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2. Dzia³alno�æ, o której mowa w ust, 1 nie mo¿e powodowaæ

ograniczenia dzia³alno�ci statutowej Centrum.

ROZDZIA£ III
ZARZ¥DZANIE I OGRANIZACJA

§ 9

1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarz¹dza ca³okszta³tem jego

dzia³alno�ci i za tê dzia³alno�æ jest odpowiedzialny oraz re-

prezentuje Centrum na zewn¹trz.

2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt.

3. Dyrektora powo³uje Wójt w drodze konkursu.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy G³ównego

Ksiêgowego Centrum i pozosta³ych pracowników Centrum.

5. Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadaæ kwalifika-

cje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, zgodnie z obo-

wi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

6. Wynagrodzenie Dyrektora Centrum ustala Wójt.

7. Wynagrodzenia pozosta³ych pracowników Centrum ustala

Dyrektor Centrum na podstawie odrêbnych przepisów.

§ 10

Organizacjê wewnêtrzn¹ Centrum okre�la Regulamin Or-

ganizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasiêgniêciu opinii

Wójta.

§ 11

Organem opiniodawczo-doradczym Centrum jest w³a�ci-

wa komisja ds. kultury Rady Gminy Tarnów.

ROZDZIA£ IV
MAJ¥TEK I FINANSE

§ 12

Centrum gospodaruje samodzielnie powierzonym mu ma-

j¹tkiem oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach po-

siadanych �rodków kieruje siê zasadami efektywno�ci ich wy-

korzystania.

§ 13

1. Centrum pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alno�ci i zobowi¹za-

nia z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Centrum s¹ wp³ywy z prowadzonej dzia³alno-

�ci, dotacji przyznanej w bud¿ecie gminy, otrzymane od osób

fizycznych i prawnych oraz innych �róde³.

§ 14

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan

dzia³alno�ci, zatwierdzony przez Dyrektora, uwzglêdniaj¹cy

wysoko�æ dotacji przyznanej w bud¿ecie gminy.

2. Plan dzia³alno�ci zawiera:

1) Plan us³ug,

2) Plan przychodów i kosztów,

3) Plan remontów i konserwacji �rodków trwa³ych,

4) Plan inwestycji.

3. Dyrektor Centrum sk³ada corocznie Wójtowi i w³a�ciwej ko-

misji ds. kultury Rady Gminy Tarnów sprawozdanie z pro-

wadzonej dzia³alno�ci programowej i finansowej.

§ 15

Centrum tworzy fundusz instytucji kultury i posiada odrêb-

ny rachunek.

§ 16

Centrum prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach

ogólnych okre�lonych dla instytucji kultury, zgodnie z zasada-

mi rachunkowo�ci okre�lonymi odrêbnymi przepisami.

ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 17

Zmiany Statutu mog¹ byæ dokonywane przez Radê Gminy

Tarnów w trybie w³a�ciwym dla jego nadania.

§ 18

Rada Gminy Tarnów mo¿e dokonaæ podzia³u lub po³¹cze-

nia albo likwidacji Centrum, przy czym zobowi¹zana jest przed

wydaniem aktu o likwidacji albo o dokonaniu jego podzia³u lub

po³¹czenia, podaæ do publicznej wiadomo�ci informacjê o ta-

kim zamiarze, w terminie okre�lonym odrêbnymi przepisami.

§ 19

Centrum u¿ywa pieczêci pod³u¿nej zawieraj¹cej w pe³nym

brzmieniu nazwê i adres siedziby:

CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ GMINY TARNÓW
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera
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Uchwa³a* Nr XXII/177/2008
Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego czê�ci Gminy Wojnicz na obszarze
miejscowo�ci Wojnicz.

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 pó�n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) po stwierdzeniu zgodno�ci

ustaleñ planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz

uchwalonego uchwa³¹ Nr XXXII/178/98 Rady Gminy w Woj-

niczu z dnia 28 kwietnia 1998 r., Rada Miejska w Wojniczu

uchwala, co nastêpuje:

________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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Rozdzia³ I
Ustalenia wprowadzaj¹ce

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego czê�ci Gminy Wojnicz na obszarze miejscowo�ci Woj-

nicz, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszary o ³¹cznej powierzchni oko³o 80 ha,

stanowi¹ce kontynuacjê Zielonego Parku Przemys³owego

w Wojniczu.

3. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:

1) Za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 obowi¹zuj¹-

cy w zakresie:

a) granic obszaru objêtego planem,

b) linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu

lub o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowa-

niu terenu,

c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 6-14,

d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

2) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia

uwag do projektu planu;

3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz za-

sadach ich finansowania.

§ 2

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ

ustalony w planie sposób u¿ytkowania terenów w obrêbie

obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, które-

mu winny byæ podporz¹dkowane inne sposoby u¿ytkowa-

nia okre�lone jako dopuszczone;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-

mieæ liniê, w której mo¿e byæ usytuowana elewacja projek-

towanego budynku lub co najmniej 60% jej d³ugo�ci, bez

prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej uli-

cy z dopuszczeniem wysuniêcia przed wyznaczon¹ liniê scho-

dów, ganku, daszka wykusza, tarasu ewentualnie innych

niewielkich fragmentów elewacji, przy czym elementy te

nie mog¹ pomniejszaæ tej odleg³o�ci wiêcej ni¿ 2 m;

