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bucji biletów i może odbywać się jedynie 
w przypadku braku lub awarii automatu do sprzedaży 
biletów w pojeździe, wyłącznie podczas postoju po-
jazdu na przystanku za odliczoną kwotę. 

2. Prowadzący pojazdy dokonują sprzedaży wyłącznie 
biletów 60-minutowych normalnych lub ulgowych. 

 

KONTROLA BILETÓW, OPŁATA DODATKOWA 

§ 10. Kontrola biletowa odbywa się na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – 
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, 
z późn. zm.) z uwzględnieniem warunków szczegóło-
wych wymienionych w § 11-13. 

§ 11. Osoba dokonująca kontroli: 

1) jest obowiązana do okazywania w sposób czytelny dla 
pasażerów identyfikatora, uprawniającego do prze-
prowadzania kontroli biletów, którego wzór umiesz-
czony jest w pojeździe w widocznym miejscu, 

2) jest uprawniona do nakładania i pobierania za pokwi-
towaniem należności przewozowych wraz z opłatą 
dodatkową w wysokości określonej w punkcie IV za-
łącznika Nr 1 do uchwały. 

§ 12.  

1. Podczas kontroli biletów, pasażer obowiązany jest 
okazać ważny bilet uprawniający go do przejazdu 
lub dokument poświadczający uprawnienie do prze-
jazdu bezpłatnego, a na wezwanie przedstawić do-
kument poświadczający uprawnienie do przejazdu 
ulgowego. 

2. W razie stwierdzenia braku biletu lub jednego 
z dokumentów, o których mowa w ust. 1, pasażer 
jest obowiązany do uiszczenia osobie kontrolującej 
bilety właściwej należności za przewóz oraz opłaty 
dodatkowej gotówką albo do przyjęcia wezwania do 
zapłaty i uiszczenia kwoty określonej w wezwaniu 
w sposób w nim określony. 

3. Osoba kontrolująca bilety nie może nałożyć opłaty 
dodatkowej na pasażera, który nie mógł, 
w warunkach określonych w § 9 ust.1, nabyć biletu, 
z powodu nie posiadania biletów przez prowadzące-
go pojazd. W takim przypadku osoba dokonująca 

kontroli obowiązana jest sporządzić raport na tę oko-
liczność. 

4. Zwrot pobranej należności za przewóz i opłaty dodat-
kowej lub umorzenie wezwania do zapłaty może na-
stąpić w przypadku przedłożenia nie okazanego 
w czasie kontroli (nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia przewozu): 

1) ważnego imiennego biletu okresowego zakupio-
nego przed kontrolą, 

2) ważnego zintegrowanego biletu PR – Komunika-
cja Miejska w Krakowie zakupionego przed kon-
trolą, 

3) ważnego dokumentu poświadczającego upraw-
nienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 

4) innego dowodu poświadczającego wniesienie 
opłaty za przejazd przed kontrolą po uiszczeniu 
opłaty manipulacyjnej, określonej w zał. Nr 1 do 
uchwały, pkt V Lp. 1 (wniesienia opłaty nie wy-
maga się w przypadku zwrotu pobranych bez-
podstawnie należności za przewóz i opłaty dodat-
kowej lub anulowania wystawionego bezpod-
stawnie wezwania do zapłaty). 

5. Przedłożenie nie okazanego w czasie kontroli biletów 
na okaziciela, niezależnie od formy jego zakupu, nie 
stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za 
przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwa-
nia do zapłaty. 

§ 13.  

1. W sprawie trybu i zasadności nałożenia opłaty dodat-
kowej można składać skargi i wnioski (ustne osobi-
ście bądź pisemne) lub reklamacje (tylko pisemne), 
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzy-
mania wezwania do zapłaty, w miejscu wskazanym 
na pokwitowaniu lub wezwaniu do uiszczenia opłaty 
dodatkowej. 

2. Uznanie zasadności reklamacji, dotyczącej nałożenia 
opłaty dodatkowej, może nastąpić pod warunkiem 
uiszczenia należności przewozowych. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa  
Bogusław Koņmider 
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UCHWAŁA NR X/60/11 
RADY GMINY ŁABOWA 

 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa 
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów. 

