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Uchwa³a Nr XIX/132/08
Rady Gminy w Stryszowie

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników ali-
mentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001,
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia
7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z pó�n. zm.), Rada Gminy
w Stryszowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Upowa¿nia Kierownika Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Stryszowie do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ni-
ków alimentacyjnych, na zasadach okre�lonych w Ustawie
z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stry-
szów i Kierownikowi Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Stryszowie.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XVIII/113/08 Rady Gminy w Stryszo-
wie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: podejmowania dzia-
³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski
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Uchwa³a* Nr XX/138/09
Rady Gminy w Stryszowie

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego so³ectw Stryszów i D¹brówka.

Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.) art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Stryszowie stwierdzaj¹c
zgodno�æ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów uchwala

zmianê miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego so³ectw Stryszów i D¹brówka dla obszarów przewidzia-
nych do realizacji zbiornika wodnego "�winna - Porêba"

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zmianie podlegaj¹:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego so-

³ectwa D¹brówka w Gminie Stryszów uchwalony uchwa³¹
Nr XXII/138/05 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 sierp-
nia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 635, poz. 4327),

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego so-
³ectwa Stryszów w gminie Stryszów uchwalony uchwa³¹
Nr V/36/03 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 203 z 2004 r.,
poz. 2320).

2. Zmiana planów, zwana dalej "planem", obejmuje fragmen-
ty obszarów so³ectw D¹brówka i Stryszów w granicach ozna-
czonych na rysunku planu.

3. Granice obszaru objêtego planem wynikaj¹ z postanowieñ
uchwa³y Nr XI/72/07 Rady Gminy w Stryszowie z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia zmian miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego so³ectw Stryszów, D¹brówka.

§ 2

Tre�æ planu przedstawiona jest w postaci:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) czê�ci graficznej stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do niniejszej

uchwa³y sk³adaj¹cej siê z 5 arkuszy rysunku planu wykona-
nym na kopiach map ewidencyjnych w skali 1 : 2 000 oraz
arkusza 0 z wyrysem ze "Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów"
i legend¹ rysunku planu.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleñ planu jest okre�lenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tere-

ny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania,

2) zasad ochrony �rodowiska, przyrody i dziedzictwa kultu-
rowego,

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu,

4) zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej.

2. Pozosta³e elementy wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wy-
stêpuj¹ w obszarze objêtym planem.

§ 4

Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 Rysunek planu w skali 1 : 2 000 na 5 arku-

szach oraz arkusz 0 zawieraj¹cy wyrys ze "Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stryszów" i legendê rysunku planu,

2) Za³¹cznik Nr 2 Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Stryszowie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

3) Za³¹cznik Nr 3 Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Stryszowie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z za-

_________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 5

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) przepisach odrêbnych - rozumie siê przez to obowi¹zuj¹ce

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenów wynikaj¹ce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych,

2) rysunku planu - rozumie siê przez to rysunek wymieniony w
§ 4 pkt 1 niniejszej uchwa³y,

3) terenie - rozumie siê przez to teren o okre�lonym przezna-
czeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczaj¹cymi,

4) obszarze - rozumie siê przez to obszar objêty planem,
5) obowi¹zuj¹cych planach - rozumie siê przez to miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego so³ectw D¹brów-
ka i Stryszów wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwa³y.

Przepisy obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego planem
Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i dziedzictwa

kulturowego

§ 6

W celu zachowania wymogów ochrony �rodowiska przy
wszelkich dzia³aniach inwestycyjnych oraz innych, zwi¹zanych
ze zmian¹ funkcji i sposobu u¿ytkowania terenów, nakazuje
siê przestrzeganie zasad okre�lonych w Programie Ochrony
�rodowiska dla Gminy Stryszów (przyjêtym uchwa³¹ Rady
Gminy w Stryszowie) oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach od-
rêbnych, a ponadto ustala siê:
1) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o od-
dzia³ywaniu na �rodowisko - jest wymagane bezpo�rednio
z mocy prawa, za wyj¹tkiem robót budowlanych zwi¹zanych
ze zbiornikiem "�winna - Porêba" oraz z komunikacj¹ dro-
gow¹ i kolejow¹, okre�lonych w planie,

2) lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
mo¿e byæ wymagany przez w³a�ciwy organ, dopuszcza siê
na zasadach okre�lonych w decyzji o �rodowiskowych uwa-
runkowaniach,

3) zakaz wprowadzania niew³a�ciwie oczyszczonych �cieków
do ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych,

4) nakaz podczyszczania - przed odprowadzeniem do odbiorni-
ka - wód opadowych i roztopowych z parkingów i terenów
przebudowy uk³adu komunikacyjnego w obrêbie zbiornika,
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

5) nakaz realizacji urz¹dzeñ ochrony akustycznej w pasach pro-
jektowanych obiektów komunikacji kolejowej i drogowej.

