnie od 
ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych 
przeznaczeń obowiązującymi dla nich w zakresie 
ochrony ņrodowiska są wymogi przepisów od-
rębnych. 

2. Ochrona powierzchni ziemi i postępowanie 
z odpadami na obszarze objętym planem: 

1) ustala się zakaz: 
a)  składowania odpadów na wolnym powietrzu 

i zakopywania do gruntu, 
b)  odprowadzania ņcieków do gruntu i wód po-

wierzchniowych, 
c)  składowania odpadów na terenach nie prze-

znaczonych do tego celu; 
2) ustala się nakaz: 

a)  odprowadzania ņcieków socjalno-bytowych 
do kanalizacji miejskiej, 

b)  obowiązuje odbiór odpadów w systemie zor-
ganizowanym zgodnie z przepisami 
o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach. 

c)  utwardzania nawierzchni miejsc postojowych 
i dojazdów, 

d)  podczyszczania z substancji ropopochodnych 
wód spływających z parkingów, placów po-
stojowych, zapleczy; 

3) dopuszcza się: wycinkę drzew dla planowanych 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Ochrona powietrza: 

1) ustala się : 
a) obowiązek ochrony powietrza polegający na 

zapobieganiu powstawania i ograniczaniu 
wprowadzania do powietrza substancji według 
zasad okreņlonych w przepisach odrębnych, 

b) wykorzystywanie do celów grzewczych 
i działalnoņci rzemieņlniczej i usługowej roz-
wiązań niskoemisyjnych i ekologicznych. 

4. Ochrona przed hałasem: 

1) ustala się: poziom dňwięku przenikający do ņrodo-
wiska, nie moŊe przekraczać dopuszczalnych war-
toņci okreņlonych w przepisach odrębnych. Cha-
rakter obszaru objętego niniejszym planem jest 
najbardziej zbliŊony do grupy terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego; 

2) dopuszcza się wszelkie prace mające na celu ogra-
niczenia promieniowania i hałasu oraz odpowied-
nie zabezpieczenia techniczne; 

3) na terenach usługowo mieszkaniowych 
i usługowych z dopuszczalną funkcją mieszkanio-
wą zabrania się: 
a)  lokalizacji anten nadawczych emitujących 

promieniowanie szkodliwe dla ludzi i zwierząt, 
b)  lokalizowania zabudowy mieszkaniowej 

w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania 
akustycznego dróg bez zastosowania zabezpie-
czeń technicznych ograniczających uciąŊliwoņć. 

5. Ochrona przeciwpoŊarowa 

1) W celu ochrony osób i mienia przed zagroŊeniami 
poŊaru naleŊy na etapie projektów budowlanych 
wprowadzić przeciwpoŊarowe zaopatrzenie 
w wodę oraz drogi poŊarowe na zasadach okre-
ņlonych w przepisach odrębnych. 

§ 7. Zasady kształtowania krajobrazu 

1. Ustala się: 

1) dąŊenie do wyrazistego uformowania nowej kwar-
tałowej struktury z wyodrębnionymi terenami ko-
munikacji kołowej i pieszej naleŊącymi do obszaru 
przestrzeni publicznych; 

2) kształtowanie przestrzeni wokół obiektów winno 
uwzględniać powiązania widokowe z terenami 
przyległymi, w tym: wnętrza, tła, dominanty, 
wglądy, zamknięcia; 

3) ochronę cennych egzemplarzy roņlinnoņci wysokiej 
pod względem estetycznym i ņrodowiskowym, 

4) kształtowanie zieleni piętra: wysokiego i ņredniego 
– dobór roņlinnoņci winien uwzględniać odpor-
noņć na warunki miejskie przydroŊne; 

5) lokalizację elementów uzbrojenia technicznego 
w liniach rozgraniczających tereny drogowe 
i pieszo-jezdne. 

2. Zakaz lokalizacji nowych wolnostojących stacji trans-
formatorowych. 
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3. Nakazuje się: 

1) integrację stacji transformatorowych z innymi obiek-
tami; 

2) stosowanie okreņlonych przez ustalenia planu regula-
cji przestrzennych, parametrów i wskaňników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
kaŊdorazowo przy uwzględnieniu kontekstu prze-
strzennego ujętego w rozdz. 3 „Przepisy szczegółowe 
wyznaczonych terenów”. 

