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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/229/2009
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Jordanowie
o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
So³ectwa Toporzysko"

Zgodnie z 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.), Rada Gminy w Jordanowie stwierdza:
- w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du projektu planu

(07.05.2009 - 29.05.2009 ) oraz w ustalonym do sk³adania
uwag terminie (12.06.09) - nie wp³ynê³y ¿adne uwagi.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/229/2009
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Jordanowie
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
oraz zasady ich finansowania

Zgodnie z 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.), Rada Gminy w Jordanowie stwierdza:
- Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej i dróg nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy realizowane
bêd¹ zgodnie z zapisami obowi¹zuj¹cego planu.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru obejmuj¹cego czêœæ So³ectwa Toporzysko
polega na zmianie zapisów dotycz¹cych przebiegu granic
i przeznaczenia terenów na pojedynczych dzia³kach.

- Nowe ustalenia nie zmieniaj¹ warunków obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji, co nie skutkuje zmian¹
wydatków na inwestycje z tego zakresu (w stosunku do zapi-
sów planu przed zmian¹).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula

3453

Uchwa³a Nr XXVI/230/2009
Rady Gminy w Jordanowie

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego So³ectwa Toporzysko".

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów: 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 póŸn. zm.) oraz art. 3 ust. 1,
art. 4 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z póŸn.
zm.), stwierdzaj¹c zgodnoœæ z ustaleniami "Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

w Jordanowie" uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXIX/260/2006
Rady Gminy w Jordanowie z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. Rada
Gminy w Jordanowie uchwala zmianê Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego So³ectwa Toporzysko
zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy w Jordanowie Nr XXVI/
169/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego
Nr 332, poz. 2492) ze zmianami wprowadzonymi Uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XXII/170/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 746, poz. 5262), w zakresie ustalonym
Uchwa³¹ Nr XVIII/128/2008 Rady Gminy w Jordanowie z dnia
23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Jordanów dla so³ectwa Toporzysko.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroæ w dalszych przepisach uchwa³y jest mowa o:
1) dzia³ce budowlanej - rozumie siê przez to nieruchomoœæ

gruntow¹ sk³adaj¹c¹ siê z jednej lub wielu dzia³ek ewi-
dencyjnych, spe³niaj¹c¹ wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych lub usta-
leñ niniejszej uchwa³y, 2) nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy - rozumie siê przez to najmniejsz¹ odleg³oœæ, w jakiej
mo¿liwa jest lokalizacja budynku od krawêdzi drogi pu-
blicznej lub ci¹gów infrastruktury technicznej,

3) Planie - rozumie siê przez to zmianê "Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego So³ectwa Topo-
rzysko" stanowi¹c¹ treœæ niniejszej uchwa³y,

4) przepisach odrêbnych - rozumie siê przez to obowi¹zuj¹-
ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikaj¹-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to prze-
znaczenie inne ni¿ podstawowe, które nie koliduje z pod-
stawowym, a je uzupe³nia i wzbogaca,

6) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to prze-
znaczenie, które dominuje w terenie wydzielonym linia-
mi rozgraniczaj¹cymi,

7) Rysunku planu - rozumie siê przez to rysunek wymienio-
ny w § 2 ustêp 3 punkt "2a" niniejszej uchwa³y z uwidocz-
nionymi granicami obszaru objêtego planem; sporz¹-
dzony na mapie pochodz¹cej z zasobów Powiatowego
Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Suchej Beskidzkiej,

8) uci¹¿liwoœci dla œrodowiska - rozumie siê przez to dzia-
³ania lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla
otaczaj¹cego œrodowiska, które stwarzaj¹ mo¿liwoœæ
pogorszenia standardów jakoœci œrodowiska, w rozumie-
niu przepisów odrêbnych,

9) us³ugach nieuci¹¿liwych lub nieuci¹¿liwej dzia³alnoœci
gospodarczej - rozumie siê przez to us³ugi i dzia³alnoœæ
nie powoduj¹ce szkodliwoœci i uci¹¿liwoœci dla u¿ytkow-
ników s¹siednich terenów oraz œrodowiska, dla których
w myœl aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych,
obowi¹zek prowadzenia procedury sporz¹dzania rapor-
tu o oddzia³ywaniu na œrodowisko nie jest wymagany,

10) wysokoœci budynku - rozumie siê przez to wysokoœæ mie-
rzon¹ od podstawy najni¿ej po³o¿onej œciany budynku
do szczytu lub kalenicy,

11) zieleni urz¹dzonej - rozumie siê przez to zespo³y za-
krzewieñ i zieleni niskiej, skomponowanych pod wzglê-
dem estetycznym, spe³niaj¹ce równoczeœnie funkcje
ochronne.
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2. Pojêcia, których znaczenie definiuj¹ odrêbne, powszechnie
obowi¹zuj¹ce akty prawne i te, które nie zosta³y zdefinio-
wane w Planie, interpretowaæ nale¿y zgodnie z ich znacze-
niem okreœlonym w tych aktach, wed³ug stanu prawnego
obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia planu.

