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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLVII/333/10 
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do 
zadań własnych gminy zapisanych w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 73 – działki Nr 254/1, 

255/2, 255/3 przy ul. Zielonej, działki Nr 268, 375/4, 
375/5, 375/6, 375/7, 375/8,377/4, 377/5, 496, 497, 500 

i częņć działek 376, 378, 379, 422, 425 przy                            
ul. Zamkowej  

Rada Miejska w Krynicy - Zdroju, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Burmistrza Krynicy - Zdroju, stwierdza-

jącym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej należących do zadań własnych gminy 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasto Krynica – Zdrój 73 – działki 
Nr 254/1, 255/2, 255/3 przy ul. Zielonej, działki Nr 268, 
375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8,377/4, 377/5, 496, 497, 
500 i część działek 376, 378, 379, 422, 425 przy ul. Zam-
kowej, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym 
mowa w 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). 
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UCHWAŁA NR XLVII/334/10 
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 74 – 
działki Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i częņć działek 23/1, 69, 

79, 84/1, 89, 96 przy ulicy Czarny Potok 

Działając na podstawie przepisów art. 18 
ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266 
z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Rady 
Miejskiej w Krynicy – Zdroju Nr VIII/46/07 z dnia 31 maja 
2007 roku i Nr X/62/07 z dnia 25 lipca 2007 roku Rada 
Miejska w Krynicy – Zdroju uchwala co następuje: 

 
USTALENIA FORMALNE 

§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:  

1) „Planie obowiązującym” – należy przez to rozumieć 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Krynica –Zdrój – Czarny Potok” wprowadzo-
ny Uchwałą Nr XVII/163/2000 Rady Gminy Uzdrowi-
skowej w Krynicy z dnia 25 lutego 2000 roku (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 2000 roku Nr 32 poz. 430)  

2) „Planie” – należy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obej-
mującego działki Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 
76, 77, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i część 
działek 23/1, 69, 79, 84/1, 89, 96 przy ulicy Czarny Po-
tok, uchwalony niniejszą uchwałą.  

3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek 
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na 
mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:2000, 
powstałej na bazie mapy zasadniczej zarejestrowanej 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - 
Kartograficznej, stanowiący załącznik Nr 1, będący in-
tegralną częścią niniejszej uchwały.  

4) „Studium” – należy przez to rozumieć Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Krynica” uchwalone Uchwałą Nr 
XXXIV/254/97 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica 
z dnia 28 sierpnia 1997 roku.  

5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni 
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu 
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu 
od strony przystokowej i odstokowej.  

§ 2.  

1. Stwierdza się zgodność planu o którym mowa w § 
1 punkt 2 ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.  

2. Uchyla się plan obowiązujący w części objętej pla-
nem.  

3. Uchwala się plan o których mowa w § 1 punkt 2.  

§ 3.  

1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium, 
o którym mowa w § 1 punkt 4, nie wyznacza obsza-
rów przestrzeni publicznych.  

2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba 
określenia zasad scalania nieruchomości.  

3. Tereny objęte planem nie są zagrożone zalaniem 
wodami powodziowymi. Tereny objęte planem nie 
znajdują się w strefie ochrony sanitarnej ujęć wody.  

4. Z uwagi na spadki terenu obowiązuje określenie spo-
sobu posadowienia obiektów i wymagań konstruk-
cyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

5. Obszar objęty planem znajduje się w strefie ochrony 
uzdrowiskowej „C” uzdrowiska Krynica – Zdrój. Plan 
nie obejmuje działalności oraz lokalizacji obiektów 
i urządzeń zabronionych w przepisach odrębnych dla 
tej strefy.  
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6. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stoso-

wania przepisów odrębnych.  

§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami) przeznacza 
się na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem klasy 
Ps V i Ps VI nie wymagające zgody na zmianę przezna-
czenia o której mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej usta-
wy. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty 
leśne o powierzchni łącznej 5,5223 ha zgodnie 
z uzyskaną zgodą Marszałka Województwa Małopol-
skiego i Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia 
na cele nierolnicze i nieleśne.  

 
USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych 
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.  

2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg 
zasad podanych w § 7.  

3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu określone 
w ustaleniach szczegółowych.  

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów śro-
dowiska przyrodniczego, w szczególności czystości 
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonij-
nego krajobrazu.  

2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stę-
żeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych 
w przepisach odrębnych.  

3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie 
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczal-
nego poziomu hałasu określonego w przepisach od-
rębnych jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych poza miastem.  