§ 8. Zasady kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Utrzymanie bądň przebudowa istniejących oraz reali-
zacja nowych obiektów, a takŊe zmiany zagospoda-
rowania i uŊytkowania terenów nie mogą naruszać: 

1) praw właņcicieli, uŊytkowników i administratorów 
terenów sąsiadujących; 

2) norm technicznych, sanitarnych 
i przeciwpoŊarowych; 

3) innych wymagań, a w szczególnoņci dotyczących 
ochrony ņrodowiska, gospodarki wodnej 
i geologii oraz ochrony zabytków i krajobrazu – 
okreņlonych w przepisach odrębnych; 

4) ograniczeń w dysponowaniu terenem, wynikają-
cych z prawomocnych decyzji administracyjnych, 
stosownie do przepisów odrębnych; 

5) dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych 
w granicach terenów UC1 i UC2 i UM oraz pod te-
renami dróg publicznych, o zintegrowanym sys-
temie wjazdów i wyjazdów oraz w dostosowaniu 
do specyfiki zabudowy poszczególnych terenów; 

6) dopuszcza się w ramach terenu UC1, UC2 i UM ich 
przestrzenną i funkcjonalną integrację 
w kondygnacjach podziemnych oraz nadziem-
nych powyŊej kondygnacji parteru, w formie 
przejņć i połączeń, z zachowaniem obowiązują-
cych wysokoņci przejazdów w ņladach dróg pu-
blicznych KD-D1 i KD-D; 

7)  dopuszcza się ciągłą linię zabudowy powyŊej 
kondygnacji parteru, od strony ul. Krakowskiej 
i ul. 29 Listopada w miejscach włączeń ulicy KD-
D1 z jednoczesnym wykształceniem przejazdów 
i elementów konstrukcyjnych w formie podcieni 
i bram; 

2. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy leŊącej 
ņcianą zewnętrzną bez otworów okiennych 
i drzwiowych bezpoņrednio przy granicy działki bu-
dowlanej lub w odległoņci mniejszej niŊ wynika to 
z warunków technicznych, a dopuszczonej do reali-
zacji regulacjami planu, jeņli stanowi ona uzupełnie-
nie istniejącej lub planowanej zabudowy pierzei uli-
cy (w sytuacji, gdy sąsiednia działka nie została 
wczeņniej zabudowana) lub teŊ stanowi rozbudowę 
istniejącej zabudowy usytuowanej bezpoņrednio 
przy granicy działki sąsiedniej lub w odległoņci 
mniejszej niŊ wynika to z warunków technicznych, 
a dopuszczonej do realizacji regulacjami planu. 

§ 9. Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego 
i zabytków. 

1. Objęty opracowaniem planu obszar Ņródmieņcia 
Chrzanowa zaliczony jest do strefy „A” pełnej 
ochrony konserwatorskiej tzw. rekonstrukcji układu 
urbanistycznego z bezwzględnym priorytetem wy-
mogów konserwatorskich. 

2. Wszystkie przedsięwzięcia w obrębie strefy ochrony 
konserwatorskiej naleŊy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

3. Obowiązuje: 

1) zachowanie przebiegu historycznego ulic: Krakow-
skiej, 29 Listopada i Garncarskiej; 

2) zachowanie linii zabudowy poprzez utrzymanie ist-
niejących budynków objętych ochroną 
i uzupełnienie luk budowlanych nową zabudową; 

3) zachowanie skali, charakteru i detalu architekto-
nicznego budynków; 

4) likwidacja lub przebudowa elementów dysharmo-
nizujących, naleŊy dąŊyć do przywracania elemen-
tów pierwotnego wystroju architektonicznego; 

5) stosowanie pokryć dachowych tradycyjnych cera-
micznych, w naturalnym ceglastym jasnoczerwo-
nym kolorze matowych, dopuszcza się pokrycia 
blachą gładką łączoną na rąbek stojący; 

6) zakaz stosowania pokryć dachowych typu przemy-
słowego z blach falistych i trapezowych. 

4. Na rysunku planu zostały oznaczone graficznie nume-
rem budynki przeznaczone w planie do objęcia 
ochroną, wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 

1) kamienica ul. Krakowska nr 26; 
2) kamienica ul. Krakowska nr 22; 
3) kamienica ul. Krakowska nr 20; 
4) kamienica ul. Krakowska nr 28; 
5) kamienica ul. Krakowska nr 24b; 
6) kamienica ul. Krakowska nr 12; 
7) kamienica ul. Krakowska nr 6; 
8) kamienica ul. Garncarska nr 21. 

