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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXX/332/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Bieczu w sprawie
uwag do projektu planu oraz realizacji zapisanych

w planie inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Miejska w Bieczu po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Burmistrza Biecza, stwierdzaj¹cym brak uwag do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biecz dot. przeznaczenia czêœci
dzia³ki Nr 583/2 w Grudnej Kêpskiej, czêœci dzia³ki Nr 118/5
w Korczynie, czêœci dzia³ek Nr: 113/1, 412 i 761 w Libuszy,
dzia³ki Nr 1076/2 w Rac³awicach i dzia³ki Nr 358/1 w Ro¿-
nowicach na tereny zabudowy mieszkaniowej w okresie
wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du i 14 dni po
wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 ze zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Biecz obejmuje pojedyncze
dzia³ki (okreœlon¹ w punkcie 1) i nie wprowadza nowych
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, Rada
Miejska w Bieczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia
o sposobie realizacji inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych 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 ze zm.).

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur

3889

Uchwa³a* Nr XXXVIII/198/2009
Rady Miejskiej w Grybowie

z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Grybowa - "Grybów 17" -
dzia³ki 42/1 i 22 w obr. 1

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z póŸn. zm.)
oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leœnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266
z póŸn. zm.) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXVI/138/2008 Rady Miej-
skiej w Grybowie z dnia 12 wrzeœnia 2008 r. Rada Miejska
w Grybowie uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w treœci uchwa³y jest mowa o:
1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gry-
bów wprowadzony Uchwa³¹ Nr XXXI/134/2005 Rady Miej-
skiej w Grybowie z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Ma-
³opolskiego Nr 188 poz. 1241 z 2005 r. z póŸn. zm.)

2) "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotych-
czasowego dla terenów obejmuj¹cych w mieœcie Grybów
dzia³ki 42/1 i 22 w obr. 1, uchwalony niniejsz¹ uchwa³¹.

3) "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wymienionego w punkcie 2 sporz¹dzony na mapie sytuacyj-
no - wysokoœciowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej,
zarejestrowanej w Powiatowym Oœrodku Dokumentacji Geo-
dezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cz-
nik Nr 1 i bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Grybów uchwalone Uchwa³¹ Nr XXII/111/99 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 30 grudnia 1999 roku

5) "Poziomie terenu" - nale¿y przez to rozumieæ œredni po-
ziom terenu istniej¹cego, liczony w obrysie rzutu budynku
jako œrednia arytmetyczna poziomu terenu od strony przy-
stokowej i odstokowej.

§ 2

1. Stwierdza siê zgodnoœæ planu o którym mowa w § 1 punkt 2,
ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plan o którym mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

1. W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicz-
nych, wymagaj¹cych okreœlenia warunków ich kszta³towania.

2. W obszarze objêtym planem nie zachodzi potrzeba okreœla-
nia zasad i warunków scaleñ nieruchomoœci.

3. Tereny objête planem nie s¹ zagro¿one osuwaniem siê mas
ziemnych, nie s¹ zagro¿one powodzi¹ i nie znajduj¹ siê w stre-
fach ochrony sanitarnej ujêæ wody. W obszarze objêtym pla-
nem nie wystêpuj¹ tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie
na podstawie przepisów odrêbnych.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
przepisów odrêbnych.

§ 4

Tereny objête planem stanowi¹ grunty klasy Bi i Tk, nie s¹
objête kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagaj¹ zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z póŸn. zm.).

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,

zgodnie z zasadami podanymi w § 6.

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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2) Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad
podanych w § 7.

3) Obowi¹zuj¹ parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
i zagospodarowania terenu okreœlone w ustaleniach szcze-
gó³owych.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów œrodowiska

przyrodniczego, w szczególnoœci czystoœci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

2) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-
nieczyszczenia atmosfery, okreœlonych w przepisach od-
rêbnych

3) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ
i zabezpieczeñ dla utrzymania na granicy wydzielonego pla-
nem terenu dopuszczalnego poziomu ha³asu okreœlonego
w przepisach odrêbnych jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemieœlniczymi.

4) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne formy
ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowi¹zuje kszta³towanie architektury obiektów harmoni-

zuj¹cej z krajobrazem.
2) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty podle-

gaj¹ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 ro-
ku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
poz. 1568).

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie
wyznaczonych

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych i sieci gazowych w wielkoœciach zgodnych z prze-
pisami odrêbnymi

3) utrzymanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej i pod-
³¹czenie nowych obiektów do istniej¹cych sieci

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

1. Teren oznaczony symbolem 17 P obejmuj¹cy dzia³ki Nr 42/1
i 22 obr. 1 w mieœcie Grybów o powierzchni 2,05 ha, stano-
wi¹cy grunty klasy Bi i Tk, przeznacza siê na tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów. Utrzymuje siê
istniej¹ce budynki produkcyjne, magazynowe i inne obiek-
ty, dopuszcza siê ich remonty, przebudowê i rozbudowê.
Dopuszcza siê realizacjê nowych budynków produkcyjnych,
us³ugowych i magazynowych. Dopuszcza siê realizacjê pla-
ców sk³adowych i postojowych. Obowi¹zuje stosowanie
technologii nie powoduj¹cych obowi¹zku ustanowienia strefy
ograniczonego u¿ytkowania poza terenem objêtym planem.
Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w iloœci

