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§ 5

Uchwa³ê stosuje siê do nauczycieli zatrudnionych w szko-
³ach i przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Szczucin.

§ 6

Traci moc uchwa³a Nr XVII/168/04 Rady Gminy w Szczuci-
nie z dnia 29 kwietnia 2004  r. w sprawie zasad udzielania oraz
rozmiaru zni¿ek nauczycielom, którym powierzono stanowi-
ska kierownicze i tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin dla niektórych nauczycieli w szko³ach ka¿dego typu pro-
wadzonych przez gminê Szczucin .

§ 7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szczucin

§ 8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹-
zuj¹c¹ od 1 lipca 2009 r. Podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

3424

Uchwa³a* Nr XXV/215/2009
Rady Miejskiej Szczucin
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Szczucin w miejscowoœci Szczucin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.) i po stwierdzeniu
zgodnoœci projektu planu z ustaleniami Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Szczucin (uchwa³a Rady Gminy Szczucin Nr XIX/177/2000 z dnia
28 XII 2000 r.), Rada Miejska Szczucin uchwala co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu po³o¿onego w mieœci Szczucin w rejonie ul. Du-
najewskiego.

2. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:2000
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3. Za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie o sposo-
bie rozpatrzenia uwag do projektu planu, z³o¿onych po wy-
³o¿eniu projektu planu do publicznego wgl¹du.

4. Za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie o sposo-
bie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania.

5. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu s¹ ustaleniami
obowi¹zuj¹cymi:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami
identyfikacyjnymi tych terenów,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
6. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu s¹ ustaleniami

informacyjnymi:
1) granice administracyjne,
2) linie energetyczne,
3) linie telefoniczne,
4) gazoci¹gi,
5) wodoci¹gi,
6) sieæ kanalizacyjna,
7) projektowane granice dzia³ek ilustruj¹ce zasady po-

dzia³u.

§ 2

Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ ta-

kie przeznaczenie, które przewa¿a w obrêbie terenu wyka-
zanego na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które uzupe³nia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe w obrêbie terenu wyznaczonego na ry-
sunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i nie mo¿e stanowiæ
wiêcej ni¿ 40% powierzchni zabudowy przeznaczenia pod-
stawowego w obrêbie wydzielonej dzia³ki budowlanej,

3) intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wskaŸ-
nik wyra¿aj¹cy stosunek wielkoœci pow. zabudowy do po-
wierzchni dzia³ki lub terenu,

4) obiektach obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ obiek-
ty infrastruktury technicznej, obs³ugi transportu publiczne-
go, utrzymania dróg, zieleni, urz¹dzeñ p.po¿. i inne s³u¿¹ce
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców oraz celom
publicznym,

5) dzia³alnoœci us³ugowej i produkcyjnej nieuci¹¿liwej - nale¿y
przez to rozumieæ dzia³alnoœæ, która nie obejmuje rodzaju
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodo-
wisko wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko i przedsiê-
wziêæ mog¹cych wymagaæ raportu,

6) dzia³alnoœci us³ugowej i produkcyjnej uci¹¿liwej - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alnoœæ, która nie obejmuje rodzaju przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,
wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzania raportu o od-
dzia³ywaniu na œrodowisko,

7) terenach dróg publicznych KD - nale¿y przez to rozumieæ
drogi lokalne i dojazdowe pe³ni¹ce funkcjê dróg publicznych,

§ 3

Na obszarze objêtym planem wyró¿nia siê nastêpuj¹ce
przeznaczenia terenów oznaczone symbolami identyfikacyj-
nymi, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 2:
1) MU1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i us³ug nieuci¹¿liwych,
2) UP2 - tereny us³ug publicznych, komercyjnych, produkcyj-

nych - nieuci¹¿liwych,

________________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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3) UP3 - tereny us³ug publicznych, komercyjnych, produkcyj-
nych - uci¹¿liwych,

4) WZ4 - tereny urz¹dzeñ infrastruktury zaopatrzenia w wodê,
5) KD5, KD6 - tereny dróg publicznych odpowiednio: lokalnej

i dojazdowej.