5. W obiektach, o których mowa w ust. 4 ochronie pod-
legają: skala, gabaryty obiektu, geometria dachu, po-
łoŊenie kalenicy względem ulicy, symetrycznoņć, wy-
strój architektoniczny elewacji, kształt 
i rozmieszczenie otworów, podziały w skrzydłach 
okien, detale historyczne wystroju zewnętrznego 
i wewnętrznego. 

6. Dopuszcza się: bez ograniczeń i koniecznoņci dodat-
kowych uzgodnień prowadzenie remontów: bieŊą-
cych, przekształceń funkcjonalnych pomieszczeń 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym ustalonych planem oraz w zakresie 
dostosowania do współczesnych standardów uŊyt-
kowania i wyposaŊenia. Pod warunkiem nie narusza-
nia gabarytów, konstrukcji i fasad budynków oraz de-
tali elementów historycznych wystroju zewnętrznego 
i wewnętrznego. 

7. Roboty budowlane w obiektach wpisanych do ewi-
dencji zabytków naleŊy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem ustaleń 
ust.6. 

8. Obszar objęty opracowaniem planu zaliczony jest 
równieŊ do strefy „W” obserwacji archeologicznej. 

9. Ustala się: wymóg badań archeologicznych ratowni-
czych, prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod 
nadzorem archeologicznym. JeŊeli w trakcie prowa-
dzenia prac ziemnych natrafi się na przedmiot lub 
budowlę o cechach zabytkowych, obowiązuje 
wstrzymanie robót i powiadomienie właņciwego or-
ganu archeologicznego w trybie okreņlonym 
w przepisach odrębnych. 
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§ 10. Kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni 
publicznych. 

1. Ustala się: zasady kształtowania i zagospodarowania 
zgodnie z przeznaczeniem okreņlonym symbolem 
ujętym w rozdz. 3 „Przepisy szczegółowe wyznaczo-
nych terenów”. 

Dotyczy: ulic, placów przed usługowymi obiektami 
kubaturowymi, parkingów. 

2. Dopuszcza się: zieleń dekoracyjną, elementy małej 
architektury, szyldy, tablice informacyjne umiesz-
czane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
warunkami ujętymi w § 9. 

3. Ustala się zakaz: 

1) umieszczania reklam i znaków na drzewach, na 
obiektach tworzonych dla ozdoby ulic i placów, 
skwerów (fontannach, rzeňbach, latarniach); 

2) umieszczania reklam i znaków, które mogą spo-
wodować utrudnienia w komunikacji drogowej, 
pieszej, rowerowej oraz ograniczenia widocznoņci 
na skrzyŊowaniach i utrudnieniu percepcji znaków 
i sygnałów drogowych. 

§ 11. Zasady modernizacji rozbudowy i obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodę ustala się: 

1) pełne pokrycie zapotrzebowania w wodę przez od-
biorców z sieci wodociągowej miasta; 

2) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci wzdłuŊ 
ciągów komunikacyjnych. 

2. Odprowadzenie ņcieków sanitarnych i opadowych: 

1) pełne odprowadzenie ņcieków do kolektora ĳ 600 
w ul. Krakowskiej i ĳ 500 w ul. 29 Listopada i do 
oczyszczalni ņcieków; 

2) ņcieki opadowe z terenów dróg wewnętrznych 
i parkingów po uprzednim podczyszczeniu 
z substancji ropopochodnych i zawiesin do kanali-
zacji opadowej odprowadzającej ņcieki opadowe 
do cieku wodnego czasowo do kanalizacji ogólno-
spławnej; 

3) nie przewiduje się zmian w przebiegu kolektora 
ĳ 600 i ĳ 500. 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się: 

1) dla pełnego pokrycia zapotrzebowania mocy wy-
magana będzie realizacja dwóch stacji transforma-
torowych; 

2) rozbudowę istniejącego obiektu stacji transforma-
torowej; 

3) realizację nowych stacji trafo wbudowanych 
w obiekty centrum handlowo usługowe. 

4. Zaopatrzenie w energię cieplną ustala się: pełne za-
opatrzenie ze scentralizowanego ňródła, inne rozwią-
zania ekologiczne. 

5. Zaopatrzenie w gaz ustala się: zachowanie istniejące-
go systemu zasilania w miarę potrzeb z moŊliwoņcią 
przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wraz 
z przyłączami. 

