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wynagrodzenie według zasad ustalonych dla go-
dzin ponadwymiarowych.

VII. NAGRODY 
ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 13

1.  Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze 
specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 
Karty Nauczyciela.

2.  Kryteria i tryb przyznawania nagród Wójta Gmi-
ny i dyrektora zostały określone w odrębnej 
uchwale Rady Gminy Istebna. 

3.  Wysokość nagrody Wójta wynosi do 150% 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego z przygotowaniem pedagogicz-
nym.

4.  Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 150% 
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kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
kontraktowego z przygotowaniem pedagogicz-
nym. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Dyrektorzy szkół i dyrektor przedszkola są zobowią-
zani do zapoznania nauczycieli z tekstem niniejsze-
go regulaminu.

§ 15

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze Związ-
kiem Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Isteb-
nej w dniu 18 lutego 2009 r.

    PRZEWODNICZĄCY RADY

    Jan Gazur
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UCHWAŁA NR XXI/190/08
Rady Gminy Jaworze

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze

 Działając na podstawie przepisów: art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 
27 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami)

Rada Gminy Jaworze 
stwierdzając zgodność z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jaworze
uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jaworze w zakresie 
lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych 

przy ul. Koralowej oraz lokalizacji usług 
nieuciążliwych przy ul. Średniej

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1

1. Zmianie podlega Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru gminy Jaworze 
ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, 
Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica 
oraz miastem Bielsko-Biała – uchwalony uchwa-
łą Nr X/67/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 
września 2003 r.

2. Obszar objęty zmianą planu obejmuje działkę o 
nr ew. 464/9 przy ul. Koralowej z przeznaczeniem 
dla lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych 
oraz działki o nr ew. 382/29, 382/30, 382/31, 
382/32, 382/33 przy ul. Średniej z przeznacze-
niem dla lokalizacji usług nieuciążliwych.

3. Granice obszaru objętego planem wynikają z 
postanowień uchwały Nr VI/41/07 Rady Gminy 
Jaworze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jaworze.

§ 2

1. Treść planu przedstawiona jest w postaci:
 1/ tekstu niniejszej uchwały zawartego w roz-

działach:
  I  – Przepisy ogólne
  II  –  Przepisy obowiązujące dla całego ob- 

  szaru objętego planem
  III  –  Przepisy dotyczące poszczególnych 
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  terenów wydzielonych liniami rozgra- 
  niczającymi

  IV  –  Przepisy końcowe,
 2/ części graficznej stanowiącej załączniki nr 1

i 2 do niniejszej uchwały składające się z ry-
sunków planu wykonanych na kopiach map 
zasadniczych w skali 1 : 1 000 wraz z wyry-
sem ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jaworze”.

§ 3

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu 
są następujące oznaczenia graficzne:

 1/ granice obszaru objętego planem,
 2/ linie rozgraniczające tereny o różnym przezna- 

czeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania,

 3/ nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4/ strefa ochrony konserwatorskiej krajobra-

zu,
 5/ symbole identyfikujące tereny, złożone z

oznaczenia literowego:
  – UT,US –  tereny usług sportu i turysty- 

     ki,
  – ZP, ZL  –  tereny zieleni parkowej i par- 

     ku leśnego,
  – U   –  tereny usług
  dodatkowo poprzedzającym oznaczeniem Az 

oraz
  – DGL  –  tereny drogi publicznej.
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu nie 

stanowią jego ustaleń i mają charakter infor-
macyjny.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są dokumen-
ty niestanowiące ustaleń planu:

 1/ Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Jaworze w sprawie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu,

 2/ Załącznik Nr 4 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Jaworze o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania.

4. Treść podkładu mapowego nie jest przedmio-
tem rysunku planu.

5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają 
stosowania przepisów odrębnych.