3) wysoko�ci obiektu (budynku, zabudowy) - nale¿y przez

to rozumieæ maksymalny pionowy wymiar liczony od po-

ziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do obiektu

do kalenicy budynku, lub w przypadku dachów p³askich do

najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu, ³¹cznie z gru-

bo�ci¹ izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej,

4) horyzontalnym kszta³cie budynku - nale¿y przez to rozu-

mieæ budynek, w którym stosunek wysoko�ci do d³ugo�ci

(najwiêkszego poziomego wymiaru) jest mniejszy od 1;

5) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to

rozumieæ wska�nik wyra¿ony wzorem I=Po/T, gdzie Po -

oznacza sumê powierzchni wszystkich kondygnacji nad-

ziemnych liczon¹ po zewnêtrznym obrysie muru, a T - po-

wierzchniê terenu dzia³ki lub inwestycji;

6) us³ugach komercyjnych - rozumie siê przez to us³ugi i urz¹-

dzenia us³ugowe w zakresie: handlu detalicznego, gastro-

nomii, turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeñ, eduka-

cji, administracji gospodarczej, drobnego rzemios³a oraz

inne us³ugi o zbli¿onym charakterze;

7) zak³adach drobnej wytwórczo�ci - nale¿y przez to rozu-

mieæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ i rze-

mios³em nie stwarzaj¹c¹ uci¹¿liwo�ci;

8) zak³adach rzemie�lniczych - nale¿y przez to rozumieæ

produkcyjn¹ dzia³alno�æ rzemie�lnicz¹;

9) siêgaczach dojazdowych - nale¿y przez to rozumieæ dro-

gê wewnêtrzn¹, ci¹g pieszo-jezdny lub inny dojazd niepu-

bliczny, zakoñczone placem manewrowy, umo¿liwiaj¹cy do-

stêp pojazdom ratownictwa do wszystkich obs³ugiwanych

przez nie dzia³ek budowlanych;

10) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-

pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 3

1. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole dla okre�lenia podstawo-

wego przeznaczenia terenów:

1) MN.UU - tereny zabudowy mieszkaniowo -us³ugowej;

2) P - tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-

nów;

3) RU - teren obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych,

hodowlanych i ogrodniczych;

4) ZI - tereny zieleni izolacyjnej;

5) KDD - tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowej;

6) KDW - tereny dróg wewnêtrznych.

2. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospo-

darowania i zabudowy na rysunku planu oraz w tek�cie ni-

niejszej uchwa³y wyró¿niono symbolem cyfrowo-literowo-

cyfrowym, np. 2.P.1, gdzie:

1) pierwsza cyfra - oznacza tereny o tym samym przezna-

czeniu, ale ró¿nym sposobie zagospodarowania i zabu-

dowy;

2) symbol literowy - oznacza podstawowe przeznaczenie

terenu;

3) druga cyfra - oznacza kolejny numer porz¹dkowy terenu

wyró¿niaj¹cy go spo�ród pozosta³ych terenów.

3. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospo-

darowania i zabudowy na rysunku planu zosta³ oznaczony

lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obowi¹zuj¹ca w osi jej oznaczenia gra-

ficznego.

§ 4

1. Ustalenia planu zawarte w Rozdziale II Ustalenia ogólne,

obowi¹zuj¹ na ca³ym obszarze objêtym planem.

2. Ustalenia planu zawarte w Rozdziale III Ustalenia szczegó³o-

we, obowi¹zuj¹ na poszczególnych terenach wyznaczonych

liniami rozgraniczaj¹cymi i wyró¿nionymi symbolami litero-

wo-cyfrowymi.

3. Ustalenia planu Rozdzia³u II i III obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

4. Ustalenia planu rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem

przepisów szczególnych.

Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne

§ 5

1. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) zabudowê kszta³towaæ w dostosowaniu do cech lokalne-

go krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania w celu har-

monijnego wkomponowania nowych elementów zago-

spodarowania w otoczenie,

2) proponowana zabudowa swoimi gabarytami, wystrojem

i materia³ami powinna nawi¹zywaæ do charakteru istnie-

j¹cej zabudowy Zielonego Parku Przemys³owego,

3) dopuszcza siê realizacjê reklam w terenie zabudowy -

w formie:

Poz. 633
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a) s³upów reklamowych o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 3 m

i �rednicy nie wiêkszej ni¿ 1 m,

b) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w ob-

rysie zewnêtrznym nie wiêkszym ni¿ 8 m2,

c) tablic, neonów w powi¹zaniu z obiektami ma³ej archi-

tektury;

4) zabrania siê realizacji reklam:

a) na terenach zieleni nieurz¹dzonej i izolacyjnej,

b) umieszczania reklam i znaków informacji wizualnej bez-

po�rednio na po³aci dachowej i kalenicy,

c) w liniach rozgraniczaj¹cych terenów dróg publicznych

i wewnêtrznych.

5) dopuszcza siê lokalizacjê stacji przeka�nikowych bezprze-

wodowej telefonii cyfrowej na terenach 1.P.