6. Dopuszcza się: 

1) korekty przebiegu projektowanych sieci i rejonów 
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
ich parametrów technicznych w projektach budow-

lanych w sposób nie ograniczający podstawowego 
przeznaczenia wyznaczonych w planie terenów, lub 
inny sposób uzgodniony z gestorami poszczegól-
nych mediów infrastruktury technicznej; 

2) w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie ogra-
niczający podstawowego przeznaczenia wyznaczo-
nych w planie terenów na zmianę lokalizacji istnie-
jących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz korektę granic ich stref uciąŊliwoņci 
w uzgodnieniu z właņcicielami i zarządzającymi 
tymi urządzeniami. 

7. Gospodarka odpadami, ustala się: 

1) odpady komunalne naleŊy magazynować 
w odpowiednich pojemnikach ze wskazaniem na 
segregację „u ňródła” i zapewnić wywóz na skła-
dowisko przez wyspecjalizowane jednostki; 

2) odpady z działalnoņci usługowej, naleŊy składować 
selektywnie i zapewnić okresowy odbiór przez 
specjalistyczne jednostki w celu utylizacji lub 
wtórnego wykorzystania; 

3) podczas składowania magazynowania odpadów, 
naleŊy zabezpieczyć je przed infiltracją do gruntu. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i obsługi 
komunikacji. 

W zakresie komunikacji, ustala się: 

1) utrzymanie i modernizację zewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych: 
a)  częņciową przebudowę i modernizację istniejącej 

ul. Krakowskiej pełniącej funkcję jednokierunkowej 
drogi krajowej Nr 79. Na odcinku objętym planem 
przewiduje się właczenie drogi dojazdowej ozna-
czonej symbolem KD-D1 w miejscu istniejącego 
zjazdu na drogę wewnętrzną, 

b)  modernizację istniejącej ul. 29 listopada 
i Garncarskiej, 

c)  budowę nowych dróg publicznych dojazdowych, 
które będą obsługiwać wydzielone kwartały urbani-
styczne i porządkować przestrzennie obszar opra-
cowania; 

2) modernizacja istniejących dróg i nowe realizacje po-
winny uwzględniać zakładane w planie klasy technicz-
ne i wynikające z nich parametry geometryczne; 

3) nie wyznacza się przebiegu dróg wewnętrznych, usta-
la się: drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do po-
szczególnych usług i funkcji zostaną wydzielone 
w kompleksowym zagospodarowaniu na etapie pro-
jektu budowlanego poszczególnych wydzielonych 
kwartałów lub całego obszaru objętego niniejszym 
planem. 

 
Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe wyznaczonych terenów 

Przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania, 
kształtowanie ładu przestrzennego, standardy 

zabudowy 

§ 13. Wyznacza się teren usług komercyjnych ozna-
czony na rysunku planu symbolem UC1 o pow. około 
0,6 ha i UC2 o pow. około 0,39 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe : 
a)  tereny koncentracji usług nieuciąŊliwych 

o charakterze centrotwórczym, komercyjnych 
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i publicznych takich jak: usługi handlu w tym 
o pow. sprzedaŊy pow. 400m2, usługi gastronomii, 
kultury, rozrywki, informacji, obiekty turystyki, ho-
tele, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, wy-
stawiennicze, administracja publiczna, organizacje 
społeczne, przedstawicielstwa firm, 

b)  adaptacja istniejących obiektów usługowo miesz-
kaniowych objętych ochroną konserwatorską; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  inne nieprodukcyjne usługi komercyjne nie wymie-

nione w pkt 1, spełniające wymogi § 8, 
b)  mieszkalnictwo wbudowane, towarzyszące usłu-

gom, 
c)  parkingi podziemne wielopoziomowe, 
d)  pasaŊe handlowo usługowe, ciągi piesze i place re-

kreacyjne, 
e)  zieleń urządzona, mała architektura, 
f)  budynki i urządzenia pomocnicze dla obsługi funk-

cji przewidzianej planem, 
g)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu prze-
strzennego, standardy zabudowy - ustala się: 
a)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody oraz ochro-

ny przed zagroŊeniami i poprawy bezpieczeństwa 
wg ustaleń zawartych w § 6, 

b)  zasady kształtowania krajobrazu wg § 7 i ładu prze-
strzennego wg § 8, 

c)  zasady w zakresie ochrony zabytków wg § 9, 
d)  dopuszcza się moŊliwoņć integracji zabudowy po-

