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Uchwa³a Nr XXXIII/225/09

Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta i Gminy Piwnicz-
na-Zdrój, Jednostka strukturalna "A.I" - MIASTO.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. 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 pó�n. zm.) Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój stwierdza
zgodno�æ ustaleñ zmiany planu ze Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój, wprowadzonego Uchwa³¹ Nr XXIII/208/2000
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 7 listopada 2000 ro-
ku i uchwala co nastêpuje:

§ 1

W ustaleniach tekstowych miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, Jed-
nostka strukturalna "A.I"-MIASTO, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XLIII/332/06 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia
28 lipca 2006 roku (Dz. Urzêdowy Wojew. Ma³opolskiego
Nr 557, poz. 3532 z dnia 12 wrze�nia 2006 r.) wprowadza siê
zmiany okre�lone poni¿ej.
1. W czê�ci II, Rozdzia³ 2 pn. "Struktura przestrzenna i szczegó³o-

we warunki zagospodarowania poszczególnych terenów po-
³o¿onych w obrêbie obszarów zainwestowania" pkt II, lit. f).
dot. terenów zabudowy us³ugowej wprowadza siê nastêpuj¹-
ce zmiany:
1.1. ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem "U/MN2/kz"

otrzymuj¹ brzmienie:
"U/MN2/kz - Obejmuje istniej¹c¹, zwart¹ zabudowê
us³ugow¹ po³o¿on¹ w strefie �cis³ej ochrony konserwa-
torskiej, w po³udniowej pierzei Rynku od ci¹gu pieszo-
jezdnego (ul. 3-go Maja) w kierunku zachodnim oraz za-
budowê us³ugowo-mieszkaln¹ i mieszkaln¹ po³o¿on¹
u wlotu ulicy Daszyñskiego do Rynku od budynków po-
³o¿onych przy ul. Daszyñskiego Nr 7 i Nr 10, a tak¿e wraz
z przynale¿nymi do tej zabudowy dzia³kami.
Utrzymuje siê istniej¹ce budynki parterowe, dopuszcza-
j¹c ich przebudowê, rozbudowê i nadbudowê o drug¹
umieszczon¹ w dachu kondygnacjê us³ugow¹ lub miesz-
kaln¹ przy zachowaniu:
- wyniesienia poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m

od poziomu terenu przy wej�ciu do budynku (z dopusz-
czeniem zachowania istniej¹cego wyniesienia pozio-
mu parteru budynków istniej¹cych),

- zachowaniu obowi¹zuj¹cej, istniej¹cej linii zabudowy
od strony Rynku i ul. Daszyñskiego.

Ponadto dla budynków parterowych, po³o¿onych w Ryn-
ku, przy ich rozbudowie obowi¹zuje:
- ograniczenie tej rozbudowy w g³¹b dzia³ek na odle-

g³o�æ max. do 15 m.,
- usytuowanie budynków w granicy wschodniej i zachod-

niej dzia³ek jako zabudowy zwartej (wype³niaj¹cej ca³¹

szeroko�æ dzia³ki).

Utrzymuje siê istniej¹c¹ na tym terenie zabudowê dwu

i trzy kondygnacyjn¹ z dopuszczeniem jej remontów

i przebudowy.

Dopuszcza siê rozbudowê oraz zmianê konstrukcji ist-

niej¹cych dachów p³askich, pulpitowych i kopertowych

na budynkach dwukondygnacyjnych na dachy o k¹cie

nachylenia g³ównych po³aci nie przekraczaj¹cym 350,

dopuszczaj¹c wykorzystanie powsta³ej przestrzeni pod-

dasza na cele u¿ytkowe.

Dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków dwu-

kondygnacyjnych (o pe³nych dwu kondygnacjach nad-

ziemnych) po³o¿onych w pierzei Rynku lub realizacjê w

ich miejscu nowych budynków przy zachowaniu nastê-

puj¹cych wymogów:

- zachowania wysoko�ci max. do trzech kondygnacji nad-

ziemnych, w tym jednej w dachu (o kacie nachylenia

g³ównych po³aci nie przekraczaj¹cym 350); poziom

parteru nie mo¿e przekroczyæ 0,60 m od terenu od stro-

ny Rynku, dopuszcza siê realizacjê dachów mansardo-

wych;

- ograniczenia tej rozbudowy lub realizacji nowych bu-

dynków w g³¹b dzia³ek na odleg³o�æ max. do 15 m.,

- zachowania obowi¹zuj¹cej, istniej¹cej linii zabudowy

od strony Rynku,

- usytuowania budynków od strony Rynku jako zabudo-

wy zwartej (wype³niaj¹cej ca³¹ szeroko�æ dzia³ek) z do-

puszczeniem usytuowania budowanych i rozbudowy-

wanych budynków w g³êbi dzia³ek w odleg³o�ci nie

wiêkszej ni¿ 3 m od granicy wschodniej i zachodniej

dzia³ek przy uwzglêdnieniu przepisów szczególnych.