3. Je¿eli w ustaleniach planu wskazano koniecznoœæ uwzglêd-
nienia okreœlonych aktów prawnych - w przypadku noweli-
zacji tych aktów b¹dŸ wprowadzenia aktów zastêpuj¹cych
dotychczasowe, nale¿y stosowaæ ich przepisy zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym aktualnie stanem prawnym.

§ 2

1. Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego objêto obszar czêœci So³ectwa Toporzysko o po-
wierzchni 0,4948 ha, w granicach oznaczonych na Rysun-
ku planu.

2. Granice obszaru objêtego Planem wynikaj¹ z postanowieñ
Uchwa³y Nr XVIII/128/2008 Rady Gminy w Jordanowie z dnia
23 kwietnia 2008 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jordanów dla so³ectwa Toporzysko.

3. Zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego So³ectwa Toporzysko" wyra¿ona jest w postaci:
1) ustaleñ bêd¹cych treœci¹ niniejszej uchwa³y,
2) za³¹czników do planu:

a) integralne czêœci planu:
Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek planu sporz¹dzony na mapie

zasadniczej w skali 1: 2 000 dla fragmentu so³ectwa
TOPORZYSKO wraz z wyrysem ze "Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy w Jordanowie" z oznaczonym obsza-
rem objêtym planem.

b) dokumenty nie stanowi¹ce ustaleñ planu:
Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Jorda-

nowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu Planu, nieuwzglêdnionych przez Wójta
Gminy.

Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Jorda-
nowie o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.

4. Teren objêty Planem oznacza siê symbolem u¿ytkowania
jak w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego So³ectwa Toporzysko" zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady
Gminy w Jordanowie Nr XXVI/169/05 z dnia 28 kwiet-
nia 2005 r. (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego Nr 332) oraz dodatko-
wo poprzedzaj¹cym go oznaczeniem Z

2
.

5. Przedmiotem Planu s¹ ustalenia dotycz¹ce:
1) podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia,
2) zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
3) zasad ochrony œrodowiska i przyrody oraz krajobrazu

kulturowego,
4) zasad u¿ytkowania i zagospodarowania oraz warunków

kszta³towania zabudowy i wskaŸników u¿ytkowania,
5) zasad obs³ugi komunikacyjnej
6) zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹,
7) stawki procentowej dla ustalenia wysokoœci op³aty z ty-

tu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci powsta³ej w wyni-
ku uchwalenia Planu.

6. Rysunek planu stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y obowi¹zuje w zakresie:
1) granic obszaru objêtego Planem,
2) linii rozgraniczaj¹cej teren o ustalonym przeznaczeniu

i sposobie zagospodarowania wraz z wyró¿niaj¹cym je
symbolem literowym:

Z
2
-TM2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej,

3) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
7. Pozosta³e oznaczenia na Rysunku planu, w tym dla terenów

s¹siednich pochodz¹ce z "Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego So³ectwa Toporzysko" zatwierdzone-
go Uchwa³¹ Rady Gminy w Jordanowie Nr XXVI/169/05
z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego Nr 332)
maj¹ charakter informacyjny i nie stanowi¹ ustaleñ niniej-
szego planu.

§ 3

1. Plan nie narusza i nie wyklucza stosowania przepisów od-
rêbnych.

2. Za zgodne z Planem uznaje siê:
1) lokalizowanie, w granicach terenu wyznaczonego liniami

rozgraniczaj¹cymi, nie wyznaczonych na rysunku planu
obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej zwi¹-
zanych z rozbudow¹ systemów lub niezbêdnych dla ob-
s³ugi mieszkañców (zaopatrzenia w wodê, odprowadze-
nia i oczyszczania œcieków, zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹, gaz i ciep³o, ochrony przeciwpo¿arowej), stosow-
nie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹-
zañ technicznych, o ile ich lokalizacja nie pozostaje
w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustaleniami,

2) realizacjê obiektów, urz¹dzeñ oraz zagospodarowania te-
renu s³u¿¹cych zabezpieczeniu przed skutkami erozji gleb
i osuwania siê mas ziemnych.