szczególnych nieruchomoņci w granicach terenu 
UC1 i realizacji w jego wnętrzu zadaszonego tzw 
rynku zimowego, 

e)  liczba miejsc parkingowych wg analizy potrzeb wy-
konanej dla wybranych funkcji na etapie projektu 
budowlanego nie mniej niŊ 1 m.p./50 
m2powierzchni uŊytkowej podstawowej obiektów 
handlu i usług oraz co najmniej 1 m.p. na jeden lo-
kal mieszkalny, 

f)  odległoņć zabudowy dla terenu o symbolu UC1 
i UC2 od dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrz-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami na te-
renach o oznaczonych graficznie nieprzekraczal-
nych liniach zabudowy i obowiązujących liniach 
zabudowy na rysunku planu obowiązują powyŊsze 
linie, dopuszcza się do lokalnych wysunięć na kon-
dygnacjach powyŊej kondygnacji parteru na głębo-
koņć do 1,5 m, 

g)  dostępnoņć terenu usług z dróg publicznych wjaz-
dami uzgodnionymi z zarządcami dróg, 

h)  forma brył obiektów winna nawiązywać do gabary-
tów i skali zabudowy ņródmiejskiej, nie ogranicza 
się kształtu brył i geometrii dachów, dopuszcza się 
formy współczesne harmonizujące z istniejącą za-
budową; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
a)  maksymalna powierzchnia zabudowy kaŊdej samo-

dzielnej nieruchomoņci nie moŊe przekraczać 90% 
terenu, ustalenie nie dotyczy działek zabudowanych 
w granicach, których parametr ten został w stanie 
istniejącym przekroczony, 

b)  przeznaczenie dopuszczalne nie moŊe przekraczać 
60% powierzchni przeznaczenia podstawowego 
oraz 50% powierzchni uŊytkowych wszystkich 
obiektów połoŊonych w jej granicach, 

c)  powierzchnia terenów biologicznie czynnych mini-
mum 10%, 

d)  wysokoņć zabudowy do 16 m 3 kondygnacje, 
z zastrzeŊeniem zakazu zabudowy o wysokoņci 
ņciany frontowej od strony przestrzeni publicznych 
mniejszej niŊ 7,0m, z dopuszczeniem plastycznych 
dominant do 20,0 m, 

e)  dachy budynków indywidualne o pokryciu da-
chówką ceramiczną lub innymi materiałami 
z wykluczeniem blachy trapezowej oraz dopuszcze-
niem pap na dachach o nachyleniach poniŊej 15%. 
Dopuszcza się odstępstwa przy realizacji budynków 
stanowiących dominantę krajobrazową; 

5) ustala się zakaz: 
a)  lokalizacji obiektów o wyłącznej funkcji mieszka-

niowej, 
b)  lokalizacji garaŊy i parkingów na poziomie terenu, 
c)  budowy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych, 
d)  stosowania jako materiałów elewacyjnych wszel-

kiego rodzaju okładzin z listew plastikowych, blach 
trapezowych; 

6) ustala się nakaz: 
a)  kompleksowego zagospodarowania przestrzeni 

wokół obiektów usługowych z uwzględnieniem 
elementów małej architektury, oņwietlenia, uzbro-
jenia terenu, zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, 

b)  przystosowania przewidywanych rozwiązań do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 

c)  utrzymanie wartoņciowej zieleni wysokiej wzdłuŊ 
komunikacji wewnętrznej i parkingów, 

d)  zapewnienia miejsc postojowych dla klientów 
i pracowników w granicach działki inwestora, 
z dopuszczeniem integracji rozwiązań parkingo-
wych w granicach całego obszaru objętego pla-
nem; 