4) Obowiązuje ochrona drzewostanu i ich systemów 
korzeniowych na niewykorzystanych pod zainwesto-
wanie powierzchni  

5) Tereny objęte planem położone są w Popradzkim 
Parku Krajobrazowym. Obowiązują nakazy i zakazy 
wynikające ze stosownego rozporządzenie w sprawie 
ochrony tego parku.  

6) Z uwagi na położenie części terenu objętego planem 
w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000 „Ostoja Popradzka PLH 120019” obowiązuje za-
bezpieczenie środowiska przed szkodliwym wpływem 
na siedliska przyrodnicze chronionych gatunków ro-
ślin i zwierząt i przed rozpoczęciem procesu inwesty-
cyjnego wdrożenie procedury w sprawie raportu od-
działywania na środowisko określonej w przepisach 
odrębnych.  

7) Z uwagi na położenie terenów objętych planem 
w obrębie obszaru i terenu górniczego złóż wód mine-
ralnych „Krynica Zdrój”, na obszarze objętym planem 
obowiązuje ochrona zasobów wód mineralnych, 
obowiązują ustalenia dotyczące gospodarki wodno – 
ściekowej i odpadami zawarte w § 8 punkt 3 i w § 9, 
oraz powiadomienie o rozpoczęciu robót ziemnych 
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy.  

8) Z uwagi na położenie terenu objętego planem 
w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

fliszu karpackiego nr 438 „Magura – Nowy Sącz” 
obowiązują zakazy wymienione w § 8 punkt 3a oraz 
zakaz realizacji inwestycji mogących pogorszyć ja-
kość wód podziemnych i naruszyć wielkość tych za-
sobów.  

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) Obszar objęty planem nie obejmuje obiektów 
i zespołów wpisanych do rejestru zabytków.  

2) Obowiązuje architektura obiektów wkomponowana 
w otoczenie, z zastosowaniem detalu i materiałów 
charakterystycznych dla regionu  

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej i komunikacji:  

1) Realizacja zainwestowania przewidzianego planem 
nie wymaga modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów dróg publicznych  

2) Dopuszcza się rozbudowę istniejących sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznych 
i realizację nowych stacji transformatorowych 
w terenach objętych planem.  

3) Przy realizacji zabudowy dopuszczonej planem obo-
wiązuje:  
a)  zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód 

i gleby, zakaz gromadzenia odpadów 
w miejscach do tego nie wyznaczonych, zakaz 
wytwarzania odpadów niebezpiecznych,  

b)  utrzymanie istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej, zachowanie stref ochronnych od linii 
elektroenergetycznych w wielkościach zgodnych 
z przepisami odrębnymi.  

 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 9.  

1. Tereny oznaczone symbolem UG obejmujące część 
działki Nr 23/3, 78/1, 78/2 o powierzchni 0,23 ha, sta-
nowiące grunty leśne klasy Ls V, przeznacza się na 
tereny usług gastronomicznych dla realizacji budyn-
ku z usługami gastronomicznymi o powierzchni 
usługowej nie większej niż 200 m2. W budynku moż-
liwa realizacja wydzielonej części sanitarnej ogólno 
dostępnej. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji 
obowiązuje wykonanie w zależności od kategorii 
geotechnicznej obiektu, dokumentacji geotechnicznej 
lub geologiczno – inżynierskiej i uzgodnienie zakresu 
prac ziemnych z Uzdrowiskowym Zakładem Górni-
czym.  

2. W terenach UG obowiązuje realizacja budynku jedno 
kondygnacyjnego niepodpiwniczonego o wysokości 
nie większej niż 8 m od poziomu terenu do najwyż-
szej kalenicy. Obowiązują poziome kalenice i okapy. 
Obowiązują dachy dwuspadowe, strome w ciemnej 
kolorystyce, z wykluczeniem kolorów jaskrawych np. 
żółtych i niebieskich, o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych 30-450. W elewacjach obowiązuje 
zastosowanie materiałów tradycyjnych typu kamień, 
drewno, obowiązuje zakaz stosowania paneli 
z tworzyw sztucznych, otoczaków, odpadów szkla-
nych i ceramicznych.  

