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woœæ realizacji w planie miejscowym przeznaczenia wzbo-
gacaj¹cego przeznaczenie wiod¹ce. W przysz³ych planach
miejscowych dopuszcza siê wprowadzenie w granicach
konkretnych terenów przeznaczeñ uzupe³niaj¹cych, nie
wymienionych z nazwy w studium pod warunkiem, i¿ ich
lokalizacja nie naruszy ³ady przestrzennego oraz nie bêdzie
kolizyjna z przeznaczeniem wiod¹cym, wymienionymi w
studium przeznaczeniami uzupe³niaj¹cymi, pozosta³ymi
ustaleniami studium oraz przepisami odrêbnymi".

4) W § 31 studium ustalono "KIERUNKI I WSKA•NIKI ZAGO-
SPODAROWANIA ORAZ U¯YTKOWANIA TERENÓW ZUR-
BANIZOWANYCH I ZABUDOWANYCH". W odniesieniu do
przedmiotowych przeznaczeñ studium ustala:
4.1) Przeznaczenia wiod¹ce U1/U2:

"U1 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budynków
ró¿nego typu funkcji us³ug publicznych i us³ug komer-
cyjnych, w tym: handlu, us³ug, gastronomii, biur, us³ug
ró¿nych (w tym rzemios³o nieprodukcyjne - do uœciœle-
nia w planach miejscowych), kin, domów kultury, muze-
ów, bibliotek, galerii sztuki, archiwów, us³ug artystycz-
nych i rozrywkowych, stacje i urz¹dzeñ nadawczych,
stacji radiowych, centrali telekomunikacyjnych, us³ug
pocztowych, ¿³obków, przedszkoli, szkó³ podstawowych
i ponad podstawowych (publicznych i niepublicznych)
oraz szkolnictwa specjalnego i oœrodków kszta³cenia,
szkó³ wy¿szych, placówek i instytutów naukowo badaw-
czych i rozwojowych (wraz z produkcj¹), szpitali, sanato-
riów, oœrodków rehabilitacji itp., szpitali, sanatoriów,
oœrodków rehabilitacji itp. przychodnie, lecznice, gabi-
nety lekarskie itp.

U2 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budynków
ró¿nego typu funkcji us³ug ogólnospo³ecznych, w tym:
w³adz i administracji samorz¹dowej, gospodarczej, fi-
nansowej, s¹dów i prokuratury, urzêdów ró¿nych, us³ug
pañstwowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej oraz organi-
zacji i s³u¿b publicznych (np. policja itp.), koœcio³ów, kaplic
(miejsca kultu), budynków parafialnych, zwi¹zanych
z kultem religijnym wraz z funkcjami towarzysz¹cymi
(z wy³¹czeniem cmentarzy), oraz klasztorów".

4.2) Przeznaczenia uzupe³niaj¹ce M1, M2, ZP1:
"M4 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budynków

mieszkalnych wielorodzinnych, zarówno w zabudowie
œródmiejskiej jak i zabudowie osiedlowej, z dopuszcze-
niem funkcji us³ugowych w parterach,

M5 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budyn-
ków zamieszkiwania zbiorowego, w tym: hoteli,
moteli, pensjonatów a tak¿e domów rencisty, do-
mów dziecka itp.

5) W § 34 zdefiniowano dodatkowe przeznaczenia uzupe³niaj¹-
ce ZP1:
"terenów zieleni urz¹dzonej (ZP1), w tym: parków, skwe-

rów, zieleñców, terenów zabaw dla dzieci (generalnie bez
prawa zabudowy) a tak¿e zieleni towarzysz¹cej obiektom
budowlanym w tym zieleni izolacyjnej, po³o¿onych w gra-
nicach terenów zurbanizowanych".

6) W § 24 "dodatkowo okreœlono w studium kierunki zmian
przeznaczenia lub zasad zagospodarowania i u¿ytkowania
ka¿dego terenu, nadaj¹c ka¿demu z nich jedn¹ z piêciu po-
ni¿szych kategorii, odpowiadaj¹cych charakterowi zachodz¹-
cych i planowanych w jego granicach przekszta³ceñ". Przed-
miotowe dzia³ki do kategorii ISTN, co oznacza:

"ISTN - zagospodarowanie istniej¹ce, studium utrzymu-
je istniej¹ce przeznaczenie i zagospodarowanie z do-
puszczeniem jego uzupe³nienia i lokalnych zmian".

7) W §30 jednoznacznie wyznaczono kategoriê us³ug komuni-
kacji i transportu, o symbolu U3.