§ 4

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o:

 1/ przepisach odrębnych – rozumie się przez 
to obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych,

 2/ rysunku planu – rozumie się przez to rysu-

nek wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej 
uchwały,

 3/ terenie – rozumie się przez to obszar o 
określonym przeznaczeniu podstawowym, 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi,

 4/ przeznaczeniu podstawowym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi,

 5/ uciążliwości dla środowiska – rozumie się 
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-
jące życie albo dokuczliwe dla otaczającego 
środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odo-
ry, zanieczyszczenie powietrza, wód i 
zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają 
możliwość pogorszenia standardów jakości 
środowiska w rozumieniu przepisów odręb-
nych,

 6/ tytule prawnym – rozumie się przez to prawo 
własności, użytkowania wieczystego, zarzą-
du, użytkowania oraz inne prawa wynikające 
z umów cywilnoprawnych,

 7/ powierzchni biologicznie czynnej – rozumie 
się przez to grunt rodzimy pokryty roślinno-
ścią oraz wodę powierzchniową na działce 
budowlanej,

 8/ nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie 
się przez to najmniejszą odległość, w jakiej 
możliwa jest lokalizacja budynku od krawędzi 
jezdni drogi publicznej,

 9/ działce budowlanej – rozumie się przez to nie-
ruchomość gruntową składającą się z jednej 
lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą 
wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z przepisów odrębnych lub usta-
leń niniejszej uchwały,

   10/ powierzchni zabudowy – rozumie się przez 
to sumę powierzchni kondygnacji parteru 
budynków znajdujących się na działce liczona 
po zewnętrznym obrysie murów.

2. Pojęcia, których znaczenie definiują odrębne,
powszechnie obowiązujące akty prawne i te, 
które nie zostały zdefiniowane w niniejszym
planie, interpretować należy zgodnie z ich 
znaczeniem określonym w tych aktach, według 
stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwa-
lenia planu.

3. Jeżeli w ustaleniach planu wskazano konieczność 
uwzględnienia określonych aktów prawnych – w 
przypadku nowelizacji tych aktów bądź wpro-
wadzenia aktów zastępujących dotychczasowe, 
należy stosować ich przepisy zgodnie z obowią-
zującym aktualnie stanem prawnym.

Rozdział II

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE 
DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
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Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego 

oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy

§ 5

W celu zachowania ładu przestrzennego, a w szcze-
gólności utrzymania charakteru zabudowy zespo-
łów osadniczych, ustala się zasady kształtowania 
zabudowy obowiązujące na całym obszarze opra-
cowania:
1. Budynki mogą być realizowane wyłącznie w 

terenie przeznaczonym na ten cel w niniejszym 
planie, z zachowaniem określonego w rozdziale 
III przeznaczenia.

2. Tereny, których istniejące użytkowanie nie jest 
zgodne z ustaleniami planu miejscowego, mogą 
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy 
– do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
planem.

3. Sposób usytuowania projektowanych budyn-
ków winien uwzględniać:

1/ utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
dróg publicznych, określonych dla poszczegól-
nych kategorii dróg,

2/ wymogi wynikające z przepisów odrębnych 
dotyczące sytuowania budynków w stosunku 
do granic działki i sąsiedniej zabudowy.

4. Gabaryty, forma architektoniczna budynków 
i pozostałych elementów zagospodarowania 
(mała architektura, ogrodzenia, zieleń) powin-
ny być kształtowane w sposób nawiązujący 
harmonijnie do cech lokalnego krajobrazu i 
sąsiadującej zabudowy, z uwzględnieniem po-
łożenia i ekspozycji. 

5. Dla zapewnienia ciągłości kulturowej forma 
architektoniczna nowej zabudowy winna 
nawiązywać proporcjami, formą, detalem i ma-
teriałami do cech swoistych dla wsi Jaworze.

6. Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabry-
kowanych elementów betonowych od strony 
dróg i terenów publicznych oraz stosowania 
jako materiałów wykończeniowych elewacji 
budynków listew typu „siding”, blachy falistej 
i trapezowej.