§ 4

Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego:
1) ochrona œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgod-

nie z zasadami okreœlonymi w § 5,
2) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu zgodnie z zasadami okreœlonymi
w ustaleniach szczegó³owych.

§ 5

Ustala siê zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego.
1) W obrêbie terenów objêtych opracowaniem planu ustala

siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu obowi¹zuj¹cych
przepisów z zakresu ochrony œrodowiska; zakaz ten nie do-
tyczy: a)realizacji przedsiêwziêæ, dla których sporz¹dzenie
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko nie jest obligatoryj-
ne i przeprowadzona procedura oceny oddzia³ywania na
œrodowisko wykaza³a brak niekorzystnego wp³ywu na przy-
rodê oraz zdrowie i ¿ycie ludzi b)sieci i urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej i komunikacji.

2) Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku nie mog¹ prze-
kraczaæ wartoœci okreœlonych przepisami odrêbnymi; dla te-
renów MU1, UP2,  UP3 i WZ4 jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

1) W celu ochrony urz¹dzeñ wodnych ustala siê:
a) wzd³u¿ rowów melioracyjnych nale¿y zachowaæ nie wy-

grodzony pas o szerokoœci 3, o m od zewnêtrznej krawê-
dzi rowu, umo¿liwiaj¹cy jego konserwacjê oraz ochronê
otuliny biologicznej.
W jego obrêbie ustala siê zakaz zabudowy za wyj¹tkiem
urz¹dzeñ wodnych i infrastruktury technicznej; dopuszcza
siê przebudowê istniej¹cych obiektów pod warunkiem
zgodnoœci z przepisami odrêbnymi,

b) zakaz usuwania i uszkadzania zadrzewieñ i zakrzaczeñ
wzd³u¿ cieków wodnych za wyj¹tkiem niezbêdnych œci-
nek sanitarnych.

§ 6

Ustala siê zasady podzia³u nieruchomoœci, zasady sytuowa-
nia budynków i scalania dzia³ek:
1) ustala siê minimalne szerokoœci nowych dzia³ek budowla-

nych:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z us³ugami MU1: dla zabudowy wolno stoj¹cej - 18,0 m,
dla zabudowy bliŸniaczej - 12,0 m,

b) dla terenów us³ug UP2 i UP3 - 20,0 m,
c) dla terenu urz¹dzeñ infrastruktury zaopatrzenia w wodê -

w zale¿noœci od potrzeb.
2) minimalne powierzchnie nowych dzia³ek wed³ug ustaleñ

szczegó³owych,
3) dopuszcza siê inne ni¿ okreœlone w pkt 1 szerokoœci dzia³ek

przy zachowaniu minimalnych powierzchni dzia³ek okreœlo-
nych w ustaleniach szczegó³owych,

4) Oznaczone na rysunku planu lini¹ przerywan¹ projektowa-
ne granice dzia³ek s¹ granicami proponowanymi, ilustruj¹-
cymi zasady podzia³u,

5) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek w celu powiêkszenia s¹sied-
niej nieruchomoœci lub regulacji granic miêdzy s¹siaduj¹cy-
mi nieruchomoœciami oraz pod nowe drogi stanowi¹ce do-
jazdy do wydzielonych dzia³ek,

6) przy podziale nieruchomoœci dla dzia³ek po³o¿onych przy
drodze dopuszcza siê odchylenie do 300 od k¹ta prostego
po³o¿enia dzia³ki w stosunku do drogi,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni dla dróg:
a) istniej¹cych wynosz¹; dla drogi wojewódzkiej Nr 982 - 15,

0 m, dla ulicy Dunajewskiego - 15,0 m, dla ulicy Bohate-
rów Wrzeœnia - 12,0 m,

b) proj. dróg KD5 i KD6 - jak na rysunku planu
c) na terenach przeznaczonych pod zabudowê w miejscach

gdzie na rysunku planu nie wskazano linii zabudowy, now¹
zabudowê nale¿y lokalizowaæ w odleg³oœci min. 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej.