§ 4

W obszarze objêtym Planem:
1. Obowi¹zuj¹ce Studium nie wskazuje obszarów przestrzeni

publicznej wymagaj¹cych okreœlenia szczególnych warun-
ków jej kszta³towania.

2. Nie wystêpuj¹: obiekty i tereny wpisane do rejestru i ewi-
dencji zabytków, stanowiska archeologiczne, tereny górni-
cze, obszary bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ i ustano-
wione strefy ochronne ujêæ wody oraz przebiegi urz¹dzeñ
melioracji podstawowej.

3. Ze wzglêdu na rodzaj planu, uwarunkowania zewnêtrzne
i stan istniej¹cego zagospodarowania nie zachodzi potrzeba
okreœlenia:
1) innego ni¿ dotychczasowy, sposobu tymczasowego zago-

spodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania,
2) granic obszarów wymagaj¹cych rehabilitacji istniej¹cej

zabudowy b¹dŸ infrastruktury technicznej oraz rekulty-
wacji,

3) zasad oraz warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci,
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr

kultury wspó³czesnej.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 5

1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
"Z

2
-TM2" - teren zabudowy mieszkaniowej przeznaczo-

ny dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.
2. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi ustala

siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

- budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzysz¹cymi bu-
dynkami gospodarczymi i gara¿ami,

Poz. 3453
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokale dla us³ug nieuci¹¿liwych lub nieuci¹¿liwej dzia-

³alnoœci gospodarczej (jak w § 1 ust. 1 pkt 9),
b) miejsca postojowe,
c) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) zieleñ urz¹dzona z elementami ma³ej architektury, przy

czym powierzchnia lokali zaliczanych do przeznaczenia
dopuszczalnego nie mo¿e przekroczyæ 40% ca³kowitej
powierzchni budynków.

3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) przy ustalaniu lokalizacji obiektów nale¿y uwzglêdniæ:

a) przebiegi podziemnej i naziemnej sieci energetycznej
niskiego napiêcia i kabli telefonicznych,

b) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od skraja
rowu odwadniaj¹cego jezdniê dojazdowych dróg go-
spodarczych - 4 m,

2) zakaz wznoszenia ogrodzeñ w postaci pe³nych murów
i z prefabrykowanych przêse³ betonowych.

4. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) mo¿liwoœæ prowadzenia wy³¹cznie takiej dzia³alnoœci go-
spodarczej i us³ugowej, której uci¹¿liwoœæ dla œrodowi-
ska powodowana przez ha³as oraz zanieczyszczenie po-
wietrza, wody i gleby nie przekroczy wartoœci dopusz-
czalnych norm i nie koliduje z funkcj¹ podstawow¹,

2) realizacja obiektów budowlanych wymaga szczegó³o-
wego okreœlenia warunków posadowienia budynków
uwzglêdniaj¹cych warunki gruntowe (teren o predys-
pozycjach osuwiskowych) i kategoriê obiektów,

3) nakaz podczyszczania, przed odprowadzeniem do od-
biornika, wód opadowych i roztopowych z parkingów i in-
nych powierzchni szczelnych,

4) obowi¹zek zabezpieczenie obiektów i urz¹dzeñ przed
przedostaniem siê do gruntu i wody zanieczyszczeñ i sub-
stancji toksycznych,

5) nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zor-
ganizowanym, przy stosowaniu na obszarze ca³ej jed-
nostki jednolitych zasad - zgodnie z obowi¹zuj¹cym
w gminie "Planem gospodarki odpadami", w tym obo-
wi¹zek wstêpnej segregacji,

6) obowi¹zek stosowania urz¹dzeñ grzewczych i paliw nie
powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych norm za-
nieczyszczeñ powietrza,

7) obowi¹zek przestrzegania ustaleñ i zakazów obowi¹zu-
j¹cych na terenie Po³udniowoma³opolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu powo³anego Rozporz¹dzeniem
Wojewody Ma³opolskiego (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego
Nr 806 z 2006 roku),

8) dla ochrony wód podziemnych G³ównego zbiornika Wód
Podziemnych Nr 445 - "Zbiornik Warstw Magura" obo-
wi¹zek zachowania szczególnych rygorów ustalonych
niniejsz¹ uchwa³¹,

9) zasady ochrony krajobrazu kulturowego zawarto w ustê-
pie 5 - warunki kszta³towania zabudowy i wskaŸniki u¿yt-
kowania obiektów,

10) dla zapewnienia bezpieczeñstwa po¿arowego obowi¹-
zuj¹ nakazy:

a) wyposa¿enia przewodów wodoci¹gowych w hydran-
ty zewnêtrzne (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym za-
kresie przepisami odrêbnymi i normami),

b) zapewnienia dojazdu do obiektów jednostek ratow-
niczych i dróg ewakuacji,

11) dla terenu oznaczonego symbolem TM2 - przyjmuje siê
dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku jak dla tere-
nów mieszkaniowo - us³ugowych.

5. Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu oraz wa-
runki kszta³towania zabudowy i wskaŸniki u¿ytkowania
obiektów:
1) w celu racjonalnego wykorzystania terenu w jednostce

nale¿y utrzymaæ nastêpuj¹ce parametry:
a) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% po-

wierzchni terenu,
b) powierzchnia biologicznie czynna winna wynosiæ, co

najmniej 40% powierzchni terenu,
c) w obrêbie dzia³ki, od strony drogi publicznej, u¿ytkow-

nik obiektu powinien zapewniæ realizacjê miejsc posto-
jowych stosownie do poni¿szych wymogów:
- dla zabudowy jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe

na dzia³ce,
- dla lokali us³ugowych i dzia³alnoœci gospodarczej
- 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. u¿ytkowej,
podane wartoœci nale¿y traktowaæ jako minimalne,

2) usytuowanie budynków winno uwzglêdniaæ:
a) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od urz¹-

dzeñ infrastruktury technicznej i drogi okreœlonej
w ustêpie 3,

b) sytuowanie z uwzglêdnieniem warunków w³aœciwego
(korzystnego) naœwietlenia pomieszczeñ oraz nas³o-
necznienia pozosta³ego terenu,

c) dostosowania lokali dla us³ug i dzia³alnoœci gospodar-
czej do potrzeb osób niepe³nosprawnych,

3) parametry i forma architektoniczna projektowanych bu-
dynków:
a) budynki projektowane o jednolitym charakterze formy

architektonicznej, u¿ytych materia³ów elewacyjnych
i rozwi¹zañ detalu architektonicznego,

b) podstawow¹ forma zabudowy winny byæ budynki wol-
nostoj¹ce; dopuszcza siê ³¹czenie budynków mieszkal-
nych z gospodarczymi i gara¿ami,

c) podstawowa forma dachu - dach dwu lub wielospa-
dowy, o jednakowym nachyleniu g³ównych po³aci 350 -
450, zakaz stosowania stropodachów oraz dachów
p³askich,

d) wysokoœæ obiektów - do 11 m,
e) forma architektoniczna obiektów towarzysz¹cych do-

stosowana do charakteru zagospodarowania podsta-
wowego.

6. Ustalenia w zakresie obs³ugi komunikacyjnej:
obs³uga komunikacyjna od strony dróg dojazdowych go-

spodarczych przebiegaj¹cych wzd³u¿ wschodniej i za-
chodniej granicy terenu (dz. nr 526 i 497) - bezpoœred-
nim zjazdem.

7. Ustalenia w zakresie wyposa¿enia w infrastrukturê tech-
niczn¹:
1) zaopatrzenie w wodê:

a) z indywidualnego ujêcia lub studni, docelowo w syste-
mie zbiorowym z rozbudowanego istniej¹cego syste-
mu wodoci¹gu wiejskiego, na warunkach ustalonych
przez dysponenta sieci,

b) Ÿród³em zaopatrzenia w wodê dla systemu wiejskiego
s¹ istniej¹ce i rezerwowe ujêcia stokowe (po³o¿one poza
obszarem objêtym Planem),

2) odprowadzenie œcieków sanitarnych i wód opadowych:
a) odprowadzenie œcieków sanitarnych - docelowo do ka-

nalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków dla wsi Topo-
rzysko poprzez projektowan¹ sieæ kanalizacyjn¹; do
czasu objêcia terenu systemem sieciowym odprowa-
dzenie œcieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywo-
wych okresowo wybieralnych, z wywozem na oczysz-
czalniê œcieków,
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b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z par-
kingów i powierzchni szczelnych przeznaczonych na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ lub us³ugow¹, w sposób zorgani-
zowany poprzez urz¹dzenia do podczyszczania œcieków
(zgodnie z przepisami odrêbnymi),