Dla budynku po³o¿onego w Rynku Nr 1 dopuszcza siê

zwiêkszenie tej odleg³o�ci od strony zachodniej dzia³ki

ze wzglêdu na mo¿liwo�æ realizacji drogi wewnêtrznej.

Na tym terenie (za wyj¹tkiem dzia³ek po³o¿onych przy

ul. Daszyñskiego) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji dro-

gi wewnêtrznej oraz miejsc postojowych dla samocho-

dów, z obowi¹zkiem odprowadzenia wód opadowych do

kanalizacji zbiorczej na warunkach okre�lonych w prze-

pisach szczególnych.

Wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu wskazana realiza-

cja wysokiej zieleni izolacyjnej oddzielaj¹cej ten teren

od terenu MN/U1/ke.

Obowi¹zuj¹ ponadto pozosta³e ustalenia podane w Czê-

�ci II Rozdzia³ 1 pkt 27A".

§ 2

Pozosta³e ustalenia uchwa³y wymienionej w § 1 pozostaj¹

bez zmian.

§ 3

Za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y jest rozstrzygniê-

cie Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach

ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 "Ustawy".

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

i Gminy Piwniczna-Zdrój.

§ 5

Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie

30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
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wództwa Ma³opolskiego. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszenia

na stronie internetowej Urzêdu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Przewodnicz¹ca

Rady Miasta i Gminy: B. Schuster

Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXXIII/225/09

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 20 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego oraz o sposobie realizacji

zapisanych w zmianie miejscowego planu inwestycji,

które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach

ich finansowania

1. Rada Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój po zapoznaniu siê

z o�wiadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój

z dnia 16 grudnia 2008 roku, stwierdzaj¹cym brak uwag

do projektu zmiany ustaleñ czê�ci tekstowej miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna "A.I"-MIASTO

w okresie wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du

i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniê-

cia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana czê�ci tekstowej miejscowego

planu, o którym mowa w punkcie 1 nie wprowadza zapisów

dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicz-

nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, Rada Miasta

i Gminy Piwniczna-Zdrój stwierdza brak potrzeby rozstrzy-

gniêcia o sposobie realizacji inwestycji które nale¿¹ do za-

dañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, o któ-

rym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹ca

Rady Miasta i Gminy: B. Schuster
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Uchwa³a Nr XXXIII/226/09

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierp-

nia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147

poz. 1229 ze zm.) - Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwa-

la, co nastêpuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXX/199/08 Rady Miasta i Gminy Piwnicz-

na-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu

pieniê¿nego dla cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych (zmia-

na Uchwa³a Nr XXXI/211/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.) wpro-

wadza siê zmianê § 1, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala ekwiwalent pieniê¿ny dla cz³onków ochotniczych stra-

¿y po¿arnych za ka¿d¹ godzinê udzia³u:

1) w dzia³aniu ratowniczym - 16,00 z³

2) w szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañstwow¹

Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê - 10,00 z³".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Piwnicz-

nej-Zdroju.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-

szenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego

i moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹ca

Rady Miasta i Gminy: B. Schuster

1371

Uchwa³a Nr XXVI/218/09

Rady Gminy Spytkowice

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Urzêdu Gminy w Spytko-

wicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2

i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.)

w zwi¹zku z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.)

Rada Gminy w Spytkowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W statucie Urzêdu Gminy w Spytkowicach, uchwalonego

przez Radê Gminy Spytkowice Uchwa³¹ Nr XXXXI/351/06 z dnia

9 czerwca 2006 roku, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. w § 1 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie :

"2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach

samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458),"

2. § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

"Wójt kieruje do Rady wniosek o powo³anie lub odwo³anie

Skarbnika."

§ 2

Pozosta³e zapisy Statutu Urzêdu Gminy w Spytkowicach

pozostaj¹ bez zmian.

§ 3

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Spytko-

wice.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia

w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy

Rady Gminy Spytkowice: Z. Szewczyk
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