§ 6

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzy-
stania terenów ustala się wskaźniki kształtowania 
projektowanej zabudowy:
1. Powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-

czać:
 1/ na terenie U – 40% powierzchni terenu (dział-

ki budowlanej).
2. Powierzchnia biologicznie czynna winna wyno-

sić:
 1/ na terenie U – co najmniej 30% powierzchni 

terenu (działki budowlanej).

Warunki zagospodarowania obszaru 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu

§ 7

1. W celu zachowania wymogów ochrony środowi-
ska wprowadza się na całym obszarze objętym 
planem następujące warunki, nakazy i zakazy:

 1/ zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu oddziaływania 
na środowisko jest wymagane bezpośrednio 
z mocy prawa,

 2/ lokalizację przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być 
wymagany przez właściwy organ, dopusz-
cza się na zasadach określonych w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach,

 3/ zakaz prowadzenia działalności usługowej 
powodujących przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów i norm emisji do środowiska 
– ustalonych w przepisach odrębnych,

 4/ zakaz odprowadzania ścieków w sposób 
pogarszający stan gleb oraz wód powierzch-
niowych i podziemnych,

 5/ nakaz podczyszczania – przed odprowa-
dzeniem do odbiornika – wód opadowych 
i roztopowych z parkingów i powierzchni 
szczelnych terenów usługowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

 6/ nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w 
systemie zorganizowanym, przy stosowaniu 
na całym obszarze jednolitych zasad – zgod-
nie z obowiązującym w gminie „Planem 
gospodarki odpadami” – w tym obowiązek 
wstępnej segregacji,

 7/ obowiązek stosowania urządzeń grzewczych 
i paliw nie powodujących przekroczenia 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powie-
trza.

§ 8

1. Przyjmuje się na całym obszarze objętym pla-
nem uwarunkowania ustalone dla otuliny Parku 
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego – utworzo-
nego w trybie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody.

2. Celem utworzenia otuliny w granicach, której 
położony jest obszar, jest zachowanie harmo-
nijnego krajobrazu oraz zabezpieczenie Parku 
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych.

3. Do czasu ustanowienia planu ochrony Parku 
i jego otuliny obowiązuje wymóg zasięgania 

Poz. 1212
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opinii Dyrektora Parku w sprawach zamierzeń 
inwestycyjnych projektowanych w obszarze.

§ 9

1. Przyjmuje się w obszarze objętym planem 
uwarunkowania ustalone dla „Zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Jaworze” –  ustano- 
wionego w trybie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody.

2. Zasady ochrony „Zespołu przyrodniczo-krajo-
brazowego „Jaworze” reguluje uchwała Rady 
Gminy Jaworze o jego utworzeniu.

3. W granicach „zespołu” wydziela się:
 1/ strefę „B” o najwyższych walorach krajo-

brazu kulturowego, w której wprowadza się 
zasady zagospodarowania obowiązujące w 
strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10

1. W celu zachowania i ochrony istniejącej sub-
stancji zabytkowej przyjmuje się – stosownie do 
przepisów odrębnych – zasady zagospodarowa-
nia uwzględniające opiekę nad zabytkami.

2. Wprowadza się strefy: 
 1/  konserwatorskiej ochrony krajobrazu

– ustanowionej dla ochrony układu urbani-
stycznego centrum Jaworza, wpisanego 
do rejestru zabytków pod nr A - 521/87,

 2/ ochrony ekspozycji widokowej „E”.
3. W strefie ochrony krajobrazu, oznaczonej na ry-

sunku planu, obowiązują następujące zasady:
 1/ zachowanie elementów krajobrazu natural-

nego, w tym walorów widokowych wzgórza 
Goruszka,

 2/ dostosowanie nowej zabudowy do charakte-
ru krajobrazu naturalnego i skali krajobrazu 
kulturowego,

 3/ likwidacja obiektów degradujących krajobraz, 
w tym sukcesywna wymiana napowietrznych 
linii energetycznych na sieci kablowe.