3. Dla terenu UG obowiązuje powierzchnia zabudowy 
nie większa niż 25% i pozostawienie co najmniej 65% 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 112 – 5931 – Poz. 733 
 

powierzchni biologicznie czynnej, z pozostawieniem 
w użytkowaniu leśnym niewykorzystanej pod zabu-
dowę powierzchni lasów i zagęszczenie zieleni na 
granicy z terenami lasów nasadzeniami zieleń wyso-
ką i niską rodzimego pochodzenia.  

4. Dla terenów UG ustala się następujące zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:  

1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodocią-
gowej na warunkach określonych przez zarządza-
jącego siecią.  

2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków 
w zrozumieniu przepisów art.9 ust.1 punkt 16 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – 
Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na warun-
kach określonych przez zarządzającego siecią.  

3) Usuwanie odpadów komunalnych poprzez segre-
gację i gromadzenie ich w przystosowanych za-
mkniętych pojemnikach, usytuowanych zgodnie 
z przepisami odrębnymi w obrębie wydzielonego 
terenu, okresowo opróżnianych i w sposób zorga-
nizowany wywożonych na komunalne składowi-
sko odpadów w Krynicy.  

4) Ogrzewanie obiektów energią elektryczną.  
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej 

sieci elektroenergetycznej na warunkach określo-
nych przez zarządzającego siecią w oparciu 
o bilans zapotrzebowania mocy.  

5. Tereny oznaczone symbolem US o powierzchni 11,92 
ha, obejmujące działki Nr 23/4, 33/2, 33/5, 74, 75, 76, 
77, 94, i część działek 23/1, 69, 73, 78/2, 79, 84/1, 89, 
90, 91, 92, 93, 96 97/2 przy ulicy Czarny Potok stano-
wiących grunty rolne klasy Ps V i Ps VI oraz grunty le-
śne o powierzchni 6,23 ha, w tym wymagające zgody 
na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 
o powierzchni 4,56 ha, przeznacza się na tereny usług 
sportu – trasy narciarskie dla realizacji wyciągu krze-
sełkowego na zasadach określonych w punkcie 8 i re-
alizacji tras narciarskich. Utrzymuje się istniejące tra-
sy narciarskie. Utrzymuje się istniejącą kolej gondo-
lową. Utrzymuje się istniejącą instalację do naśnieża-
nia stoków i istniejące sieci infrastruktury technicznej. 
Przy realizacji nowej trasy narciarskiej obowiązuje za-
kaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształca-
jących rzeźbę terenu, z wyjątkiem niezbędnych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa zjazdów narciarskich. 
Przy wycince drzew pod trasę obowiązuje ścięcie ich 
do poziomu terenu i pozostawienie systemów korze-
niowych. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów kuba-
turowych. Obowiązuje pozostawienie niewykorzysta-
nych powierzchni lasów w dotychczasowym użytko-
waniu. Obowiązuje zabezpieczenie terenów US od 
strony lasu przed penetracją lasów w okresie użytko-
wania tras narciarskich i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniami drzewostanu oraz ukształtowanie ściany 
przyległego lasu poprzez nasadzenia zgodne 
z siedliskiem i typem lasu.  

6. Tereny oznaczone symbolem W/Zb obejmujące część 
działek 78/1, 78/2, 92 i 91 o powierzchni łącznej 0,74 
ha, stanowiące grunty leśne Ls, przeznacza się na te-
reny zbiorników wody, dla realizacji zbiorników pod-
ziemnych, magazynujących wodę do celów naśnieża-
nia stoków, napełnianych wodą z miejskiej sieci wo-
dociągowej na warunkach określonych przez zarzą-
dzającego siecią. Pojemność zbiorników maksymalnie 

po 10000 m3. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji 
obowiązuje opracowanie dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej z uwzględnieniem położenia w obszarze 
górniczym i uzgodnienie zakresu prac ziemnych 
z Uzdrowiskowym Zakładem Górniczym.  

7. Tereny oznaczone symbolem ZL, obejmujące pozo-
stałą część działek Nr 23/3, 73, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 
93, 95/2, 97/2 i 69 o łącznej powierzchni 7,98 ha, sta-
nowiące grunty leśne wg ewidencji gruntów, prze-
znacza się na tereny lasów. Obowiązuje utrzymanie 
lasów i ich pielęgnacja. Na części działki 73, wylesio-
nej w oparciu o zgodę na zmianę przeznaczenia grun-
tów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskaną 
w planie obowiązującym, powyżej istniejącej linii 
wysokiego napięcia 110 kV, dopuszcza się realizację 
wiat, altan i budynków gospodarczych 
o parametrach określonych w przepisach odrębnych 
jak dla obiektów nie wymagających pozwolenia na 
budowę. W wymienionych wyżej terenach dopuszcza 
się realizację sanitariatów dla obsługi narciarzy 
o powierzchni zabudowy nie większej niż 25 m2 
i wysokości nie większej niż 4 m, z obowiązkiem pod-
łączenia ich do istniejącej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Na pozostałym obszarze terenów ZL 
obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych.  