co najmniej 1 stanowisko/4 stanowiska pracy. Obowi¹zuje
wykonanie zabezpieczeñ budynków przed szkodliwym od-
dzia³ywaniem wibracji i ha³asu od linii kolejowej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³to-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Dla nowych budynków lub przy przebudowie i rozbudo-

wie istniej¹cych obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³a-
skich i pulpitowych. Obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie
nachylenia g³ównych po³aci dachowych 10 - 300. Obowi¹-
zuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolo-
rów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ nowych budynków
oraz czêœci rozbudowywanych budynków istniej¹cych nie
wiêksza ni¿ 12 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,00 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych budynków w odleg³o-
œci nie mniejszej ni¿ 10 m od zewnêtrznej krawêdzi istnie-
j¹cej jezdni drogi krajowej oraz nie mniejszej ni¿ 10 m od
granicy terenów kolejowych i 20 m od skrajnej szyny.

5) Obowi¹zuje powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 60%
powierzchni terenu i powierzchnia biologicznie czynna nie
mniejsza ni¿ 25% powierzchni terenu.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 17 P w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej

na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 roku "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej na obszarze miasta.

3) Odprowadzenie wód deszczowych do istniej¹cej sieci ka-
nalizacji opadowej.

4) Na odp³ywach z utwardzonych placów i miejsc postojo-
wych obowi¹zuje zainstalowanie separatorów b³ota i ro-
popochodnych.

5) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego, gazu lub
energii elektrycznej.

6) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy. W terenie 17 P
dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowej.

7) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci œredniego ciœnie-
nia na warunkach podanych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

8) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany. Obowi¹zuje zagospodarowanie odpadów po-
produkcyjnych.

4. Dojazd do terenów 17 P z istniej¹cej drogi wewnêtrznej (dz. 21)
w³¹czonej do drogi krajowej na warunkach okreœlonych przez
zarz¹dcê drogi. Wyklucza siê realizacjê nowego zjazdu.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem,
utrzymuje siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie.

Poz. 3889
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§ 11

Ustala siê wysokoœæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia
planu dla terenów 17 P w wysokoœci 15%.

§ 12

Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosown¹ klau-

zul¹ jako za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2,

3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Grybów.

§ 14

Uchwa³a podlega og³oszeniu na stronie internetowej mia-
sta i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Obrêbski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVIII/198/2009
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 13 lipca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GRYBÓW - "GRYBÓW 17"
- dzia³ki Nr 42/1 i 22 obr. 1 w GRYBOWIE

Rysunek planu skala 1:000*

Uk³ad sekcji

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1 2

Poz. 3889
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Obrêbski
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVIII/198/2009
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 13 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa -

"Grybów 17" - dzia³ki 42/1 i 22 w obr. 1

Rada Miejska w Grybowie, po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Burmistrza Miasta Grybowa, stwierdzaj¹cym brak uwag
kwestionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Grybowa - "Grybów 17" - dzia³ki 42/1 i 22 w obr. 1, w okresie
wy³o¿enia tego projektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po
zakoñczeniu wy³o¿enia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniê-
cia o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Obrêbski

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr. XXXVIII/198/2009
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 13 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ

w³asnych Gminy, zapisanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Grybowa - "Grybów 17" - dzia³ki 42/1 i 22 w obr. 1

Rada Miejska w Grybowie, po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Burmistrza Miasta Grybowa, stwierdzaj¹cym brak zapi-
sanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹-
cych do zadañ w³asnych Gminy w projekcie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gry-
bowa - "Grybów 17" - dzia³ki 42/1 i 22 w obr. 1, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Obrêbski

3890

Uchwa³a Nr XXIII/145/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie: upowa¿nienia Kierownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Kamienicy do prowadzenia postê-
powania okreœlonego w art.90m Ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz.
2572 z póŸn. zm.).

Na podstawie art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 190, poz. 1606 ze zm.) Rada Gminy
Kamienica uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Kamienicy do prowadzenia postêpowania okre-
œlonego w art.90m Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z póŸn. zm.)
t.j. do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Kierownikowi Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kamienicy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

3891

Uchwa³a Nr XXXI/155/09
Rady Gminy Radgoszcz

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie: Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szcze-
gó³owe warunki przyznawania i wyp³acania nauczycielom
niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz wysokoœæ
i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7,
w zwi¹zku z art. 91 d Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. .Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.)
po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zrzeszaj¹cymi nauczycieli:
NSZZ Solidarnoœæ i Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego Rada
Gminy Radgoszcz uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó-
³owe warunki przyznawania i wyp³acania nauczycielom niektó-
rych dodatków do wynagrodzenia oraz wysokoœæ i szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.

§ 2

Regulamin o jakim mowa w § 1, ma zastosowanie do wy-
nagrodzeñ nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
œwiatowych Gminy Radgoszcz wyp³acanych w roku 2009.

§ 3

Traci moc Uchwala Nr XXVIII/148/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
w zwi¹zku z uwzglêdnieniem rozstrzygniêcia nadzorczego Wo-
jewody Ma³opolskiego z dnia 18 maja 2009 roku (Nr PN.V.0911-
21-09) w przedmiocie tego regulaminu.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rad-
goszcz.

Poz. 3889, 3890, 3891