8) dopuszcza siê sytuowanie budynków wolnostoj¹cych w od-
leg³oœci 1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹,
jeœli szerokoœæ dzia³ki w miejscu sytuowania budynku wy-
nosi mniej ni¿ 14,0 m, pod warunkiem spe³nienia przepisów
odrêbnych,

9) budynki gospodarcze nie mog¹ byæ realizowane w linii za-
budowy budynków mieszkalnych, winny byæ sytuowane z ty-
³u budynków mieszkalnych

§ 7

Ustala siê zasady budowy i rozbudowy systemu komuni-
kacyjnego
1) obs³uga komunikacyjna obszaru przyleg³ego do drogi woje-

wódzkiej Nr 982 poprzez istniej¹ce zjazdy do dzia³ek zlokali-
zowanych bezpoœrednio przy ul. Wolnoœci. Pozosta³y obszar
poprzez ul. Dunajewskiego oraz drogê dz. Nr 1325, oraz dro-
gi publiczne dojazdowe KD5 i KD6.

2) dojazd do drogi publicznej mo¿e byæ ustanowiony poprzez
dzia³kê pe³ni¹c¹ funkcjê drogi wewnêtrznej oraz dojazd usta-
nowiony zgodnie z przepisami odrêbnymi

3) minimalna szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych nowo re-
alizowanych dróg wewnêtrznych wynosi:
a) do pojedynczych dzia³ek - 4,5 m
b) do wiêcej ni¿ dwóch dzia³ek do czterech - 5,5 m
c) dla wiêcej ni¿ czterech dzia³ek - 8,0 m

4) drogi wewnêtrzne nie mog¹ byæ d³u¿sze ni¿ 200 m.
5) ustala siê nastêpuj¹ce minimalne wskaŸniki dotycz¹ce

miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 miejsce/1

budynek lub 1 mieszkanie. W przypadku zlokalizowania us³ug
dodatkowo 1 miejsce/50 m2 pow. u¿ytkowej obiektu,

b) dla terenu us³ug i produkcji 1 miejsce/20m2 pow. U¿ytko-
wej.

§ 8

Ustala siê zasady budowy i rozbudowy systemu zaopa-
trzenia w energiê elektryczn¹ i sieci elektro energetycznych
oraz sieci i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci œredniego na-

piêcia,
2) wzd³u¿ istniej¹cych linii elektroenergetycznych nale¿y

zachowaæ strefy techniczne, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi,
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3) dopuszcza siê remonty i przebudowê istniej¹cych oraz bu-
dowê nowych napowietrznych i kablowych linii elektroener-
getycznych œredniego i niskiego napiêcia oraz stacji trans-
formatorowych napowietrznych i wewnêtrznych pod wa-
runkiem, ¿e nie bêdzie to kolidowaæ z innymi ustaleniami
planu,

4) linie œredniego i niskiego napiêcia mog¹ byæ lokalizowane
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami okre-
œlonymi przez zarz¹dcê drogi,

5) w obrêbie stref technicznych linii elektroenergetycznych
nale¿y zachowaæ pasy wolne od zadrzewieñ 5, 5 m w obie
strony linii,

6) szczegó³owe warunki zagospodarowania stref technicz-
nych zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7) w przypadku wystêpowania kolizji projektowanych inwe-
stycji z istniej¹cymi sieciami elektroenergetycznymi do-
puszcza siê przebudowê na warunkach okreœlonych przez
zarz¹dcê sieci

8) dopuszcza siê budowê sieci i urz¹dzeñ telekomunikacyj-
nych, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ kolidowa³y z innymi usta-
leniami planu,

9) sieci i urz¹dzenia telekomunikacyjne mog¹ byæ lokalizo-
wane w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach okre-
œlonych przez zarz¹dcê drogi,

10) w przypadku wystêpowania kolizji projektowanych inwe-
stycji z istniej¹c¹ infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹ dopusz-
cza siê przebudowê na warunkach okreœlonych przez za-
rz¹dc¹ sieci.