8. Symbolem KN oznaczono wyciąg narciarski krze-
sełkowy. Możliwa realizacja nowego wyciągu wie-
loosobowego o przepustowości nie większej niż 
2400 osób/h i długości nie większej niż 1000 m. 
Obowiązuje napęd elektryczny wyciągu. Obowiązu-
je usytuowanie wyciągu równolegle do trasy kolej-
ki gondolowej. Obowiązuje kolorystyka podpór 
wyciągu dostosowana do krajobrazu (popielaty, 
odcienie zieleni) z wykluczeniem kolorów jaskra-
wych, czerwonego, żółtego, pomarańczowego 
i podobnych agresywnych w krajobrazie. Dopusz-
cza się wykorzystanie podpór pod wyciąg do zain-
stalowania oświetlenia trasy narciarskiej. Obowią-
zuje skrzyżowanie z istniejącymi liniami elektro-
energetycznymi na warunkach określonych przez 
zarządzającego siecią.  

9. Symbolem KLG oznaczono istniejącą kolej linową 
gondolową do utrzymania.  

10. Symbolem EE 110 kV i EE śr/n oznaczono istniejącą 
linię elektroenergetyczną 110 kV napowietrzną 
i istniejącą linię elektroenergetyczną średniego na-
pięcia napowietrzną do utrzymania i rozbudowy.  

 
USTALENIA KOŃCOWE 

§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalo-
nego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospoda-
rowanie i użytkowanie  

§ 11. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartości nierucho-
mości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów UG 
w wysokości 10%, dla terenów US w wysokości 5%, dla 
pozostałych terenów (ZL, W/Zb) 1%.  

§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1) rysunek planu w skali 1: 2000, zaopatrzony stosowną 
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały,  

2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2,  
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3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej i zasad finan-
sowania tych inwestycji, stanowiące załącznik Nr 3.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krynicy - Zdroju  

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na 
stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju: 
Małgorzata Półchłopek 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLVII/334/10 
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 74  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju: 

Małgorzata Półchłopek 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę 
źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych 
prawem odległości marginesów. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLVII/334/10 
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – 
ZDRÓJ 74 – działki Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 
76, 77, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i częņć 

działek 23/1, 69, 79, 84/1, 89, 96 przy ulicy Czarny Potok 

Rada Miejska w Krynicy - Zdroju, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Burmistrza Krynicy - Zdroju, stwierdza-
jącym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasto Krynica – Zdrój 74 – działki 
Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 90, 
91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i część działek 23/1, 69, 79, 84/1, 
89, 96 przy ulicy Czarny Potok, w okresie wyłożenia tego 
projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu 
wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia 
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717) 

 
Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju: 
Małgorzata Półchłopek 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLVII/334/10 
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do 

zadań własnych gminy zapisanych w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 74 – działki Nr 23/3, 23/4, 
33/2, 33/5, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 93, 
94, 95/2, 97/2 i częņć działek 23/1, 69, 79, 84/1, 89, 96 

przy ulicy Czarny Potok  

Rada Miejska w Krynicy - Zdroju, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Burmistrza Krynicy - Zdroju, stwierdza-
jącym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej należących do zadań własnych gminy 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasto Krynica – Zdrój 74 – działki 
Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 90, 
91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i część działek 23/1, 69, 79, 84/1, 
89, 96 przy ulicy Czarny Potok, stwierdza brak potrzeby 
rozstrzygnięcia o którym mowa w 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) 

 
Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju: 
Małgorzata Półchłopek 
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UCHWAŁA NR XLVII/466/2010 
RADY GMINY LISZKI 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie: regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liszki. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 30 ust 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz Rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. 
zmianami) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Liszki w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/328/09 Rady 
Gminy Liszki z dnia 27 marca 2009 r.  

§ 3. Środki finansowe na realizacje wynagrodzeń 
nauczycieli określone niniejszą uchwałą zaplanowane są 
w budżecie Gminy Liszki.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Liszki  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2010 roku.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Liszki: 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 

  