"U3 - oznacza, i¿ w granicach terenu okreœlone nierucho-
moœci przeznaczone s¹ dla budynków funkcji us³ug i obs³ugi
komunikacji i transportu, w tym: stacji paliw, stacji obs³ugi
pojazdów, warsztatów samochodowych, us³ug transporto-
wych itp., zespo³ów parkingów, gara¿y itp., wraz z realizacj¹
w ich granicach zieleni izolacyjnej oraz obiektów i urz¹dzeñ
ochronnych".

8) W tym œwietle ustalenia planu, zawarte w par.11 ust. 2.2
pktc), w brzmieniu: "lokalizacja zabudowy us³ugowej trans-
portu i komunikacji, taka jak: stacje paliw oraz stacje LPG,
stacje obs³ugi pojazdów wraz z myjniami samochodowymi,
naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, salony sa-
mochodowe, z przynale¿nym zagospodarowaniem terenu",
s¹ zgodne z ustaleniami studium.

9) Tereny objête planem s¹ ma³ymi fragmentami miasta, nie
uwzglêdniaj¹cego rozwi¹zañ bezpoœredniego otoczenia.
Wnioskowane rozszerzenie przeznaczeñ o U3, jest niemo¿li-
we z uwagi na ustalon¹ w studium mo¿liwoœæ utrzymania
istniej¹cych przeznaczeñ M4 i M5. Zgodnie z definicj¹ prze-
znaczeñ uzupe³niaj¹cych, Istnieje natomiast mo¿liwoœæ od-
st¹pienia, wy³¹cznie w terenie o symbolu 1UU, od zakazu
lokalizacji "salonów samochodowych" i "stacje obs³ugi po-
jazdów wraz z myjniami samochodowymi". St¹d proponuje
siê w par.11 ust. 2.2 pktc) wykreœliæ "salonów samochodo-
wych" i "stacje obs³ugi pojazdów wraz z myjniami sa-
mochodowymi" i jednoczenie dodaæ w par. 12 ust. 1 pkt b)
w brzmieniu: "dopuszczone przeznaczenie - wy³¹cznie dla
terenu o symbolu 1UU: salony samochodowe oraz sta-
cje kontroli pojazdów wraz z myjniami samochodowy-
mi niebêd¹ce przedsiêwziêciami znacz¹co oddzia³ywu-
j¹cym na œrodowisko wymagaj¹cymi sporz¹dzenie ra-
portu o oddzia³ywaniu na œrodowisko lub przedsiêwziê-
ciami, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywa-
niu na œrodowisko mo¿e byæ wymagane".

W zwi¹zku z powy¿szym, bior¹c pod uwagê zaistnia³e oko-
licznoœci formalno - prawne, w tym równie¿ ustalenia przyjête
w projekcie planu oraz dokumentach wymaganych ustawo-
wo, przyjêcie czêœci uwagi Strony w zakresie ww zapisów nie
narusza pozosta³ych ustaleñ projektu uchwa³y planu, w tym
par. 8, ani ustaleñ "Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", st¹d
mo¿e zostaæ przyjêty w formie uwzglêdnienie uwagi bez ko-
niecznoœci powtórzenia procedury planistycznej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

2091

Uchwa³a* Nr XXXV-291-09
Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Andrychowa.

________
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w zwi¹z-
ku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póŸn.
zm.), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XVIII-157-08 Rady Miej-
skiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie "Przy-
st¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czêœci gminy Andrychów w zakresie parcel
po³o¿onych w Andrychowie", po stwierdzeniu zgodnoœci z usta-
leniami obowi¹zuj¹cego "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów", przyjê-
tego Uchwa³¹ Nr XXXIII-305-05 Rady Miejskiej w Andrychowie,
z dnia 25 maja 2005 r., Rada Miejska uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czêœci gminy Andrychów w zakresie par-
cel po³o¿onych w Andrychowie, na obszarze pomiêdzy uli-
cami: Bia³a Droga, Krakowska, Objazd oraz potokiem Bo-
brek, w granicach okreœlonych na rysunku planu, o po-
wierzchni 24,77 ha.

2. Okreœlone w § 1 ust. 1 granice obszaru objêtego planem,
wynikaj¹ z uchwa³y Nr XVIII-157-08 Rady Miejskiej w An-
drychowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie "Przest¹pienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla czêœci gminy Andrychów w zakresie parcel
po³o¿onych w Andrychowie".