4. W strefie ochrony ekspozycji widokowej „E”,
obejmującej cały obszar opracowania planu, 
obowiązują następujące warunki działalności 
budowlanej:

 1/ zakaz lokalizacji dominant wysokościowych 
i kubaturowych,

 2/ dopuszcza się wprowadzenie zabudowy na 
zasadzie kompozycji architektoniczno - krajo-
brazowej, harmonijnie wpisanej w strukturę 
krajobrazu kulturowego wsi i cały kontekst 
ruralistyczny,

 3/ kształt budowlany nowo projektowanej za-
budowy powinien nawiązywać do tradycji 
budowlanej obszaru w sposób twórczy, tzn. 

poprzez kreatywne transponowanie regio-
nalnych form budowlanych, świadczących 
o ich lokalnej tożsamości.

5. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obszarach 
wymienionych w ust. 2 ÷ 4 realizowane mogą 
być na warunkach ustalanych przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

Zasady i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie 

oraz zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, wynikające z przepisów odrębnych

§ 11

W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w obszarze należy:
1. Dla wszystkich budynków zapewnić możliwość 

dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi 
publiczne i wewnętrzne o parametrach speł-
niających wymagania określone przepisami 
odrębnymi, jakim powinny odpowiadać drogi 
pożarowe.

2. Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopa-
trzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych.

§ 12

1. W celu zapewnienia właściwych warunków 
ochrony przed hałasem, w obszarze objętym 
planem wyróżnia się tereny, zaliczone do 
poszczególnych rodzajów określonych w prze-
pisach odrębnych i przyjmuje się dla:

 1/ terenu oznaczonego w planie symbolem 
„U” – dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku, jak dla „terenów mieszkaniowo-
-usługowych”,

 2/ terenu oznaczonego w planie symbolem 
„US,UT” – dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku, jak dla „terenów rekreacyjno-
-wypoczynkowych”.

Zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości

§ 13

Ustala się zasady i warunki przy scalaniu i podzia-
le gruntów na tereny i działki budowlane:
1. Powierzchnia terenów lub działek dla 

projektowanych usług, obiektów i urządzeń infrastru- 
ktury technicznej powinna być dostosowana do 
założonego programu użytkowego (z uwzględ-
nieniem powierzchni dla obiektów i urządzeń 
towarzyszących – w tym parkingów) z zachowa-
niem wymogów określonych w § 6.

2. Tereny i poszczególne działki muszą mieć za-
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pewnione dojście i całoroczny dojazd od dróg 
publicznych (bezpośrednio lub przez drogi 
wewnętrzne ogólnodostępne albo dojazdy nie-
wydzielone), z zachowaniem wymogów ochrony 
przeciwpożarowej określonych w przepisach 
odrębnych. Przy braku możliwości wydzielenia 
dojazdu dopuszcza się formę ustanowienia 
służebności drogowej.

3. Drogi wewnętrzne – dojazdowe do działek, nie 
wyznaczone w planie, należy zaprojektować jako 
drogi o szerokości nie mniejszej niż wynika to 
z przepisów odrębnych, wytyczone w drodze 
umów zawieranych pomiędzy właścicielami 
gruntów, w oparciu o sporządzane przez inwe-
storów projekty podziałów gruntów. 

Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji 
oraz przebudowy i rozbudowy dróg

§ 14

1. Obszar (teren) obsługiwany będzie przez drogi 
publiczne (gminne) klasy L i D.

2. Drogi gminne posiadają powiązanie z drogą 
powiatową klasy Z, która zachowuje wielo-
funkcyjny charakter, realizując równocześnie 
powiązania zewnętrzne i wewnętrzne.

3. Parametry techniczne dróg publicznych winny 
być dostosowane do wymogów określonych w 
obowiązujących przepisach odrębnych.