3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i gaz:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - sieci¹ nn. popro-

wadzon¹ z istniej¹cych i projektowanych stacji trans-
formatorowych (po³o¿onych poza obszarem objêtym
Planem), na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹-
cego sieci¹; przebudowa istniej¹cych urz¹dzeñ elektro-
energetycznych po uzyskaniu warunków we w³aœci-
wym rejonie dystrybucji,

b) zaopatrzenie w gaz - docelowo z projektowanej sieci,
po zrealizowaniu gazoci¹gu wysokoprê¿nego relacji
Lubieñ - Jordanów,

4) zaopatrzenia w ciep³o:
a) rozwi¹zania indywidualne, z dopuszczeniem zastoso-

wania indywidualnych urz¹dzeñ grzewczych zapewnia-
j¹cych zachowanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ
powietrza,

b) zakaz stosowania lokalnych systemów ogrzewania na
paliwo sta³e o sprawnoœci energetycznej poni¿ej 75%,
ustala siê mo¿liwoœæ realizacji niekonwencjonalnych
Ÿróde³ zaopatrzenia w ciep³o,

5) gospodarka odpadami: obowi¹zek prowadzenia gospo-
darki odpadami zgodnie z "Planem gospodarki odpadami
dla gminy Jordanów" przyjêtym odrêbn¹ uchwa³¹,

6) telekomunikacja: adaptuje siê istniej¹cy system ³¹czno-
œci telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej.

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 6

Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, dla terenów wyznaczonych w
planie dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonych
symbolem Z2-TM2, ustala siê jednorazow¹ op³atê obowi¹zu-
j¹c¹ w przypadku zbycia nieruchomoœci w wysokoœci 10% od
wzrostu wartoœci z tytu³u wzrostu powsta³ego w wyniku uchwa-
lenia Planu.

§ 7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w Jorda-
nowie.

§ 8

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu i publikacji na stronie interne-
towej Urzêdu Gminy.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVI/230/2009
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 23 czerwca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOLECTWATOPORZYSKO
RYSUNEK PLANU SKALA 1 : 2000*

OBSZAR Z
2
-TM2

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY JORDANÓW
SKALA 1 : 10000*

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:10000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/230/2009
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Jordanowie
o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
So³ectwa Toporzysko"

Zgodnie z 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.), Rada Gminy w Jordanowie stwierdza:
- w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du projektu planu

(07.05.09 - 29.05.09) oraz w ustalonym do sk³adania uwag
terminie (12.06.09) - nie wp³ynê³y ¿adne uwagi.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/230/2009
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy w Jordanowie
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
oraz zasady ich finansowania

Zgodnie z 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.), Rada Gminy w Jordanowie stwierdza:
- Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej i dróg nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy realizowane
bêd¹ zgodnie z zapisami obowi¹zuj¹cego planu.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru obejmuj¹cego czêœæ So³ectwa Toporzysko
polega na zmianie zapisów dotycz¹cych przebiegu granic
i przeznaczenia terenów na pojedynczych dzia³kach.

- Nowe ustalenia nie zmieniaj¹ warunków obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji, co nie skutkuje zmian¹
wydatków na inwestycje z tego zakresu (w stosunku do zapi-
sów planu przed zmian¹).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula

3454

Uchwa³a Nr 159/XXV/2009
Rady Gminy Radziemice
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu okreœlaj¹cego szcze-
gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obli-
czania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraŸnych zastêpstw oraz kryteria i try-
bu przyznawania nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno- wy-
chowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach pro-
wadzonych przez Gminê Radziemice.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 8 ust 2. pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
póŸn. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3
i 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.

U. z 2006 r. Nr 97, póŸn. 674 z póŸn. zm.) oraz Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Radziemice uchwala:

§ 1

Ustala siê Regulamin okreœlaj¹cy szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za-
trudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Radziemi-
ce stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy Radziemice Nr 126/XXII/
2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regula-
minu okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przyznania nauczy-
cielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³o-
we warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw oraz kry-
teria i trybu przyznawania nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno
- wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach pro-
wadzonych przez Gminê Radziemice.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Radzie-
mice.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. £akoma

Za³¹cznik
Uchwa³a Nr159/XXV/2009
Rady Gminy Radziemice
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Okreœlaj¹cy wysokoœæ i szczegó³owe warunki przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warun-
ków obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw oraz usta-
lania kryteriów i trybu przyznawania nagród za osi¹gniê-
cia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Radziemice.

ROZDZIA£ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okre-
œlenia o:

Poz. 3453, 3454