3. Zmiana planu obejmuje tereny oznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: A5.2/
1.P2, A5.2/ 3.P2, A5.2/ 4.ZP2, A5.3/ 6.KDP, A5.3/ 1.P2, A5.4/
1.UU, A5.4/ 3.UU, A5.5/ 1.ZP1, A5.5/ 3.P2, A5/ 1.1 KDl, A5/ 2.1
KDz, A5/ 2.2 KDz.

4. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek zmiany planu wykonany na ma-

pie zasadniczej w skali 1:1000, zawieraj¹cy wyrys ze stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Andrychowa;

2) za³¹cznik Nr 2 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcia Rady Miej-
skiej w Andrychowie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych miasta oraz zasadach ich fi-
nansowania;

3) za³¹cznik Nr 3 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcia Rady Miej-
skiej w Andrychowie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu
planu miejscowego.

5. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami rysunku zmiany planu s¹:
1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) cyfrowo literowe symbole terenów, zawieraj¹ce podsta-

wowe ich przeznaczenia;
6. Pozosta³e oznaczenia wystêpuj¹ce na rysunku planu maj¹

charakter informacyjny.

§ 2

W treœci miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla czêœci gminy Andrychów w zakresie parcel po³o¿o-
nych w Andrychowie uchwalonym uchwa³¹ Nr XLIX/463/2006
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 wrzeœnia 2006 r. og³o-
szonym w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go Nr 801 z dnia 23 listopada 2006r wprowadza siê nastêpuj¹-
ce zmiany:

SYMBOL 
PRZEZNACZENIE 
PODSTAWOWE 

TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE 
DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI  
(USTALENIA) 

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6 
SBN 

A5.2/1 ZP2 KDP - - 
--- 

SBN 
A5.2/2 KDd - - - 

--- 

SBN 
A5.2/3 P2 TIG,P3,P5,ZP1 III/K 15/H - 

--- 

SBN 
A5.2/3.1 P2 TIG,P3,P5,ZP1 III/K 15/H - 

--- 
SBN 

A5.2/4 ZP2 TIG,KDP - - 
--- 

 

1. § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14

Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A5.2 dla poszczególnych terenów obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:

Poz. 2091— 10003 —
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2. W § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15

Dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A5.3 dla poszczególnych terenów obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:

SYMBOL 
PRZEZNACZENIE 
PODSTAWOWE 

TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE 
DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI  
(USTALENIA) 

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6 
SBN 

A5.3/1 P2 ZP1,WS1,UU III/K 15/H - 
--- 

SBN 
A5.3/2 ZD ZP1 - - 

--- 

SBN 
A5.3/3 UU ZD,ZP1,P4 III/K 15/H - 

--- 

SBN 
A5.3/4 P2 P3,ZP1,UU,P4 III/K 15/H - 

--- 

SBN A5.3/5 P2 P3,ZP1,UU,P4 III/K 15/H - 
--- 

SBN 
A5.3/7 KDl - - - 

--- 

SBN 
A5.3/8 UU - III/K 15/H - 

--- 

SBN 
A5.3/9 P2 UU III/K 15/H - 

--- 
SBN 

A5.3/10 UU P3,UZ1 III/K 15/H - 
--- 

 
 

 
 
 
 

SYMBOL 
PRZEZNACZENIE 
PODSTAWOWE 

TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE 
DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI  
(USTALENIA) 

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6 
--- 

A5.4/1 UU P2,P3 III/K 15/H  
--- 

--- 
A5.4/2 TIE - - - 

--- 

--- 
A5.4/3 UU ZP1 III/K 15/H - 

--- 

SBN 
A5.4/4 KDP - - - 

--- 

 
 

 
 
 
 

SYMBOL 
PRZEZNACZENIE 
PODSTAWOWE 

TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE 
DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI  
(USTALENIA) 

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6 
SBN 

A5.5/1 ZP1 - - - 
--- 

SBN 
A5.5/2 TIE - - - 

--- 

SBN 
A5.5/3 P2 P3,P4,P5,UU,ZP2 III/K 15/H  

--- 

 

3. W § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16

Dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A5.4 dla poszczególnych terenów obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:

4. W § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17

Dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A5.5 dla poszczególnych terenów obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:

Poz. 2091— 10004 —
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SYMBOL 
PRZEZNACZENIE 
PODSTAWOWE 

TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE 
DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI  
(USTALENIA) 