Zasady obsługi obszaru 
w zakresie infrastruktury technicznej

§ 15

Ustala się zasady obsługi obszaru (terenu) w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodę:
 1/ utrzymuje się w obszarze gminy rozbudowa-

ny system zaopatrzenia w wodę z wodociągu 
komunalnego działającego w oparciu o wo-
dociąg grupowy „Bielsko-Biała”,

 2/ zaopatrzenie terenu w wodę na cele komu-
nalne i ochronę przeciwpożarową nastąpi 
poprzez budowę i rozbudowę istniejących 
sieci i urządzeń wodociągowych, wg warun-
ków ustalonych przez dysponenta sieci.

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
 1/ ustala się w terenie budowę sieci kanali-

zacyjnej z odprowadzeniem ścieków do 
istniejącego w gminie systemu kanałów 
sanitarnych,

 2/ ustala się w terenie zakaz odprowadzenia nie 
oczyszczonych bądź niedostatecznie oczysz-
czonych ścieków do wód powierzchniowych 
i do ziemi,

 3/ ustala się obowiązek odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z parkingów i po-

wierzchni szczelnych obiektów usługowych, 
wyłącznie poprzez urządzenia do podczysz-
czania ścieków – zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
 1/ utrzymuje się zasilanie poprzez sieć rozdziel-

czą napowietrzną 15 kV i istniejącą stację 
transformatorową 15/0,4 kV (oznaczoną 
orientacyjnie na rysunku planu) – według 
warunków ustalonych przez dysponenta 
urządzeń,

 2/ zaspokojenie przewidywanego wzrostu 
zapotrzebowania w terenie nastąpi poprzez 
budowę nowego odcinka linii 15 kV oraz 
stacji 15/0,4 kV zlokalizowanej w granicach 
terenu.

4. Zaopatrzenie w gaz ziemny:
 1/ utrzymuje się w gminie zewnętrzne źródła 

zasilania oraz sieć gazową średniociśnie-
niową zrealizowaną w postaci rurociągów 
głównych oraz rurociągów rozdzielczych i 
przyłączy,

 2/ zaspokojenie potrzeb terenu w paliwo gazo-
we nastąpi poprzez niezbędną rozbudowę 
istniejących sieci – według warunków usta-
lonych przez dysponenta sieci i urządzeń.

5. Gospodarka odpadami:
 1/  ustala się obowiązek prowadzenia gospodar-

ki odpadami w terenie zgodnie z „Planem 
gospodarki odpadami” przyjętym odrębną 
uchwałą Rady Gminy Jaworze.

6. Zaopatrzenie w ciepło:
 1/ dopuszcza się stosowanie w terenie indy-

widualnych wysokosprawnych systemów 
z wykorzystaniem atestowanych urządzeń 
grzewczych zapewniających zachowanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powie-
trza,

 2/ ustala się priorytet dla wykorzystywania eko-
logicznie czystych nośników energii cieplnej.

Rozdział III

PRZEPISY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH 
TERENÓW WYDZIELONYCH 

LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI

§ 16

1. Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem „Az US, UT 1” 
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi 
sportu i rekreacji.

2. Dla terenu ustala się:
 1/ możliwość realizacji obiektów sportowych, 

kubaturowych i otwartych oraz obiektów 
turystyki z urządzeniami towarzyszącymi,

 2/ możliwość realizacji nie kubaturowych obiek-
tów o funkcji sportowo-rekreacyjnej (boiska 
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sportowe, korty tenisowe, lodowiska itp.),
 3/ możliwość realizacji obiektów towarzyszą-

cych (mała gastronomia, handel) według 
potrzeb użytkowników, przy czym powierzch-
nia terenu zajętego na cele tych obiektów, 
nie może być większa niż 10% powierzchni 
wyznaczonego terenu,

 4/ utrzymanie i budowę lokalnych obiektów, 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
oraz urządzeń komunikacji, w tym drogi 
dojazdowej,