§ 9

Ustala siê zasady budowy i rozbudowy urz¹dzeñ i sieci za-
opatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenia w gaz z istniej¹cej sieci gazowej
2) wzd³u¿ gazoci¹gów nale¿y zapewniæ zachowanie stref kon-

trolowanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi
3) projektowane gazoci¹gi nale¿y sytuowaæ poza liniami roz-

graniczaj¹cymi dróg, tak aby nie kolidowa³y z innymi usta-
leniami planu; dopuszcza siê lokalizowanie gazoci¹gów w ob-
rêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach zarz¹dcy
drogi,

4) od gazoci¹gów nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci obiek-
tów, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 10

Ustala siê zasady budowy i rozbudowy systemu zaopa-
trzenia w wodê:
1) dopuszcza siê budowê i przebudowê istniej¹cych sieci i urz¹-

dzeñ wodoci¹gowych, jeœli nie koliduj¹ z innymi ustaleniami
planu i s¹ zgodne z przepisami odrêbnymi,

2) obszar objêty planem nale¿y wyposa¿yæ w system wodo-
ci¹gowy poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci,

3) projektowane sieci nale¿y uk³adaæ poza liniami rozgrani-
czaj¹cymi dróg tak aby nie kolidowa³y z innymi ustalenia-
mi planu. Dopuszcza siê lokalizowanie sieci wodoci¹gowej
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cej dróg na warunkach zarz¹d-
cy drogi.

§ 11

Ustala siê zasady odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) tereny przeznaczone pod zabudow¹ wymienione w § 3 na-

le¿y obj¹æ zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej po-
przez rozbudowê istniej¹cej sieci,

2) œcieki powsta³e w wyniku dzia³alnoœci us³ugowej czy pro-
dukcyjnej nale¿y odprowadziæ kanalizacj¹ sanitarn¹ do
oczyszczalni œcieków po spe³nieniu warunków przepisów
szczególnych,

3) projektowan¹ sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y lokalizowaæ poza
liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, aby nie kolidowa³a z in-
nymi ustaleniami planu: dla niezabudowanych terenów
MU1, UP2 i UP3 pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ za-
budowy; dopuszcza siê lokalizowanie sieci kanalizacyjnej
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cej dróg na warunkach za-
rz¹dcy drogi,

4) drogi KD5, KD6, drogi wewnêtrzne, tereny obiektów us³u-
gowych i produkcyjnych, parkingi oraz inne tereny na któ-
rych mo¿e dojœæ do zanieczyszczenia wód nale¿y wyposa-
¿yæ w kanalizacjê opadow¹, a œcieki powinny byæ oczyszczo-
ne przed wprowadzeniem do wód i ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

§ 12

Ustala siê zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1) ogrzewanie budynków przez kot³ownie indywidualne i lo-

kalne zgodnie z przepisami odrêbnymi,
2) do ogrzewania nale¿y stosowaæ Ÿród³a ciep³a oraz rozwi¹-

zania techniczne, minimalizuj¹c emisjê zanieczyszczeñ do po-
wietrza.

§ 13

Ustala siê zasady gospodarki odpadami:
1) gospodarka odpadami komunalnymi powinna byæ pro-

wadzona w oparciu o obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy
zasady,

2) gospodarka odpadami pochodz¹cymi z dzia³alnoœci us³ugo-
wej i produkcyjnej powinna byæ prowadzona w oparciu
o przepisy odrêbne.