STREFY (USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6 
SBN 

A5.5/4 UU UZ1,TIE III/K 15/H - 
--- 

SBN A5.5/5 UU UP1,UZ1 III/K 15/H - 
--- 

SBN A5.5/6 KDd - - - 
--- 

SBN A5.5/7 UU MW2,ZP1 III/K 15/H OE 
--- 

SKB, SBN 
A5.5/8 UU UE1,ZP2 III/K 15/H OE 

--- 
SBN A5.5/9 KDP - - - 

--- 

 
5. W § 98 ust. 1 pkt 1) ppkt b otrzymuje brzmienie:

"b) obowi¹zuj¹ce parametry przeznaczenia podstawowego:
b1) procent terenów zabudowanych, Pz = do 65%, z za-

strze¿eniem i¿ dla terenu A5.2/3.1P2, obowi¹zuje pro-
cent terenów zabudowanych Pz = do 80%,

b2) procent terenów biologicznie czynnych, Pb = od10%
wzwy¿,

b3) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy, Iz = od 0,4 do 0,8,
z zastrze¿eniem i¿ dla terenu A5.2/3.1P2, obowi¹zuje
procent terenów zabudowanych Iz = od 0,4 do 1,5,"

6. W § 118 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
"1) W granicach ca³ej miejscowoœci, z wy³¹czeniem tere-

nów o symbolach A5.2/ 1.P2, A5.2/ 3.1P2, A5.3/ 1.P2, A5.4/
1.UU, A5.4/ 3.UU, A5.5/ 3.P2, obowi¹zuje zakaz lokalizacji
nowych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko wymagaj¹cych obligatoryjnego sporz¹dze-
nia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, z wy³¹cze-
niem przedsiêwziêæ zwi¹zanych z realizacj¹ dróg, uzbro-
jenia terenu oraz infrastruktury technicznej, pod warun-
kiem dotrzymania wszelkich ograniczeñ i wymogów wy-
nikaj¹cych z przepisów odrêbnych, z zastrze¿eniem ust. 1
pkt 1), 2) niniejszego paragrafu,"

7. W § 118 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
"6) dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych i nowych terenów

P1, P2, P3, P4, P5, UU a tak¿e realizacjê terenów sporto-
wo-rekreacyjnych w tym tereny, dróg publicznych, infra-
struktury technicznej, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, dla których opracowanie raportu o od-
dzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko mo¿e byæ
wymagane, pod warunkiem zagwarantowania pe³nej
ochrony œrodowiska i terenów przyleg³ych;"

8. W § 124 dodaje siê ust.3a w brzmieniu:
"3a. K¹t po³o¿enia granic dzia³ek, w ramach terenów o sym-

bolu A5.2/1.P2, A5.2/3.1.P2, A5.2/ 4.ZP2, A5.3/ 6.KDP,
A5.3/ 1.P2, A5.4/ 1.UU, A5.4/ 3.UU, A5.5/ 1.ZP1, A5.5/
3.P2, A5/ 1.1 KDl, A5/ 2.1 KDz, A5/ 2.2 KDz w stosunku
do pasa drogowego lub linni rozgraniczaj¹cych drogê
winien byæ prostopad³y lub zbli¿ony do prostopad³ego
to jest z odchyleniem do 10 stopni."

§ 3

W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y, o której mowa w § 1 wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Zmienia siê przebieg drogi A5/2.1KDz oraz A5/2.2 KDz.
2) Zmienia siê oznaczenie w obrêbie planu z A5.2/3P2 na A5.2/

3.1.P2.
3) Likwiduje siê teren oznaczony symbolem A5.3/6.KDP

4) Wprowadza siê w wyniku podzia³u terenów A5.4/1UU, A5.5/
1.ZP1 tereny oznaczone symbolami A5.4/4.KDP, A5.5/9.KDP.

5) Zmienia siê granice terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami A5.4/1UU, A5.4/3UU, A5.5/1.ZP1, A5.5/3.P2.

§ 4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czê-
œci gminy Andrychów w zakresie parcel po³o¿onych w Andry-
chowie uchwalonym uchwa³¹ Nr XLIX/463/2006 Rady Miej-
skiej w Andrychowie z dnia 28 wrzeœnia 2006 r. og³oszonym
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego Nr 801
z dnia 23 listopada 2006 r., zachowuje swoj¹ moc z uwzglêd-
nieniem zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Andrychowa.

§ 6

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego w Andrychowie.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

Poz. 2091— 10005 —
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV-291-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

LEGENDA

INFORMACJE:

Budynki istniej¹ce

Potok Bobrek

WARSTWA INFORMACYJNA
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Uchwa³a Nr XLIX/463/2006
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.