7) dopuszcza się: 
-- bilansowanie miejsc postojowych w ramach zada-

nia inwestycyjnego obejmującego teren poza te-
renem opracowania, 

§ 14. Wyznacza się teren usługowo mieszkaniowy 
oznaczony na rysunku planu symbolem UM o pow. 
0,9 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe: 
a)  tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielo-

rodzinnej o charakterze staromiejskim, komercyjne, 
handlu, usługi rzemiosła, gastronomii, rekreacyjno 
sportowe, wystawiennicze, 

b)  teren koncentracji usług nieuciąŊliwych 
o charakterze centrotwórczym – komercyjnych 
i publicznych takie jak: usługi handlowe 
w obiektach o pow. poniŊej 400 m2 usługi gastro-
nomii, kultury, rozrywki instytucje finansowe, 
ubezpieczeniowe oraz inne nieprodukcyjne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  budynki uŊytecznoņci publicznej, 
b)  budynki zamieszkania zbiorowego, 
c)  pasaŊe handlowo usługowe, 
d)  komunikacja - niezbędne dojazdy, parkingi, place 

postojowe, manewrowe, 
e)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
f)  zieleń urządzona, obiekty małej architektury, 
g)  budynki pomocnicze dla obsługi funkcji przewi-

dzianej planem; 
3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu prze-

strzennego - ustala się: 
a)  nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijne-

go wpisania w otaczający krajobraz, 
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b)  moŊliwoņć adaptacji istniejącej zabudowy oraz jej 
rozbudowę i przebudowę z uwzględnieniem § 9, 

c)  zabudowa mieszkaniowa wymaga realizacji pasa 
zieleni izolacyjnej piętra wysokiego i ņredniego od 
strony zabudowy wielorodzinnej, 

d)  obowiązuje adaptacja istniejącej wartoņciowej zie-
leni, jako funkcji towarzyszącej; 

4) parametry, wskaňniki kształtowania zabudowy - ustala 
się: 
a)  budynek lub zespół budynków dla przeznaczenia 

podstawowego realizowane w formie zabudowy 
zwartej jako pierzeje, 
--  min. pow. działki 270 m2, 
--  min. szer. działki 9 m. 

b)  maksymalna wysokoņć: 
--  zabudowy usługowej 3 kondygnacje do 14 m 

wysokoņci, 
--  zabudowy usługowo mieszkaniowej 

3 kondygnacje do 14 m wysokoņci, 
c)  maksymalna powierzchnia zabudowy 70%, 
d)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10%, 
e)  iloņć miejsc parkingowych: 

--  dla zabudowy usługowej min. 1 m.p. na 50 m2 

pow. uŊytkowej handlowej, 
--  dla zabudowy mieszkaniowej 1,5 m.p. na 

1 mieszkanie, 
f)  odległoņć zabudowy od dróg lokalnych, dojazdo-

wych, wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na terenach o oznaczonych graficznie 
nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku 
planu obowiązują powyŊsze linie, dopuszcza się do 
lokalnych wysunięć na kondygnacjach powyŊej 
kondygnacji parteru na głębokoņć do 1,5 m, 

g)  obiekty będące pod ochroną konserwatorską pozo-
stają w istniejących liniach zabudowy; 

5) dopuszcza się: 
a)  niezbędne wycinki zieleni wysokiej, 
b)  odstępstwa od parametrów i wskaňników zabudo-

wy na terenach, które zostały zabudowane przed 
uchwaleniem niniejszego planu, a których parame-
try stanu istniejącego adaptowanej zabudowy nie 
spełniają wymogów, o których mowa w ust.1 pkt 4, 

c)  odstępstwa od nieprzekraczalnych linii zabudowy 
z uwagi na uwarunkowania stanu istniejącego, 

d)  bilansowanie miejsc postojowych w ramach zada-
nia inwestycyjnego obejmującego teren poza tere-
nem opracowania, 

6) ustala się zakaz: 
a)  lokalizacji obiektów zaplecza motoryzacji, 
b)  stosowania jako materiałów elewacyjnych wszel-

kiego rodzaju listew plastikowych, 
c)  budowy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych; 

7) ustala się nakaz: 
a)  kompleksowego zagospodarowania wokół obiek-

tów usługowych, mieszkaniowo usługowych 
z uwzględnieniem elementów małej architektury, 
oņwietlenia, komunikacji, uzbrojenia terenu, zieleni 
urządzonej izolacyjnej, parkingów itp., 

b)  przystosowania przewidywanych rozwiązań do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

§ 15.  

1. Wyznacza się teren drogi publicznej, klasy ulicy lokal-
nej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej 
oznaczony na rysunku planu symbolemKDL1, którą 
stanowi istniejąca ul. Krakowska -fragment połoŊony 
w obszarze planu. 