2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
1) wymagania w zakresie ochrony �rodowiska, powietrza,

wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elek-

troenergetycznymi, a tak¿e w zakresie ochrony zdrowia

ludzi realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

szczególnymi,

2) wymagania w zakresie ochrony przed ha³asem realizo-

waæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

Zachowaæ dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku dla

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem

1.MN.U, jak dla terenów mieszkaniowo-us³ugowych,

3) dla czê�ci terenów objêtych planem, po³o¿onych w Ra-

d³owsko-Wierzchos³awickim Obszarze Chronionego

Krajobrazu, zachowaæ warunki wynikaj¹ce z Rozporz¹dze-

nia Wojewody Ma³opolskiego:

a) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu art. 51 Ustawy

Prawo ochrony �rodowiska, za wyj¹tkiem przedsiêwziêæ

mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla

których przeprowadzona procedura oceny oddzia³ywa-

nia na �rodowisko wykaza³a brak niekorzystnego wp³y-

wu na przyrodê Obszaru,

b) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieñ �ródpol-

nych, przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapew-

nienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego i wodnego lub

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub napra-

wy urz¹dzeñ wodnych,

c) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³-

caj¹cych rze�bê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw-

osuwiskowym lub utrzymaniem, budow¹, odbudow¹

napraw¹ lub remontem urz¹dzeñ wodnych,

d) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli

s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody lub zrówno-

wa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i le�nych oraz

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

e) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych,

starorzeczy i obszarów wodno-b³otnych,

4) chroniæ doliny cieków wraz z ich obudow¹ biologiczn¹,

istniej¹c¹ ro�linno�æ przydro¿n¹, przywodn¹ oraz oczka

wodne i tereny podmok³e,

5) zachowaæ powierzchniê biologicznie czynn¹ dla wydzielo-

nych kategorii terenów, zgodnie z ustaleniami szczegó³o-

wymi, zawartych w Rozdziale III niniejszej uchwa³y,

6) wszelkie nowe inwestycje realizowaæ w oparciu o czyste

i bezpieczne dla �rodowiska technologie charakteryzuj¹-

ce siê nisk¹ energoch³onno�ci¹, wodoch³onno�ci¹ oraz

wytwarzaniem ma³ej ilo�ci odpadów,

7) w granicach ca³ego obszaru planu wyklucza siê realizacjê

obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla �rodowiska, ¿ycia

lub zdrowia ludzi w przypadku awarii.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:
1) obejmuje siê ochron¹ obiekt ujêty w ewidencji zabytków

- krzy¿ przydro¿ny, zaznaczony na rysunku planu,

2) dla obiektu wym. w pkt 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-

lenia:

a) zakazuje siê likwidacji i zmiany wizerunku krzy¿a (for-

my i detalu),

b) dopuszcza siê konserwacjê krzy¿a dla zachowania jego

zabytkowej formy,

3) w obszarze stanowisk archeologicznych zaznaczonych na

rysunku planu, dzia³ania inwestycyjne w tym prace ziem-

ne, prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-

wa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

4. Zasady i warunki scalania oraz podzia³u nieruchomo�ci:
1) w obszarze objêtym planem nie okre�la siê terenów wy-

magaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i podzia³u nierucho-

mo�ci w zrozumieniu przepisów szczególnych,

2) scalanie i podzia³ nieruchomo�ci mo¿e nast¹piæ zgodnie

z przepisami o gospodarce nieruchomo�ciami,

3) dopuszcza siê podzia³ terenów dla mieszkaniowo-us³u-

gowej i produkcyjnej oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN.U i P przy zachowaniu szczegó³owych warun-

ków ich zagospodarowania okre�lonych w ustaleniach

planu dla poszczególnych terenów oraz wielko�ci dzia³ek

ustalonych w pkt  4,

4) przy dokonywaniu nowych podzia³ów w terenach zabu-

dowy mieszkaniowo-us³ugowej i produkcyjnej ustala siê:

a) minimaln¹ wielko�æ nowych dzia³ek budowlanych;

- dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej w terenach

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN.U -

1000 m2,

- dla zabudowy produkcyjnej w terenach oznaczonych

na rysunku planu symbolami P - 2000 m2,

b) minimaln¹ szeroko�æ frontów nowych dzia³ek w tere-

nach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN.U

i P - 20 m,

c) zachowaæ k¹t po³o¿enia granic wydzielanych dzia³ek

w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45o- 90o.

5. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:
1) wysoko�æ budynków zgodnie z ustaleniami szczegó³o-

wymi,

2) wska�nik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegó³o-

wymi,

3) zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów ku-

baturowych od;

a) istniej¹cych krawêdzi jezdni dla dróg:

- 1.KDD - 15 m, za wyj¹tkiem drogi 1.KDD.3, dla której

zachowaæ odleg³o�æ zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi krajowej E 40 - 25 m,

b) linii rozgraniczaj¹cych dla dróg:

- 1.KDW i 2.KDW - 5 m,

4) dopuszcza siê remont, nadbudowê, przebudowê i rozbu-

dowê istniej¹cych obiektów, w pasie pomiêdzy ustalon¹

lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê, pod warun-

kiem nie przekraczania istniej¹cej linii zabudowy wyzna-

czonej przez obiekt rozbudowywany, zachowania warun-

ków technicznych budynków okre�lonych przepisami

szczególnymi w zakresie ochrony przed drganiem i ha³a-

sem wywo³anym ruchem ko³owym oraz okre�lonych prze-

pisami o drogach publicznych,
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5) inwestycje realizowaæ przewiduj¹c proporcjonaln¹ liczbê

miejsc parkingowych:

a) dla obiektów handlowo-us³ugowych prowadz¹cych

sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludno�ci - 1 miejsca

postojowe na 30 m2 powierzchni u¿ytkowej,

b) dla biur i administracji - 1 miejsce postojowe na 20 m2

powierzchni u¿ytkowej,

c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce postojo-

we na 4 miejsca konsumpcyjne,

d) dla obiektów produkcyjnych - 20 miejsc na 100 zatrud-

nionych,

e) dla obiektów handlowych - 1 miejsce na 15 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej,

6) ustalenia w zakresie architektury:

a) kszta³t bry³y - horyzontalny z dostosowaniem do kon-

figuracji terenu,

b) kolorystyka - zakaz stosowania agresywnych barw,

stosowaæ kolory stonowane dostosowane do otacza-

j¹cego krajobrazu,

c) ogrodzenia - zakaz stosowania ogrodzeñ z prefabryko-

wanych przêse³ betonowych.

6. Zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilo�ci, okre-

�lonej w ust. 5 pkt 5, dla istniej¹cych i projektowanych

inwestycji, nale¿y realizowaæ w ramach dzia³ki budowla-

nej, na której realizowana jest inwestycja;

2) dojazd do dzia³ek budowlanych za po�rednictwem dróg

wewnêtrznych (dojazdowych) lub bezpo�rednio z drogi

publicznej, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu u¿yt-

kowania dzia³ek, zgodnie z przepisami szczególnymi,

w tym równie¿ w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej;

3) wszystkie nowe w³¹czenia do dróg publicznych zgodnie

z przepisami szczegó³owymi;

4) dopuszcza siê wydzielenie niepublicznych dróg wewnêtrz-

nych, siêgaczy dojazdowych i ci¹gów pieszo-jezdnych pod

warunkiem, ¿e:

a) minimalna szeroko�æ noworealizowanej drogi wewnêtrz-

nej lub ci¹gu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczaj¹-

cych wyniesie 5,0 m i nie przekroczy d³ugo�ci 100 m,

b) minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych no-

worealizowanych siêgaczy dojazdowych wyniesie min.:

- dla siêgaczy do 50,0 m d³ugo�ci - 5,0 m,

- dla siêgaczy powy¿ej 50,0 m do 100,0 m d³ugo�ci - 6,0 m,

- dla siêgaczy powy¿ej 100,0 m d³ugo�ci - 10,0 m,

c) noworealizowane siêgacze dojazdowe musz¹ byæ wy-

posa¿one w plac manewrowy umo¿liwiaj¹cy dostêp

pojazdom ratownictwa do wszystkich obs³ugiwanych

przez nie dzia³ek budowlanych;

5) dopuszcza siê wydzielenie �cie¿ek pieszych i rowerowych;

6) obowi¹zuje zakaz lokalizacji ogrodzeñ w terenach ozna-

czonych na rysunkach planu symbolami: KDD i KDW.

7. Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej:
1) w zakresie gospodarki odpadami ustala siê:

a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami komunalny-

mi na zasadach obowi¹zuj¹cych w Gminie Wojnicz,

b) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami powsta³ymi

w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej zgod-

nie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szcze-

gólnymi;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu gminnego,

b) doprowadzenie wody w obszar objêty planem poprzez

istniej¹ce i projektowane wodoci¹gi rozdzielcze,

c) w przypadku realizacji zabudowy w obszarze zwodo-
ci¹gowanym, obowi¹zek pod³¹czenia do istniej¹cej sie-
ci wodoci¹gowej,

d) w przypadku realizacji zabudowy w terenach gdzie pro-
jektowana jest sieæ wodoci¹gowa - do czasu jej wyko-
nania, dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê ze �róde³
indywidualnych;

3) w zakresie odprowadzania �cieków sanitarnych i prze-
mys³owych ustala siê:
a) odprowadzenie �cieków sanitarnych docelowo do

zbiorczego systemu kanalizacji w mie�cie Wojnicz.
Do czasu jego rozbudowy, dopuszcza siê indywidual-
ne rozwi¹zanie gospodarki �ciekowej z zachowaniem
warunków okre�lonych w przepisach szczególnych, po-
przez realizacjê indywidualnych oczyszczalni lub szczel-
nych zbiorników wybieralnych, usytuowanych w ob-
rêbie dzia³ki budowlanej, z których �cieki wywo¿one
bêd¹ na oczyszczalniê zgodnie z zasadami obowi¹zu-
j¹cymi w mie�cie Wojnicz,

b) odprowadzenie �cieków przemys³owych docelowo po-
przez zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w mie-
�cie Wojnicz z zachowaniem przepisów szczególnych.
Do czasu jego rozbudowy, dopuszcza siê odprowadze-
nie �cieków do ziemi lub wód powierzchniowych po
wcze�niejszym ich oczyszczeniu w sposób zapewnia-
j¹cy ochronê przed przenikaniem zanieczyszczeñ do
gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi,

c) odprowadzenie �cieków opadowych do ziemi lub cie-
ków poprzez zorganizowany system kanalizacji po
wcze�niejszym ich oczyszczeniu w sposób zapewnia-
j¹cy ochronê przed przenikaniem zanieczyszczeñ do
gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi,

d) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê - zaopatrze-

nie w gaz ziemny poprzez istniej¹cy i planowany system
gazowej sieci dystrybucyjnej;

5) w zakresie infrastruktury energetycznej ustala siê:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ poprzez istniej¹cy

uk³ad sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych na pozio-
mie �rednich napiêæ lub jego rozbudowê,

b) mo¿liwo�æ przebudowy i lokalizacji nowych stacji trans-
formatorowych SN/NN i linii zasilaj¹cych pod warun-
kiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu,

c) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ produkuj¹cych ener-
giê odnawialn¹ w formie solarów lokalizowanych na
dachach budynków;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê - ogrze-
wanie obiektów w oparciu o indywidualne rozwi¹zania
przy zastosowaniu paliw-mediów przyjaznych �rodowi-
sku nie powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych
norm zanieczyszczeñ powietrza;