§ 7

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów natu-
ralnych krajobrazu ustala siê:
1. Nakaz ochrony zespo³ów zieleni naturalnej i pó³naturalnej:

1) okre�lonych w "planach urz¹dzenia lasu" jako lasy,
2) zadrzewieñ oznaczonych w ewidencji gruntów jako "Lz",
3) stanowi¹cych biologiczn¹ strefê ochronn¹ wód powierzch-

niowych p³yn¹cych.
2. Mo¿liwo�æ wycinki drzew, w tym w pasach projektowanych

obiektów komunikacji, wy³¹cznie na podstawie decyzji wy-
danych wed³ug przepisów odrêbnych.

3. Nakaz realizacji zespo³ów zieleni izolacyjnej w pasach
projektowanych obiektów komunikacji drogowej i kole-
jowej.

4. Realizacjê zalesieñ na terenach wskazanych w planie.

§ 8

1. W obszarze objêtym planem ochronie podlega stanowisko
archeologiczne "D¹brówka 4" po³o¿one na dzia³ce Nr 1002 -
oznaczone na rysunku planu.

2. Podjêcie prac budowlanych w rejonie stanowiska wymaga
zg³oszenia i uzgodnienia warunków realizacji z Ma³opolskim
Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

Przepisy dotycz¹ce poszczególnych terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi

§ 9

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony sym-
bolem "WSz" przeznacza siê pod zbiornik wodny "�winna
- Porêba".

2. W terenie ustala siê kontynuacjê budowy "Zbiornika Wod-
nego �winna - Porêba" w granicach zasiêgu zbiornika usta-
lonych operatem geodezyjnym.

3. W terenie ustala siê mo¿liwo�æ sytuowania budowli hydro-
technicznych niezbêdnych dla realizacji zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem wód, ochron¹ przeciwpowodziow¹ oraz za-
bezpieczeniem przeciwerozyjnym.

4. Z uwagi na funkcjê zbiornika m.in. jako �ród³a wody pitnej -
obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania jego oto-
czenia okre�lone w odrêbnych ustaleniach obowi¹zuj¹cych
planów.

§ 10

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolem "Z" przeznacza siê dla zal¹dowañ - w obszarze
przeznaczonym pod budowê wielozadaniowego zbiornika
wodnego �winna Porêba (poza zasiêgiem wód zbiornika),
w tym powierzchnie dla zieleni nieurz¹dzonej stabilizuj¹-
cej (po wykonaniu makroniwelacji terenu).

2. W terenach ustala siê:
1) realizacjê zasypów i zal¹dowañ,
2) mo¿liwo�æ zalesieñ i zadrzewieñ,
3) mo¿liwo�æ sytuowania budowli hydrotechnicznych zwi¹-

zanych z utrzymaniem wód, ochron¹ przeciwpowodziow¹
oraz zabezpieczeniami przeciwerozyjnymi,

4) mo¿liwo�æ sytuowania budowli zwi¹zanych z zabezpie-
czeniem osuwisk, zboczy i ograniczaj¹cych skutki erozji
powierzchniowej,

5) mo¿liwo�æ budowy zjazdów z projektowanej drogi pu-
blicznej dla powi¹zania z drogami wewnêtrznymi w oto-
czeniu zbiornika.

§ 11

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony sym-
bolem "KK, KD" przeznacza siê pod przebudowê uk³adu ko-
munikacyjnego w obrêbie zbiornika "�winna - Porêba"

2. Dla terenu ustala siê:
1) budowê obiektów komunikacji drogowej i kolejowej re-

alizowanych na wspólnym nasypie w formie odrêbnych
pasów komunikacyjnych, odcinkami usytuowanymi na
przeprawach mostowych,
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2) obowi¹zek stosowania przy projektowaniu i realizacji
obiektów, uwarunkowañ parametrycznych wynikaj¹cych
z odrêbnych przepisów technicznych oraz przepisów pra-
wa ochrony �rodowiska.

§ 12

1. Dla obs³ugi komunikacyjnej obszaru i zapewnienia powi¹-
zañ z projektowanym uk³adem komunikacyjnym w obrêbie
zbiornika wyznacza siê tereny dróg publicznych wydzielo-
ne liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami:
1) KDL - istniej¹ce i projektowane odcinki dróg klasy L (lo-

kalne) o zmiennych szeroko�ciach w liniach rozgranicza-
j¹cych, okre�lonych na rysunku planu i przekrojach jedno-
jezdniowych,

2) KDD - istniej¹ce i projektowane odcinki dróg klasy D (do-
jazdowe) o szeroko�ciach 10 m w liniach rozgraniczaj¹-
cych i przekrojach jednojezdniowych.