Rozdzia³ II

Ustalenia szczegó³owe

§ 14

1. Ustala siê przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami, oznaczonych na rysunku planu
symbolem MU1.

2. Dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê. Nadbudowê i od-
budowê istniej¹cych obiektów oraz budowê nowych zgod-
nie z warunkami okreœlonymi w ust. 39.

3. Przeznaczenie terenu.
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) us³ugi nieuci¹¿liwe w budynkach mieszkalnych,

2) dopuszczalne; us³ugi nieuci¹¿liwe realizowane jako obiek-
ty wolnostoj¹ce

4. Na terenie MU1 dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej
architektury, sieci i urz¹dzê infrastruktury technicznej, dróg
wewnêtrznych i ci¹gów pieszojezdnych.

5. Zasady zagospodarowania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie rysunkiem pla-

nu oraz ustaleniami § 6 pkt 7,
2) minimalna powierzchnia dzia³ki dla zabudowy jednoro-

dzinnej wolnostoj¹cej - 1200 m2, dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z us³ugami wbudowanymi -
1500 m2, z us³ugami wolnostoj¹cymi - 1800 m2,
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3) budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane jako wolno-
stoj¹ce lub bliŸniacze, przy czym pow. dzia³ki minimalna
tych ostatnich nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2,

4) intensywnoœæ zabudowy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,3;
nale¿y zachowaæ minimum 50% powierzchni dzia³ki jako
powierzchni biologicznie czynnej.

6. Zasady kszta³towania zabudowy:
1) Forma architektoniczna budynków mieszkalnych powin-

na spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysokoœæ obiektów budowlanych do 9,0 m o trzech

kondygnacjach nadziemnych w tym trzecia w przestrze-
ni dachowej,

b) obowi¹zek realizacji dachów dwu lub wielospadowych
o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 25 - 350,

c) utrzymanie jednolitego uk³adu kalenic,
d) architekturê oraz gabaryty nowych obiektów dostoso-

waæ do istniej¹cej zabudowy, wzoruj¹c siê na formach
regionalnych,

e) elewacje budynków w kolorach neutralnych z zastoso-
waniem naturalnych materia³ów wykoñczeniowych np.
drewno, ceramika elewacyjna, kamieñ naturalny i inne
szlachetne materia³y wykoñczeniowe. Dachy pokryte
dachówk¹ ceramiczn¹, blach¹ profilowan¹ w barwach
ceramiki naturalnej, br¹zu lub ciemnej zieleni lub in-
nym podobnym materia³em pokryciowym z wy³¹cze-
niem pokryæ bitumicznych, f)wysokoœæ wolnostoj¹cych
reklam trwale zwi¹zanych z gruntem do 5 m,

2) Forma architektoniczna budynków gospodarczych, oraz
us³ugowych wolnostoj¹cych powinna spe³niaæ nastêpu-
j¹ce wymagania:
a) wysokoœæ budynków do 7, 0 m o dwóch kondygna-

cjach nadziemnych w tym druga w przestrzeni da-
chowej,

b) obowi¹zek realizacji dachów dwu lub wielospadowych
o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 25 - 350,

7. Obs³uga komunikacyjna, na zasadach okreœlonych w § 7,
bezpoœrednio z dróg publicznych, poprzez powi¹zane z dro-
gami publicznymi drogi wewnêtrzne wskazane informa-
cyjnie na rysunku planu, a tak¿e poprzez dzia³ki pe³ni¹ce
funkcje dróg wewnêtrznych nie wyznaczone na rysunku
planu oraz dojazdy ustanowione zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

8. Minimalne wskaŸniki miejsc parkingowych zgodnie z ustale-
niami § 7 pkt 5 lit. a.

9. Zasady zaopatrzenia w sieci i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 813.

§ 15

1. Ustala siê przeznaczenie terenów us³ug publicznych, komer-
cyjnych, produkcyjnych - nieuci¹¿liwych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem UP2.