7) w zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala siê:
a) zaopatrzenie w sieæ teletechniczn¹ poprzez wykorzy-

stanie i rozbudowê istniej¹cej sieci zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi,

b) dopuszcza siê realizacjê stacji przeka�nikowych bez-
przewodowej telefonii cyfrowej na terenach 1.P;

8) sieci infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹-
zanych prowadziæ w pasach drogowych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, natomiast w przypadkach lokalizowa-
nia ich na innych terenach w sposób nie koliduj¹cy i pod-
porz¹dkowany okre�lonej w planie funkcji terenu;
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9) w obszarze objêtym opracowaniem planu dopuszcza siê

budowê, rozbudowê oraz przebudowê sieci i urz¹dzeñ in-

frastruktury technicznej w sposób nie koliduj¹cy z innymi

ustaleniami planu, zachowuj¹c warunki przepisów szcze-

gólnych.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zabudowy:
1) przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzglêdniæ wyni-

ki badañ geotechnicznych w zakresie no�no�ci gruntu i po-

ziomu wód gruntowych;

2) zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 5 m (obustronnie)

od górnej krawêdzi skarpy brzegowej ka¿dego cieku,

3) uwzglêdniæ warunki przepisów szczególnych dotycz¹-

cych zlokalizowanych na terenie sieci infrastruktury tech-

nicznej,

4) dopuszcza siê inwestowanie w pasach technicznych sieci

i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, o których mowa

w pkt 2, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-

nymi, przy czym dla sieci gazowych wysokoprê¿nych

DN500, nale¿y zachowaæ odleg³o�ci:

a) dla obiektów mieszkalnych - 16 m,

b) dla obiektów gospodarczych - 15 m,

c) dla pozosta³ych obiektów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi

przepisami szczególnymi,

5) obowi¹zuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej w stre-

fach ochronnych nieczynnych odwiertów gazu ziemnego,

o promieniu 5 m,

6) przy realizacji inwestycji uwzglêdniæ istniej¹ce urz¹dze-

nia melioracyjne i zachowaæ od nich normatywne odle-

g³o�ci zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zakaz za-

budowy kubaturowej w pasie 3 m (obustronnie) od gór-

nej krawêdzi skarpy brzegowej rowu melioracyjnego.

W przypadku zabudowy w terenach zdrenowanych obo-

wi¹zek prze³o¿enia sieci drenarskich w celu zachowania

prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ melioracyjnych.

Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe

§ 6

1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1.MN.U.1,
1MN.U.2, 1.MN.U.3, 1.MN.U.4 i 1.MN.U.5 z podstawowym

przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi ko-

mercyjne.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-

wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) zak³ady drobnej wytwórczo�ci, przetwórstwa ro�linnego;

2) remont, odbudowê, przebudowê, rozbudowê, odbudowê

i nadbudowê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem utrzy-

mania obowi¹zuj¹cego przeznaczenia terenu wraz z przy-

jêtymi zasadami zagospodarowania terenu i kszta³towa-

nia zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych;

3) urz¹dzenia terenowe, obiekty ma³ej architektury oraz

wiaty i zadaszenia,

4) ci¹gi pieszo-jezdne i �cie¿ki rowerowe.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê na-

stêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towa-

nia zabudowy:

1) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 0,6;

2) wysoko�æ budynków - do 12 m;

3) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub wie-

lospadowych o jednakowym nachyleniu po³aci dachowej

od 18-45° dla obiektów mieszkaniowych;

4) zachowaæ minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej;

5) obowi¹zek zabezpieczenia w obrêbie terenu miejsc par-

kingowych zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 5 niniejszej uchwa³y.

4. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

§ 7

1. Wyznacza siê tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami

1.P.1, 1.P.2, 1.P.3 i 1.P.4 z podstawowym przeznaczeniem pod

lokalizacjê zabudowy produkcyjnej, magazynów i sk³adów.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-

wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) obiekty obs³ugi technicznej, socjalne, biurowe oraz

obiekty zwi¹zane z ekspozycj¹ i dystrybucj¹ wyrobów

produkcji;

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y do 2000 m2

powierzchni sprzeda¿y,

3) obiekty us³ug komercyjnych,

4) zak³ady rzemie�lnicze, bazy transportowe, hurtownie,

gie³dy towarowe;

5) obiekty obs³ugi komunikacyjnej (serwis samochodowy,

komis, myjnie, warsztaty samochodowe - mechanika,

blacharstwo);

6) stacje paliw i stacje LPG;

7) stacje przeka�nikowe bezprzewodowej telefonii cy-

frowej,

8) obiekty ma³ej architektury oraz wiaty, zadaszenia itp.;

9) place, ci¹gi pieszo-jezdne;

10) zieleñ urz¹dzon¹.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê na-

stêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i kszta³to-

wania zabudowy:

1) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 0,6;

2) wysoko�æ budynków - do 15 m;

3) zachowaæ minimum 15% powierzchni biologicznie

czynnej;

4) obiekty o których mowa w ust. 2 pkt 2 lokalizowaæ w tere-

nie bezpo�rednio przyleg³ym do drogi publicznej z urz¹-

dzeniem zjazdu publicznego z tej drogi.