Symbole terenów

Granice terenów

USTALENIA:

Granica obszaru objêtego zmian¹ miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

USTALENIA PLANU DEFINIOWANE DLA TERENÓW:

Granice terenów

Symbole terenów
Linie rozgraniczaj¹ce tereny dróg wraz z sym-
bolem

Nieprzekraczalna linia zabudowy

RODZAJE PRZEZNACZEÑ TERENÓW

UU - tereny zabudowy us³ugowej handlu i us³ug
P2 - tereny zabudowy techniczno produkcyjnej
przemys³u ciê¿kiego
ZP1 - tereny zieleni urz¹dzonej

KDZ - tereny komunikacji dróg publicznych zbiorczych

KDL - tereny komunikacji dróg publicznych lo-
kalnych
KDP - tereny komunikacji dróg pieszych

STREFY USTALANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRÊB-
NYCH

SBN Strefa niekorzystnych warunków budowla-
nych

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZÊŒCI GMINY ANDRYCHÓW W
ZAKRESIE PARCEL PO£O¯ONYCH W ANDRYCHOWIE

Na obszarze pomiêdzy ulicami Bia³a Droga, Krakowska, Objazd oraz potokiem Bobrek

RYSUNEK PLANU
Skala 1:1000*

USTALENIA DEFINIOWANE DLA INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ:

WODOCI¥G

Infrastruktura techniczna wodoci¹gowa

ELEKTROENERGETYKA

Linia wysokiego napiêcia - napowietrzna

Strefa ochronna i obs³ugi infrastruktury technicz-
nej istniej¹cej linii 110kV

Linia œredniego napiêcia - napowietrzna

Linia niskiego napiêcia - napowietrzna

Sieæ œredniego napiêcia podziemna

KANALIZACJA

Infrastruktura techniczna kanalizacyjna

GAZOWNICTWO

Infrastruktura techniczna gazowa nisko i œred-
nioprê¿na
Infrastruktura techniczna gazowa wysokiego ci-
œnienia
Strefa ochronna i obs³ugi infrastruktury technicz-
nej istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia

TELEKOMUNIKACJA

Linia telekomunikacyjna - napowietrzna

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 288
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 288
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 288

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXV-291-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci gminy An-
drychów w zakresie parcel po³o¿onych w Andrychowie, na
obszarze pomiêdzy ulicami: Bia³a Droga, Krakowska, Objazd
oraz potokiem Bobrek, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych miasta oraz zasadach
ich finansowania.

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.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 t. j. z póŸn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) rozstrzyga siê, co nastêpuje:

§ 1

Z ustaleñ zawartych w uchwale  w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania  przestrzennego wynika,
¿e realizacja zapisanych w nim zadañ z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodoci¹gów, ci¹-
gów pieszych, poci¹ga za sob¹ wydatki z bud¿etu gminy w za-
kresie realizacji zadañ w³asnych.

§ 2

Inwestycje i nak³ady wynikaj¹ce z realizacji zapisów przed-
miotowej uchwa³y, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruk-
tury technicznej, które s¹ niezbêdne dla prawid³owego i upo-
rz¹dkowanego zagospodarowania terenu objêtego planem,
bêd¹ finansowane ze œrodków:

1) dochodów publicznych miasta - podatków, wed³ug plano-
wanej realizacji inwestycji, ujêtych w poszczególnych latach
w bud¿ecie miasta;

2) publicznych, pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej;
3) wynikaj¹cych z porozumieñ, w ramach partnerstwa pry-

watno - publicznego;
4) ze œrodków w³asnych inwestora, na terenie posiadanych

nieruchomoœci.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXV-291-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO

WGL¥DU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

W ustawowym terminie nie wp³ynê³a ¿adna uwaga do wy³o-
¿onego do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci Gminy
Andrychów w zakresie parcel po³o¿onych w Andrychowie, na
obszarze pomiêdzy ulicami: Bia³a Droga, Krakowska, Objazd
oraz potokiem Bobrek.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

2092

Uchwa³a Nr XXVII/160/2009
Rady Miejskiej w Libi¹¿u

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dotycz¹cego wysoko-
œci oraz szczegó³owych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegó³owych
warunków obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z poŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Libi¹¿u
uchwala:

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin okreœla:
1. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-

runki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych
dodatków.

2. Szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê
lat.

3. Szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placów-
kach Gminy Libi¹¿.

4. Zasady przyznawania nagród.
5. Zasady i tryb wyp³acania dodatków mieszkaniowych.
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