2. Przeznaczenie terenu UP2:
1) podstawowe:

a) administracja
b) oœwiata i kultura
c) ochrona zdrowia i opieka spo³eczna
d) us³ugi bytowe
e) drobna wytwórczoœæ
f) gastronomia

2) dopuszczalne:
a) funkcja mieszkaniowa

3. Na terenach UP2 dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej
architektury, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, par-
kingów i zieleni.

4. Zasady zagospodarowania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie rysunkiem pla-

nu oraz ustaleniami § 6 pkt 7,
2) intensywnoœæ zabudowy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,6;

nale¿y zachowaæ minimum 40% powierzchni dzia³ki jako
powierzchni biologicznie czynnej,

3) nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej wysokiej o sze-
rokoœci min. 1m. wzd³u¿ dróg.

5. Zasady kszta³towania zabudowy:
1) forma architektoniczna budynków us³ugowych powinna

spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysokoœæ budynków us³ugowych i produkcyjnych do

12 m; budynków mieszkalnych do 9,0 m
b) liczba kondygnacji nadziemnych do trzech, w tym trze-

cia w przestrzeni dachowej
c) obowi¹zek realizacji dachów dwu lub wielospadowych

o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 25 - 350,
d) utrzymanie jednolitego uk³adu kalenic,
e) elewacje budynków w kolorach neutralnych z zastoso-

waniem naturalnych materia³ów wykoñczeniowych
np. tynk, drewno, ceramika elewacyjna, kamieñ natu-
ralny i inne szlachetne materia³y wykoñczeniowe. Da-
chy pokryte dachówk¹ ceramiczn¹, blach¹ profilowan¹
w barwach ceramiki naturalnej, br¹zu lub ciemnej zie-
leni lub innym podobnym materia³em pokryciowym
z wy³¹czeniem pokryæ bitumicznych.

f) wysokoœæ wolnostoj¹cych reklam trwale zwi¹zanych
z gruntem do 5 m

6) Obs³uga komunikacyjna, na zasadach okreœlonych w § 7,
bezpoœrednio z dróg publicznych, poprzez powi¹zane z dro-
gami publicznymi drogi wewnêtrzne wskazane informa-
cyjnie na rysunku planu, a tak¿e poprzez dzia³ki pe³ni¹ce
funkcje dróg wewnêtrznych nie wyznaczone na rysunku
planu oraz dojazdy ustanowione zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

8. Minimalne wskaŸniki miejsc parkingowych zgodnie z ustale-
niami § 7 pkt 5 lit. b

9. Zasady zaopatrzenia w sieci i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 813.

§ 16

1. Ustala siê przeznaczenie terenów us³ug publicznych, komer-
cyjnych, produkcyjnych - uci¹¿liwych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem UP3.

2. Przeznaczenie terenu UP3:
1) podstawowe:

Ustala siê przeznaczenie terenów us³ug publicznych, ko-
mercyjnych, produkcyjnych - uci¹¿liwych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem UP3.

2. Przeznaczenie terenu UP3:
1) podstawowe:

a) ochrona zdrowia i opieka spo³eczna
b) us³ugi bytowe
c) drobna wytwórczoœæ
d gastronomia, hotelarstwo

2) dopuszczalne:
a) funkcja mieszkaniowa

3. Na terenach UP3 dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej
architektury, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, par-
kingów i zieleni.

4. Zasady zagospodarowania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie rysunkiem pla-

nu oraz ustaleniami § 6 pkt 7,
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2) intensywnoœæ zabudowy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,6;
nale¿y zachowaæ minimum 30% powierzchni dzia³ki jako
powierzchni biologicznie czynnej,

3) nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej wysokiej o sze-
rokoœci min. 1m. wzd³u¿ dróg.