 5/ obsługa komunikacyjna terenu z drogi gmin-
nej przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy minimum 8 metrów od krawędzi 
jezdni gminnej drogi publicznej.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1/ obiekty kubaturowe formą i detalem archi-
tektonicznym winny nawiązywać do tradycji 
budowlanej regionu i muszą być wkompono-
wane w istniejący krajobraz, aby nie tworzyły 
dominanty, 

 2/ podstawowa forma dachu dla budynków 
– dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
jednakowym nachyleniu głównych połaci 
30° – 45°, z wysuniętymi okapami, z możli-
wością realizacji lukarn, facjat, świetlików, 
okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, 
naczółków itp. – maksymalna wysokość do 
poziomu kalenicy 15 metrów,

 3/ dopuszcza się stosowanie nowatorskich roz-
wiązań o wysokich walorach estetycznych, 
niestanowiących dysharmonii z otaczają-
cym krajobrazem. W tym przypadku należy 
uwzględnić warunki Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków wymienione w § 11 ust. 4 
uchwały,

 4/  wzdłuż granic inwestycji oraz w miejscach 
dostępnych pomiędzy dojściami i elemen-
tami małej architektury należy wprowadzić 
zieleń o charakterze izolacyjno-osłonowym 
oraz dekoracyjnym, 

 5/ w granicach terenu należy zapewnić odpo-
wiednią ilość miejsc postojowych (m.p.) 
według wskaźnika – minimum 20 m.p./100 
użytkowników.

4. W terenie wyklucza się realizację:
 1/ tymczasowych obiektów budowlanych,
 2/ garaży boksowych i wolnostojących,
 3/ zabudowy mieszkaniowej.
5. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 

ponadto realizować przy uwzględnieniu:
 1/ wskaźników kształtowania zabudowy okre-

ślonych w § 6 uchwały,
 2/ wymogów wynikających z przepisów odręb-

nych.
§ 17

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i 

oznaczony symbolem „Az ZP,ZL” przeznacza 
się, zgodnie z istniejącym użytkowaniem, pod 
zieleń parkową i park leśny.

2. W terenie ustala się:
 1/ utrzymanie i ochronę zieleni parkowej w ob-

rębie zabytkowego układu urbanistycznego 
Centrum Jaworza,

 2/ utrzymanie i ochronę zespołu leśnego wraz 
ze ścieżkami turystycznymi,

 3/ możliwość zagospodarowania całości terenu 
w formie zieleni parkowej i parku leśnego 
poprzez realizacje zalesień i zadrzewień 
parkowych z urządzeniami wypoczynku bier-
nego, ciągami spacerowymi, elementami 
małej architektury, itp. według warunków 
ustalonych przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

3. W terenie wyklucza się:
 1/ dewastacje drzewostanów oraz lokalizację 

wszelkiego zainwestowania za wyjątkiem 
urządzeń wymienionych w ust. 2,

 2/ realizację napowietrznych linii infrastruktury 
technicznej oraz innych urządzeń naruszają-
cych walory widokowe terenu.

§ 18

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolem „Az U1” z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi. 

2. Dla terenu ustala się:
 1/ możliwość realizacji obiektów i urządzeń 

usługowych, mieszkalno-usługowych, za-
kładów drobnej wytwórczości, obiektów 
usługowo-handlowych nieuciążliwych lub 
o uciążliwości mieszczącej się w granicach 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi,

 2/ możliwość lokalizacji mieszkań wbudowa-
nych (z wyłączeniem parteru),

 3/ utrzymanie oraz realizację urządzonych tere-
nów zielonych,

 4/ utrzymanie i budowę lokalnych obiektów, 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
oraz urządzeń komunikacji wewnętrznej, w 
tym placów i parkingów,

 5/ obsługa komunikacyjna terenu z drogi gmin-
nej przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy minimum 8 metrów od krawędzi 
jezdni gminnej drogi publicznej,

3. Ustala się następujące zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1/ obiekty kubaturowe max. 2 kondygnacje z 
możliwością podpiwniczenia i użytkowego 
wykorzystania poddasza, 