5) powierzchnia pod obiekty kubaturowe o których mowa

w ust. 2 pkt 2 nie mo¿e przekroczyæ 20% ³¹cznej po-

wierzchni terenów 1.P,

6) obowi¹zek zabezpieczenia w obrêbie terenu miejsc par-

kingowych zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 5 niniejszej uchwa³y.

4. W terenach 1.P ustala siê zakaz lokalizacji inwestycji mog¹-

cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obli-

gatoryjnie wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³y-

waniu na �rodowisko, za wyj¹tkiem:

a) stacji demonta¿u pojazdów i zak³adów przetwarzania od-

padów powsta³ych z tych pojazdów oraz punktów demon-

ta¿u odpadów,

b) demonta¿u i segregacji urz¹dzeñ elektronicznych.

5. W terenach 1.P dopuszcza siê lokalizacjê inwestycji mog¹-

cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które mog¹ wy-

magaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziê-

cia na �rodowisko, za wyj¹tkiem: sk³adowisk odpadów oraz

instalacji powoduj¹cych znaczn¹ emisjê do powietrza

np. spalarnie, krematoria itp.

6. W terenie 1.P.3 w obrêbie dz. Nr 165/6 w przypadku udoku-

mentowania z³o¿a kruszywa naturalnego, dopuszcza siê jego

eksploatacjê.

7. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.
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§ 8

1. Wyznacza siê tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami

2.P.1, 2.P.2 i 2.P.3 z podstawowym przeznaczeniem pod lo-

kalizacjê zabudowy produkcyjnej, magazynów i sk³adów.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-

wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) obiekty obs³ugi technicznej, socjalne, biurowe oraz obiek-

ty zwi¹zane z ekspozycj¹ i dystrybucj¹ wyrobów pro-

dukcji;

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y do 2000 m2

w terenach 2.P.2 i 2.P.3

3) obiekty us³ug komercyjnych,

4) zak³ady rzemie�lnicze, bazy transportowe, hurtownie,

gie³dy towarowe;

5) obiekty obs³ugi komunikacyjnej (serwis samochodowy,

komis, myjnie, warsztaty samochodowe - mechanika,

blacharstwo);

6) stacje LPG;

7) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiektach us³ugo-

wych,

8) obiekty ma³ej architektury oraz wiaty, zadaszenia itp.;

9) ci¹gi pieszo-jezdne;

10) zieleñ urz¹dzon¹.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê na-

stêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów i kszta³to-

wania zabudowy:

1) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 0,6;

2) wysoko�æ budynków - do 15 m;

3) zachowaæ minimum 15% powierzchni biologicznie

czynnej;

4) obiekty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lokalizowaæ w tere-

nie bezpo�rednio przyleg³ym do drogi publicznej z urz¹-

dzeniem zjazdu publicznego z tej drogi

5) powierzchnia pod obiekty kubaturowe, o których mowa

w ust. 2 pkt 2 nie mo¿e przekroczyæ 20% ³¹cznej powierzch-

ni terenów 2.P.2 i 2.P.3,

6) obowi¹zek realizacji w terenach 2.P.2 i 2.P.3 wzd³u¿ granic

inwestycji od strony terenów MN.U, pasów zieleni o cha-

rakterze zielonych ekranów o zró¿nicowanej strukturze

pionowej ro�linno�ci i min.50% udziale gatunków zimo-

zielonych,

7) obowi¹zek zabezpieczenia w obrêbie terenu miejsc par-

kingowych zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 5 niniejszej uchwa³y;

8) w terenach 2.P.3 w s¹siedztwie zabudowy usytuowanej

na dz. Nr.1270/1 obowi¹zek realizacji pasów zieleni o cha-

rakterze zielonych ekranów oraz stosowania rozwi¹zañ

technicznych zapewniaj¹cych ochronê budynków miesz-

kalnych przed ha³asem i drganiami.

4. W terenie 2.P.3 do czasu zagospodarowania terenu zgodnie

z planem utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê jako u¿ytkowa-

nie tymczasowe i dopuszcza siê jej remont, rozbudowê i nad-

budowê maj¹ce na celu poprawê standardów z mo¿liwo-

�ci¹ powiêkszenia powierzchni u¿ytkowej do 20%, przy za-

chowaniu warunków technicznych budynków okre�lonych

przepisami szczególnymi.

5. W terenach 2.P ustala siê zakaz lokalizacji inwestycji mog¹-

cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obli-

gatoryjnie wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³y-

waniu na �rodowisko, za wyj¹tkiem:

a) stacji demonta¿u pojazdów i zak³adów przetwarzania od-

padów powsta³ych z tych pojazdów oraz punktów demon-

ta¿u odpadów,

b) demonta¿u i segregacji urz¹dzeñ elektronicznych.

6. W terenach 2.P dopuszcza siê lokalizacjê inwestycji mog¹-

cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które mog¹ wy-

magaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziê-

cia na �rodowisko, za wyj¹tkiem: sk³adowisk odpadów oraz

instalacji powoduj¹cych znaczn¹ emisjê do powietrza

np. spalarnie, krematoria itp.

7. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ roz-

wi¹zania techniczne zapewniaj¹ce dotrzymanie standardów

jako�ci �rodowiska zgodnie z przepisami szczególnymi.

8. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

§ 9

1. Wyznacza siê teren obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem

3.P.1 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacjê za-

budowy produkcyjnej, magazynów i sk³adów.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawo-

wym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) obiekty obs³ugi technicznej, us³ugowe, socjalne, biurowe

oraz zwi¹zane z ekspozycj¹ i dystrybucj¹ wyrobów pro-

dukcji,

2) obiekty obs³ugi komunikacyjnej (serwis samochodowy,

komis, myjnie, warsztaty samochodowe - mechanika, bla-

charstwo);

3) stacje paliw p³ynnych i LPG;

4) obiekty ma³ej architektury oraz wiaty, zadaszenia itp.;

5) ci¹gi pieszo-jezdne;

6) zieleñ urz¹dzon¹.

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastê-

puj¹ce warunki zagospodarowania terenów i kszta³towania

zabudowy:

1) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 0,6;

2) wysoko�æ budynków - do 15 m;

3) zachowaæ minimum 15% powierzchni biologicznie

czynnej;

4) obowi¹zek zabezpieczenia w obrêbie terenu miejsc par-

kingowych zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 5 niniejszej uchwa³y.

4. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

§ 10

1. Wyznacza siê teren obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony na rysun-

ku planu symbolem 1.RU.1 z podstawowym przeznaczeniem

pod us³ugi i urz¹dzenia s³u¿¹ce produkcji rolnej ro�linnej

i ogrodniczej.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawo-

wym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) obiekty zaplecza technicznego, magazynowe, socjalno-

mieszkaniowe i biurowe �ci�le zwi¹zane z produkcj¹ roln¹

ro�linn¹ i ogrodnicz¹ oraz obiekty zwi¹zane z ekspozycj¹

i dystrybucj¹ produktów pochodzenia rolnego;

2) obiekty ma³ej architektury (altany o max. powierzchni do

10 m2) oraz wiaty, zadaszenia itp.;

3) remont, przebudowê, rozbudowê i nadbudowê istniej¹-

cej zabudowy pod warunkiem utrzymania obowi¹zuj¹ce-

go przeznaczenia terenu wraz z przyjêtymi zasadami za-

gospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy jak dla

obiektów noworealizowanych;

4) parkingi i ci¹gi pieszo-jezdne.

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastê-

puj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania

zabudowy:

1) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 0,6;
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2) wysoko�æ obiektów - do 9 m;

3) zachowaæ minimum 40% powierzchni biologicznie

czynnej;

4) dzia³alno�æ prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-

sami szczególnymi z zakresu ochrony �rodowiska;

5) zakaz prowadzenia produkcji hodowlanej zwierzêcej.

4. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

§ 11

1. Wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami 1.ZI.1, 1.ZI.2, 1.ZI.3 i 1.ZI.4 z podsta-

wowym przeznaczeniem pod zieleñ izolacyjn¹.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-

wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) obiekty ma³ej architektury (kapliczki, pomniki, itp.);

2) ci¹gi pieszo-jezdne i �cie¿ki rowerowe.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje

zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej

z gruntem.

4. W terenie 1.ZI.3 w przypadku udokumentowania z³o¿a kru-

szywa naturalnego, dopuszcza siê jego eksploatacjê.

5. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

§ 12

1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami 1.KDD.1, 1.KDD.2, 1.KDD.3, 1.KDD.4,
1.KDD.5, 1.KDD.6, 1.KDD.7, 1.KDD.8 i 1.KDD.9 z podstawo-

wym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D dojazdo-

we wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i sieci¹ infrastruk-

tury technicznej.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-

wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) obiekty ma³ej architektury;

2) ma³e obiekty kubaturowej (kioski, przystanki autobuso-

we, budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi o drogach publicznych;

3) �cie¿ki rowerowe i trasy szlaków turystycznych;

4) ³¹czenie �cie¿ek rowerowych z ci¹gami pieszymi;

5) zieleñ ozdobn¹;

6) inne nie wymienione w pkt 1-5 zgodnie z przepisami Usta-

wy o drogach publicznych.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje

zakaz obsadzania zwart¹ zieleni¹ o wysoko�ci powy¿ej 70 cm

w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 10 m od skrzy¿owañ.

4. Szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych:

1) 1.KDD.1 i 1.KDD.6 - 10 m z poszerzeniami w rejonie skrzy-

¿owañ, minimalna szeroko�æ jezdni - 5 m,

2) 1.KDD.3 i 1.KDD.9 zgodnie z rysunkiem planu, minimalna

szeroko�æ jezdni - 5 m,

3) pozosta³e - 15 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owañ,

minimalna szeroko�æ jezdni - 5 m.

5. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

§ 13

1. Wyznacza siê tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na

rysunku planu symbolami 1.KDW.1 i 1.KDW.2 z podstawo-

wym przeznaczeniem pod drogi wewnêtrzne wraz z urz¹-

dzeniami towarzysz¹cymi i sieci¹ infrastruktury technicznej.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-

wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) �cie¿ki rowerowe,

2) ci¹gi pieszo-jezdne.

3. Szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m z posze-

rzeniami w rejonie skrzy¿owañ, minimalna szeroko�æ jezd-

ni - 5 m.

4. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

§ 14

1. Wyznacza siê tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na

rysunku planu symbolami 2.KDW.1, 2.KDW.2 i 2.KDW.3
z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnêtrzne

wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i sieci¹ infrastruktu-

ry technicznej.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-

wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:

1) �cie¿ki rowerowe,

2) ci¹gi pieszo-jezdne.

3. Szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych - 6 m z posze-

rzeniami w rejonie skrzy¿owañ, minimalna szeroko�æ jezd-

ni - 5 m.

4. Pozosta³e ogólne zasady jak w Rozdziale II.

Rozdzia³ IV
Ustalenia koñcowe

§ 15

Tereny objête planem utrzymuje siê w dotychczasowym u¿yt-

kowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 16

Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, ustala siê jednorazow¹ op³atê od

wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 10 % dla tere-

nów o symbolach MN.U i P.

§ 17

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wojnicza.

§ 18

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-

skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Duman
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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXII/177/08

Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊ�CI GMINY WOJNICZ
NA OBSZARZE MIEJSCOWO�CI WOJNICZ

SKALA 1:1000*

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Duman
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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXII/177/08

Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglêdnio-
nych uwag z³o¿onych do projektu planu

W okresie wy³o¿enia w dniach od 4 sierpnia 2008 r. do

25 sierpnia 2008 r. oraz w terminie 14 dni od zakoñczenia wy-

³o¿enia, czyli do dnia 8 wrze�nia 2008 r. nie wp³ynê³a ¿adna

uwaga do wy³o¿onego projektu planu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Duman

Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XXII/177/08

Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

DOTYCZY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

"CZÊ�CI GMINY WOJNICZ
NA OBSZARZE MIEJSCOWO�CI WOJNICZ"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "czê-

�ci Gminy Wojnicz na obszarze miejscowo�ci Wojnicz" zak³ada

w zakresie infrastruktury technicznej budowê sieci wodoci¹-

gowej oraz kanalizacji sanitarnej jako zadania docelowe. Wy-

nikaæ to bêdzie z zapotrzebowania inwestorów, w miarê kon-

kretyzowania siê rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci.

Nak³ady na infrastrukturê techniczn¹ dla terenów objêtych

planem, pokryte bêd¹ ze �rodków w³asnych Gminy (wp³ywy

ze sprzeda¿y gruntów gminnych, z podatków od nieruchomo-

�ci) oraz z pozyskanych przez Gminê �rodków zewnêtrznych

(np. �rodki unijne - fundusze restrukturyzacyjne). Zak³ada siê,

¿e uzbrojenie terenu mo¿e byæ finansowane przez Inwesto-

rów, b¹d� z kredytów, o ile bêd¹ one udzielone Gminie na ko-

rzystnych warunkach.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Duman

634

Zarz¹dzenie Nr 3/2009
Starosty O�wiêcimskiego
z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie �redniego miesiêcznego kosztu utrzymania
w ca³odobowych placówkach opiekuñczo-wychowawczych
i domach pomocy spo³ecznej w powiecie o�wiêcimskim
na rok 2009.

Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 25 a ust. 1, art. 33 ust. 1,

art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 86 ust. 7, ust. 7a Ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.: Dz.U. z 2008 r.

Nr 115, poz. 728 z pó�n. zm.)

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania w ca³odobo-

wych placówkach opiekuñczo-wychowawczych w powiecie

o�wiêcimskim w roku 2009:

- w Domu Dziecka im. K. Makuszyñskiego w O�wiêcimiu

ul. Krasickiego 14, w wysoko�ci 2.710,00 z³.

- w Wiosce Dzieciêcej im. J. Korczaka w Rajsku ul. Korczaka 34,

w wysoko�ci 2.900,00 z³.

§ 2

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania w domach po-

mocy spo³ecznej w powiecie o�wiêcimskim w roku 2009:

- w Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobrku ul. Ks. Ogiñskiej 2,

w wysoko�ci 2.607,20 z³.

- w Domu Pomocy Spo³ecznej w Bulowicach ul. B³. Faustyny 4,

w wysoko�ci 2.350,00 z³.

- w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zatorze ul. Jana Paw³a II 3,

w wysoko�ci 2.353,00 z³.

§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie od nastêpnego miesi¹ca przy-

padaj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³o opublikowane

w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, za wy-

j¹tkiem wynegocjowanego �redniego miesiêcznego kosztu

utrzymania w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowaw-

czej, jak¹ jest Wioska Dzieciêca im. J. Korczaka w Rajsku ul. Kor-

czaka 34, który wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2009 r.

Starosta: J. Ka³a
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Sprawozdanie
Starosty Brzeskiego

z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Powiatu Brzeskiego za rok 2008.

Zgodnie z art. 38 b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592

z pó�n. zm.) przedstawiam sprawozdanie z dzia³alno�ci Komi-

sji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Brzeskiego za 2008 r.

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku powo³ana zosta³a w ce-

lu realizacji zadañ Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad po-

wiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okre-

�lonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpie-

czeñstwa obywateli.

W 2008 roku cz³onkowie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹d-

ku spotkali siê trzykrotnie na posiedzeniach: 4 marca,17 wrze-

�nia oraz 17 grudnia.

Podczas posiedzeñ omówione zosta³y nastêpuj¹ce za-

gadnienia:

- w okresie pó³rocznym i rocznym stan bezpieczeñstwa i po-

rz¹dku publicznego na terenie Powiatu Brzeskiego w 2008 r.

- stan bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie Powiatu Brze-

skiego

- ocena stanu zabezpieczenia ppo¿. Szpitala Powiatowego

w Brzesku

- zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia zwierz¹t oraz bezpie-

czeñstwa produktów pochodzenia zwierzêcego w celu za-

pewnienia ochrony zdrowia publicznego
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