5. Zasady kszta³towania zabudowy:
1) forma architektoniczna budynków us³ugowych powinna

spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysokoœæ budynków us³ugowych i produkcyjnych do

12 m; budynków mieszkalnych do 9,0 m
b) liczba kondygnacji nadziemnych do trzech, w tym trze-

cia w przestrzeni dachowej
c) obowi¹zek realizacji dachów dwu lub wielospadowych

o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 25 350,
d) utrzymanie jednolitego uk³adu kalenic,
e) elewacje budynków w kolorach neutralnych z za-

stosowaniem naturalnych materia³ów wykoñcze-
niowych np. tynk, drewno, ceramika elewacyjna,
kamieñ naturalny i inne szlachetne materia³y wy-
koñczeniowe. Dachy pokryte dachówk¹ cera-
miczn¹, blach¹ profilowan¹ w barwach ceramiki
naturalnej, br¹zu lub ciemnej zieleni lub innym po-
dobnym materia³em pokryciowym z wy³¹czeniem
pokryæ bitumicznych.

f) wysokoœæ wolnostoj¹cych reklam trwale zwi¹zanych
z gruntem do 5 m

6) Obs³uga komunikacyjna, na zasadach okreœlonych w § 7,
bezpoœrednio z dróg publicznych, poprzez powi¹zane z dro-
gami publicznymi drogi wewnêtrzne wskazane informa-
cyjnie na rysunku planu, a tak¿e poprzez dzia³ki pe³ni¹ce
funkcje dróg wewnêtrznych nie wyznaczone na rysunku
planu oraz dojazdy ustanowione zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

8. Minimalne wskaŸniki miejsc parkingowych zgodnie z ustale-
niami § 7 pkt 5 lit. b

9. Zasady zaopatrzenia w sieci i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 813.

§ 17

1.Ustala siê przeznaczenie terenu urz¹dzeñ infrastruktury za-
opatrzenia w wodê oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem WZ4.

2. Zasady zagospodarowania:
1) na terenie znajduje siê istniej¹ca wie¿a ciœnieniowa s³u-

¿¹ca zaopatrzeniu w wodê.
2) dopuszcza siê jej modernizacjê i remonty kapitalne oraz

lokalizacjê obiektów funkcjonalnie zwi¹zanych z wie¿¹ ci-
œnieñ,

3) dopuszcza siê lokalizowanie na zwieñczeniu wie¿y urz¹-
dzeñ telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrêb-
nymi i na warunkach zarz¹dcy nieruchomoœci,

4) na terenie WZ4 mog¹ byæ realizowane na warunkach za-
rz¹dcy, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

5) nale¿y zachowaæ minimum 30% powierzchni dzia³ki jako
powierzchni biologicznie czynnej

§ 18

1. Ustala siê przeznaczenie terenów komunikacji drogowej
oznaczone na rysunku planu symbolami KD5 i KD6.

2. Zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej
oznaczonych na rysunku planu symbolami KD5 i KD6:
1) KD5 - droga publiczna klasy lokalnej o parametrach: sze-

rokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 12,0 m,

2) KD6 - droga publiczna klasy dojazdowej o parametrach:
szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10,0 m.

3. W obrêbia linii rozgraniczaj¹cych dróg mog¹ byæ realizowa-
ne na warunkach zarz¹dcy drogi:
1) zatoki i przystanki autobusowe,
2) œcie¿ki rowerowe,
3) zieleñ,
4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
5) miejsca postojowe,
6) oœwietlenie,
7) obiekty ma³ej architektury.

§ 19

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustalenia-
mi niniejszej uchwa³y, zachowuj¹ one obecne u¿ytkowanie.

§ 20

Ustala siê wysokoœæ stawki op³aty jednorazowej z tytu³u
wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem ni-
niejszego planu dla terenów oznaczonych symbolami:
1) MU1 - 5%
2) UP2 i UP3 - 15%
3) WZ4 - 1%

§ 21

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szczucin.