1) Ustala się: 
a)  szerokoņć w liniach rozgraniczających 8,0 – 

12,0 m, 
b)  przekrój jednoprzestrzenny o dwu pasach ru-

chu szer. 3,0 m, 
c)  obustronne chodniki dla pieszych szer. 1,5 ÷ 

3,0 m, 
d)  zabudowa w liniach rozgraniczających. 

2. Wyznacza się teren drogi publicznej, klasy ulicy lokal-
nej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej 
oznaczony na rysunku planu symbolemKDL2, którą 
stanowi istniejąca ul. 29 Listopada -fragment połoŊo-
ny w obszarze planu. 

1) Ustala się: 
a)  szerokoņć w liniach rozgraniczających 15,0 m, 
b)  przekrój jednoprzestrzenny o dwu pasach ruchu 

szer. 3,5 m, 
c)  obustronne chodniki dla pieszych szer. 1,5 ÷ 3,0 

m, 
d)  zabudowa w liniach rozgraniczających; 

2) dopuszcza się: 
a)  zieleń przydroŊną, 
b)  pas postojowy jednostronny. 

3. Wyznacza się teren drogi publicznej dojazdowej wraz 
z urządzeniami infrastruktury technicznej oznaczony 
na rys. planu symbolemKD-D1. 

1) Ustala się: 
a)  szerokoņć w liniach rozgraniczających do 

20,0 m, 
b) jezdnię 2 x 3,0, 
c)  dwustronne chodniki dla pieszych; 

2) dopuszcza się: 
a)  zieleń ozdobną piętra wysokiego i niskiego, 
b) infrastrukturę techniczną, 
c)  place wypoczynkowe (sezonowe), 
d) drogę dojazdową o charakterze staromiejskim 

bez wydzielonych jezdni i chodników. 

4. Wyznacza się teren drogi publicznej dojazdowej wraz 
z urządzeniami infrastruktury technicznej oznaczony 
na rys. planu symbolemKD-D2. 

1) Ustala się: 
a)  szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0 m, 
b)  jezdnię 2 x 3,0, 
c)  dwustronne chodniki dla pieszych 1,5 m; 

2) dopuszcza się: 
a)  zieleń przydroŊną, 
b)  infrastrukturę techniczną. 
c)  drogę dojazdową o charakterze staromiejskim bez 

wydzielonych jezdni i chodników. 

5. Wyznacza się teren drogi publicznej dojazdowej wraz 
z urządzeniami infrastruktury technicznej oznaczony 
na rys. planu symbolemKD-D3-fragment połoŊony 
w obszarze planu. Adaptacja istniejącej ul. Garncar-
skiej. 

6. Odstępstwa od ustalonych szerokoņci linii rozgrani-
czających dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 16. Wyznacza się tereny ciągów pieszo-jezdnych 
oznaczone na rysunku planu symbolem KX. 

1) Przeznaczenie podstawowe: dojazdy i dojņcia do za-
budowy wielorodzinnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura technicz-
na, zieleń ozdobna; 
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3) zasady zagospodarowania: 

a)  adaptacja istniejących dojazdów i ciągów pieszych 
z moŊliwoņcią modernizacji i przebudowy, 

b)  ustala się: szerokoņć w liniach rozgraniczających 
8,0 m; 

4) dopuszcza się: ciąg pieszo-jezdny bez wydzielonych 
jezdni i chodników. 

§ 17. Szczegółowe zasady scalania i podziału nieru-
chomoņci. 

1. Podziały nieruchomoņci mające na celu wyodrębnie-
nie terenów publicznych naleŊy prowadzić w oparciu 
o linie rozgraniczające przedstawione na rysunku 
planu. 

2. Ustalenia planu dotyczą wyłącznie podziału nieru-
chomoņci na cele inwestycyjne co oznacza, Ŋe nie 
wprowadza się ograniczeń dla podziałów związanych 
np. z: 

1) postępowaniami spadkowymi; 
2) regulacją pasów drogowych; 
3) wydzielaniem słuŊebnoņci przejazdu. 

3. Sytuowanie nowych budynków na działkach wydzie-
lonych przed wejņciem w Ŋycie niniejszego planu 
i mniejszych od wymaganej powierzchni minimalnej 
jest moŊliwe pod warunkiem zachowania udziału 
powierzchni biologicznie czynnej i gabarytów obiek-
tów wskazanych w przepisach niniejszej uchwały. 