 2/ podstawowa forma dachu dla budynków 
usługowych i mieszkalno-usługowych 
– dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
jednakowym nachyleniu głównych połaci  



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 54 – 3841 –

30° – 45°, z wysuniętymi okapami, z możli-
wością realizacji lukarn, facjat, świetlików, 
okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, 
naczółków itp. – maksymalna wysokość do 
poziomu kalenicy 10 metrów,

 3/ dla budynków gospodarczych i garaży 
- forma dachu dostosowana do dachów bu-
dynków usługowych – dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci 20° – 45°, z wysuniętymi 
okapami, z możliwością realizacji zadaszeń 
nad wejściem, naczółków itp. – maksymalna 
wysokość do poziomu kalenicy 7metrów,

 4/ wzdłuż granic terenu oraz w miejscach do-
stępnych pomiędzy dojściami i elementami 
małej architektury należy wprowadzić zieleń 
o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz 
dekoracyjnym,

 5/ w obrębie działki budowlanej należy zapew-
nić co najmniej 3 miejsca postojowe.

4. W terenie wyklucza się realizację:
 1/ tymczasowych obiektów budowlanych,
 2/ budynków mieszkalnych bez funkcji usługo-

wej.
5. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 

ponadto realizować przy uwzględnieniu:
 1/ wskaźników kształtowania zabudowy okre-

ślonych w § 6 uchwały,
 2/ wymogów wynikających z przepisów odręb-

nych.

§ 19

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolem „DGL” przeznacza się pod 
drogę publiczną. 

2. Dla terenu ustala się:
 1/ utrzymanie istniejącej drogi gminnej zbior- 

czej szerokości 10m w liniach rozgranicza-
jących,

 2/ utrzymanie i modernizację urządzeń drogo-
wych,

 3/ utrzymanie i budowę lokalnych sieci, obiek-
tów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości objętych planem w wysokości:
1/ w terenie oznaczonym symbolem UT, US – 0% 

od wzrostu wartości,
2/ w terenie oznaczonym symbolem U – 15% od 

wzrostu wartości.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jaworze.

§ 22

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Gminy Jaworze.

§ 23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego.
     PRZEWODNICZĄCY 
     RADY

     Andrzej Śliwka
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/190/08

Rady Gminy Jaworze
z dnia 27 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Jaworze

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jaworze w zakresie lokalizacji obiektówi 

urządzeń sportowych przy ul. Koralowej oraz 
lokalizacji usług nieuciążliwych przy ul. Średniej

Rada Gminy Jaworze, po zapoznaniu się z oświad-
czeniem Wójta Gminy Jaworze, informującym że 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Jaworze w za-
kresie lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych 
przy ul. Koralowej oraz lokalizacji usług nieuciążli-
wych przy ul. Średniej, w okresie jego wyłożenia 
do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu 
wyłożenia, nie złożono uwag, stwierdza brak po-
trzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.).
    PRZEWODNICZĄCY 
    RADY

    Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/190/08

Rady Gminy Jaworze
z dnia 27 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Jaworze

o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania do projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jaworze w zakresie 
lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych 

przy ul. Koralowej oraz lokalizacji 
usług nieuciążliwych przy ul. Średniej

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 punkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych, finansowane będą z budżetu gminy
Jaworze, z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2) Dopuszcza się finansowanie ze środków pod-
miotów prywatnych, na podstawie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

3) Dopuszcza się finansowanie ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie 
do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.
3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4) Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie
ze środków pochodzących z budżetu państwa, 
stosownie do art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych.

    PRZEWODNICZĄCY 
    RADY

    Andrzej Śliwka

1213

UCHWAŁA NR XXI/191/08
Rady Gminy Jaworze

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze

 Działając na podstawie przepisów: art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 
27 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami)

Rada Gminy Jaworze 
stwierdzając zgodność z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jaworze
uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania 