§ 22

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXV/215/2009
Rady Miejskiej Szczucin
z dnia 29 czerwca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

2

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SZCZUCIN - REJON UL. DUNAJEWSKIEGO

SKALA 1:2000*

UK£AD SEKCJI
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2

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

LEGENDA
USTALENIA PLANU

Granice obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Przeznaczenie terenów

Teren budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego z us³ugami
Teren us³ug publicznych i komercyjnych

Teren urz¹dzeñ infrastruktury zaopa-
trzenia w wodê
Teren dróg publicznych

OZNACZENIA INNE (INFORMACYJNE)

Granice wsi

Linia energetyczna

Linie telefoniczne

Gazoci¹g

Wodoci¹g

Sieæ kanalizacyjna
Projektowane granice dzia³ek
ilustruj¹ce zasady podzia³u
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXV/215/2009
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Szczucin w mieœcie Szczu-
cin w rejonie ul. Dunajewskiego.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu

na podstawie 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.) Rada Miejska w Szczucinie rozstrzyga
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

W okresie wy³o¿enia projektu planu jak w tytule tj. od 21 IV
do 12 V 2009 r. oraz w okresie od 12 V do 26 V 2009 r. nie
wniesiono ¿adnej uwagi do projektu planu, w zwi¹zku z czym
nie dokonywano rozpatrzenia.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXV/215/2009
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Szczucin w mieœcie Szczu-
cin w rejonie ul. Dunajewskiego.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami

i finansach publicznych.

Na podstawie art. 20, ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸn. zm.) Rada Miejska w Szczucinie rozstrzyga co nastêpuje:

Inwestycja celu publicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej w postaci poszerzenia dróg gminnych, realizowana
bêdzie ze œrodków w³asnych Gminy, zgodnie z planem wydat-
ków maj¹tkowych okreœlanym corocznie w Uchwale bud¿eto-
wej Gminy. Termin realizacji drogi bêdzie skorelowany ze stop-
niow¹ realizacj¹ zabudowy w terenach objêtych planem.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

3425

Uchwa³a Nr XXV/218/2009
Rady Miejskiej w Szczucinie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru op³aty targowej na targo-
wisku w Szczucinie.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 19 ust. 2
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i op³atach lokal-
nych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póŸn. zm.), Rada Miejska
w Szczucinie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Zarz¹dza siê na Targowisku przy ul. Targowej w Szczucinie
pobór op³aty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.

2. Ustala siê inkasentów op³aty targowej w osobach:
Pan Stanis³aw Podkówka Pan Józef Makuch
Pan Józef Zasadny Pan Witold Duda
Pan Jan Rad³owski Pan Marek Chrab¹szcz
Pan W³adys³aw Ziobro Pan W³adys³aw Struzik
Pan Józef Skoczylas Pan W³adys³aw Paj¹k
Pan Janusz £achut Pan Micha³ Golemo

3. Ustala siê wysokoœæ wygrodzenia dla inkasentów za pobór
op³aty targowej w wysokoœci 18% zainkasowanej miesiêcz-
nej kwoty.

§ 2

Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/304/05 Rady Gminy w Szczu-
cinie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru
op³aty targowej na targowisku w Szczucinie.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty jej og³oszenia.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

3426

Uchwa³a Nr XXV/220/09
Rady Miejskiej w Szczucinie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Placów-
ki Opiekuñczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
w Szczucinie.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 17
ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 12 marca 2007 r. o pomocy spo-
³ecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.)
Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Tworzy siê od dnia 29 czerwca 2009 r. jednostkê organizacyjn¹
Placówkê Opiekuñczo- Wychowawcz¹ Wsparcia Dziennego w Szczu-
cinie z siedzib¹ w budynku Urzêdu Miasta i Gminy w Szczucinie.

§ 2

Nadaje siê Placówce Opiekuñczo - Wychowawczej Wspar-
cia Dziennego w Szczucinie Statut w brzmieniu za³¹cznika do
niniejszej uchwa³y.
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