4. Podziały budynków muszą uwzględniać jego schemat 
konstrukcyjny i sposób uŊytkowania w szczególnoņci: 

1) jeŊeli wraz z podziałem działki dochodzi do podziału 
budynku, to linia podziału musi przebiegać na całej 
wysokoņci obiektu, przez ņcianę dzielącą go na re-
gularne i samodzielne częņci oraz nie moŊe odbie-
gać od linii podziału działki; 

2) wydzielone częņci muszą spełniać warunki tech-
niczne dla sytuowania budynków w granicy działki. 

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

Ustalenie stawki procentowej dla nieruchomoņci, 
których wartoņć ulega zmianie w związku 

z uchwaleniem planu 

§ 18. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów UC1, 
UC2 i UM objętych planem ustala się stawkę 30 %. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publika-
cji na stronie internetowej gminy. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Chrzanowa. 

§ 21. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 Przewodniczący Rady: 
Krzysztof Zubik 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLIX/707/10 
Rady Miejskiej w Chrzanowie 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU STAREGO MIASTA MIĈDZY                           

UL. KRAKOWSKĄ I UL. 29 LISTOPADA W CHRZANOWIE 

Skala 1:1000* 

UKŁAD SEKCJI RYSUNKU PLANU 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ňródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLIX/707/10 
Rady Miejskiej w Chrzanowie 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 

Rozstrzygniĉcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Starego Miasta miĉdzy  
ul. Krakowską i 29 Listopada w Chrzanowie. 

Brak uwag wniesionych do projektu planu 
w trakcie jego uzgadniania i opiniowania oraz wyło-
Ŋenia do publicznego wglądu i nieuwzględnionych 
przez Burmistrza Chrzanowa. 

 Przewodniczący Ray 
Krzysztof Zubik 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLIX/707/10 
Rady Miejskiej w Chrzanowie 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz 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, póz. 717 z póňniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Chrzanowie rozstrzyga 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji 
celu publicznego, które naleŊą do zadań własnych 

gminy oraz zasad ich finansowania. 

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Starego Miasta między ul. Krakowską i 29 Listo-
pada w Chrzanowie, gmina Chrzanów poniesie 
wydatki na następujące inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej i celu publicznego, będą-
ce bezpoņrednim skutkiem uchwalenia planu, 
obejmujące budowę: 

1) gminnych dróg publicznych i ciągów pieszych, 
2) sieci wodociągowej, 
3) sieci kanalizacji sanitarnej, 
4) sieci kanalizacji deszczowej, 
5) sieci odwodnienia terenu 

2. Ňródłem finansowania inwestycji wymienionych 
w ust.1 będą: 

1) budŊet gminy Chrzanów, 
2) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze 

unijne, dotacje i poŊyczki z funduszy krajo-
wych), 

3) ņrodki wniesione do budŊetu ze sprzedaŊy 
gruntów gminnych, 

4) partnerstwo publiczno - prywatne, 
5) fundusze prywatne, 

3. Inwestycje wymienione w ust.1 będą realizowane 
sukcesywnie w miarę pozyskiwania ņrodków fi-
nansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby 
okreņlone w budŊetach rocznych. 

 
 Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
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UCHWAŁA NR XXXVII/284/2010 
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca Uchwałĉ Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie 
ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 
ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i art. 54 ust. 7, w związku z art. 91 d 
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 97, poz. 674 
z póň. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póň. zm.) 
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokoņci minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
grodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z póňniejszymi zmianami) 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały 
Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 
29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 
Wynagradzania Nauczycieli na 2009 r. ze zmianami 
wprowadzonymi Uchwałą Nr XXV/181/2009 Rady Gmi-

ny Kamionka Wielka z dnia 16 marca 2009 roku wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 dodaje siĉ pkt. 1 nastĉpującej treņci: 
„W przypadku moŊliwoņci finansowych Wójt Gminy 

Kamionka Wielka moŊe zwiększyć pulę tych ņrodków”. 
2) w § 3 ust. 4 otrzymuje nastĉpujące brzmienie: 

„Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie moŊe 
przekroczyć 10% minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stopniem 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym”. 
W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub pla-
cówki nie moŊe przekroczyć 40% minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowa-
nego ze stopniem magistra z przygotowaniem peda-
gogicznym”. 
w § 3ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„Wysokoņć dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
szkoły lub placówki ustala dyrektor szkoły lub placów-
ki, a dla dyrektora szkoły lub placówki – Wójt Gminy, 
w ramach posiadanych ņrodków finansowych”. 