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 
i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej 
dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), 

 

Rada Gminy Łabowa 
 stwierdza zgodnoņć ustaleń zmiany planu ze Stu-

dium uwarunkowań i kierunków 
 zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa 

wprowadzonego Uchwałą Nr XXIV/163/04 Rady Gmi-
ny Łabowa z dnia 3 grudnia 2004 roku (z późn.zm.). 

i uchwala co następuje: 
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Rozdział 1 
- PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Łabowa 
z wyłączeniem obszaru popradzkiego Parku Kra-
jobrazowego w sołectwie Kotów, zatwierdzonego 
uchwałą Nr XX/129/2004 Rady Gminy Łabowa 
z dnia 31 sierpnia 2004 r.(Dz. Urz. Wojew. Mało-
polskiego z 2004r. Nr 344, poz. 3739 z póź. zm.) 
w zakresie przeznaczenia części działki nr 23/1 po-
łożonej w Kotowie na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – zwaną w tekście niniej-
szej uchwały planem. 

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku gra-
ficznym do uchwały Rady Gminy Łabowa 
Nr LI/313/10 z dnia 29 czerwca 2010r. 

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową 
planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Rysunek planu sporządzony na podkładach ma-
py zasadniczej w skali 1:2000, jako załącznik Nr 1 
do niniejszej Uchwały, 

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łabowa – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – jako załącznik 
Nr 2. 

3. Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łabowa – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – jako załącznik 
Nr 2. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają 
stosowania innych przepisów odrębnych. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Łabowa, obejmującą ustale-
nia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz 
ustalenia określone na załączniku graficznym Nr 
1 do tej uchwały, 

2. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

3. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar 

na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasa-
dach i warunkach zagospodarowania, 

4. linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, 
w której może być umieszczona ściana budynku 
lub innych obiektów kubaturowych, bez jej prze-
kraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich jak: schody 
zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, 

5. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po 
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się części bu-
dynków nadwieszonych nad terenem takich jak 
balkon i wykusz, 

6. ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony 
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu 
budynku, 

7. wysokoņci zabudowy (obiektu) – rozumie się przez 
to wymiar pionowy mierzony od średniego po-
ziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy da-
chu, 

8. dachu namiotowym (kopertowym) – rozumie się 
przez to dach wielospadowy o trójkątnych poła-
ciach, zbiegających się w jednym wierzchołku. 

 
Rozdział 2 

- USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu 
ustala się co następuje : 

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów śro-
dowiska przyrodniczego, w szczególności czystości 
wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określo-
nych w przepisach odrębnych. 

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w zrozumieniu obowiązujących przepisów odręb-
nych, za wyjątkiem inwestycji związanych z uzbro-
jeniem terenu. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
dla terenu objętego planem i oznaczonego symbo-
lem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod za-
budowę mieszkaniową. 

5. Cały obszar objęty planem położony jest 
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu - utworzonym Rozporządzeniem 
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listo-
pada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. 
Nr 806, poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 
Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego 
z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązu-
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ją ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporządze-
niach wymienionych wyżej. 

6. Cały obszar opracowania wchodzi w skład Europej-
skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pn. „Łabowa” 
o kodzie PLH120036 – zgłoszony jako obszar spe-
cjalnej ochrony siedlisk. Obowiązuje ochrona cen-
nych gatunków zwierząt oraz ich siedlisk 
o znaczeniu dla obszaru Natura 2000 zgodnie 
z przepisami odrębnymi – w zakresie problematyki 
odnoszącej się do obszaru objętego niniejszym 
planem miejscowym. W związku z tym dla terenu 
objętego planem w zakresie oddziaływania inwe-
stycji na obszar Natura 2000 obowiązują wymaga-
nia określone w przepisach odrębnych. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje: 

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód 
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach 
do tego nie wyznaczonych. 

2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci 
infrastruktury technicznej w wielkościach zgod-
nych z przepisami odrębnymi oraz zgodnie 
z warunkami określonymi przez zarządzającego 
sieciami. 

3. Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego systemu 
zaopatrzenia w wodę. 

4. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo 
do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu 
realizacji tego systemu dopuszcza się gromadze-
nie ścieków w bezodpływowych, szczelnych 
zbiornikach okresowo wybieralnych. Dopuszcza 
się realizację przydomowych oczyszczalni ście-
ków. 

5. Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację 
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemni-
kach, okresowo opróżnianych i w sposób zorgani-
zowany wywożonych na urządzone składowisko 
odpadów, zgodnie z prowadzona polityką władz 
Gminy. Obowiązuje zakaz gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych. 

6. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych 
nie mogą powodować przekroczenia dopuszczal-
nych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględ-
nieniem zanieczyszczeń tła. 

7. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych. 

8. Ustala się obsługę telekomunikacyjną na bazie 
istniejącego systemu, z dopuszczeniem jego roz-
budowy oraz realizacji nowych obiektów, sieci 
i urządzeń łączności publicznej w celu zapewnie-
nia telekomunikacji. 

9. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie 
wyróżnionych na rysunku planu. 

10. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

Rozdział 3 
- USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 6. Wyznacza się w planie tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 
MN, obejmujące część działki nr 23/1 położonej 
w Kotowie o powierzchni ~0,30 ha. 

1. Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
jako podstawowe przeznaczenie terenu 

2. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, 
garaży, obiektów małej architektury, wiat, altan. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urzą-
dzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Przy realizacji obiektów obowiązuje zachowanie 
linii zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5,0 
m. od granicy działki drogi wewnętrznej. 

4. Dojazd do terenu z drogi publicznej istniejącą dro-
gą wewnętrzną przebiegającą od wschodniej stro-
ny działki. 

§ 7. W zakresie kształtowania architektury, ładu 
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się 
co następuje: 

1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształ-
towanie architektury harmonizującej z krajobrazem 
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa 
regionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. 
Główne kalenice i okapy dachu muszą być pozio-
me. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświe-
tlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% 
długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami 
okapu oraz zakaz przesuwania kalenicy w pionie. 
Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, na-
miotowych i pulpitowych. Maksymalna wysokość 
budynków – dwie kondygnacje nadziemne liczone 
od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna 
w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 
1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m 
od terenu od strony przystokowej. Wysokość bu-
dynków mieszkalnych nie może przekroczyć 10 m 
od poziomu parteru. 

2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala 
się realizację dachów o kącie nachylenia głównych 
połaci w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość 
obiektów nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim 
poziomem terenu. Dopuszcza się realizację budyn-
ków gospodarczych i garaży dobudowanych do 
budynków mieszkalnych z dopuszczeniem ich 
przykrycia dachami pulpitowymi o spadku rów-
nym lub mniejszym od spadku dachu głównego 
budynku mieszkalnego. 

3. W przypadku podziału terenów na nowe działki 
budowlane obowiązuje minimalna powierzchnia 
działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – 800 m². 

4. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapew-
nienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie 
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. 

5. W wykończeniu budynków wyklucza się stosowa-
nie okładzin panelami z tworzyw sztucznych; nale-
ży stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień 
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itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych 
w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni. 

6. W wykończeniu budynków wyklucza się stosowa-
nie okładzin panelami z tworzyw sztucznych; nale-
ży stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień 
itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych 
w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni. 

7. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zacho-
wanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie 
czynnej. Powierzchnia zabudowy nie może być 
większa niż 50 % powierzchni terenu inwestycji. 

 
Rozdział 4 

- PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieru-

chomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa 
w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 5 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łabowa. 

§ 10.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie 
internetowej Gminy Łabowa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Marek Stanisz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr X/60/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 
Marek Stanisz 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr X/60/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łabowa w sprawie uwag 
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji które naleŊą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Łabowa po zapoznaniu się z oświadcze-
niem Wójta Gminy Łabowa z dnia 6 czerwca 2011r., 
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów, dot. prze-
znaczenia części działki nr 23/1położonej w Kotowie 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
w okresie wyłożenia tego planu do publicznego 
wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrze-

by rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz.717 z póź. zm.). 

2. W odniesieniu do terenu objętego opracowaniem 
plan nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji 
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy. 

W związku z tym Rada Gminy Łabowa stwierdza 
brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji 
inwestycji które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Marek Stanisz 
3102

 