2. Dla dróg publicznych ustala siê:
1) utrzymanie, przebudowê i budowê urz¹dzeñ drogowych,

w tym realizacjê chodników, �cie¿ek rowerowych, zatok
postojowych itp., dla uzyskania parametrów technicznych
okre�lonych w przepisach odrêbnych,

2) utrzymanie oraz mo¿liwo�æ lokalizacji w pasie drogowym
obiektów ma³ej architektury, sieci infrastruktury technicz-
nej i pasów zieleni izolacyjnej.

3. Ze wzglêdu na brak zabudowy wzd³u¿ wymienionych dróg
publicznych nie ustala siê nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 13

1. Ustala siê w obszarze granice terenów zamkniêtych ozna-
czonych symbolem "TZ".

2. W granicach terenów znajduje siê obszar istniej¹cej linii ko-
lejowej.

Przepisy koñcowe

§ 14

Z uwagi na charakter realizowanych przedsiêwziêæ i stan
w³asno�ci gruntów nie ustala siê stawki procentowej, s³u¿¹cej
naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nie-
ruchomo�ci objêtych planem.

§ 15

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stryszów.

§ 16

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

§ 17

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Gminy
Stryszów.

§ 18

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski
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*

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XX/138/09
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 24 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SO£ECTW STRYSZÓW I D¥BRÓWKA
DLA OBSZARÓW PRZEWIDZANYCH DO REALIZACJI ZBIORNIKA WODNEGO "�WINNA - PORÊBA"

RYSUNEK PLANU ARKUSZ 0

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10 000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 941
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RYSUNEK PLANU ARKUSZ 1

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

*

Poz. 941
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RYSUNEK PLANU ARKUSZ 2

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

*

Poz. 941
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RYSUNEK PLANU ARKUSZ 1

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

*

Poz. 941
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RYSUNEK PLANU ARKUSZ 1

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

*

Poz. 941
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RYSUNEK PLANU ARKUSZ 1

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski

*

Poz. 941
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XX/138/09
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W STRYSZOWIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWYCH  PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SO£ECTW
STRYSZÓW I D¥BRÓWKA

Rada Gminy w Stryszowie, po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy Stryszów, informuj¹cym ¿e do projektu
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego so³ectw Stryszów i D¹brówka dla obszarów przewidzia-
nych do realizacji zbiornika wodnego "�winna - Porêba", w okre-
sie jego wy³o¿enia do publicznego wgl¹du i 14 dni po zakoñ-
czeniu wy³o¿enia nie z³o¿ono uwag, stwierdza brak potrzeby
rozstrzygniêcia, 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 pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XX/138/09
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W STRYSZOWIE
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥  DO ZADAÑ W£ASNYCH

GMINY  ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Rada Gminy w Stryszowie, po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy Stryszów, informuj¹cym ¿e w projekcie
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego so³ectw Stryszów i D¹brówka dla obszarów przewidzia-
nych do realizacji zbiornika wodnego "�winna - Porêba" nie
zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, stwierdza brak potrzeby
rozstrzygniêcia, 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 pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski
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Zarz¹dzenie Nr 5/2009
Starosty Powiatu Proszowickiego

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu
utrzymania dziecka w Ognisku Wychowawczym KRA
w Gruszowie w roku 2009.

Na podstawie art. 86, ust. 7 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.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka
w Ognisku Wychowawczym KRA w Gruszowie w roku 2009

w wysoko�ci 254,65 z³ (s³ownie: dwie�cie piêædziesi¹t czte-
ry z³ote 65/100).

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Kierownikowi Ogni-
ska Wychowawczego KRA w Gruszowie.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem pod-
jêcia.

Starosta Powiatu Proszowickiego: Z. Wójcik
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Zarz¹dzenie Nr 6/2009
Starosty Powiatu Proszowickiego

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu
utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej
im. B³. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2009.

Na podstawie art. 60, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115,
poz. 728 z pó�n. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej im. B³. Matki Teresy z Kalkuty
w Pieczonogach w roku 2009 w wysoko�ci 2 211,80 z³ (s³ow-
nie: dwa tysi¹ce dwie�cie jedena�cie z³otych 80/100).

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Domu
Pomocy Spo³ecznej im. B³. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczo-
nogach.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem pod-
jêcia.

Starosta Powiatu Proszowickiego: Z. Wójcik

944

Zarz¹dzenie Nr 7/2009
Starosty Powiatu Proszowickiego

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w Ognisku Wychowawczym w Proszowicach
w roku 2009.

Na podstawie art. 86, ust. 7 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.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

Poz. 941, 942, 943, 944


