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5144
Uchwa³a Nr IX/60/2007
Rady Gminy Kroœcienko n/Dunajcem
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kroœcienko n/Dunajcem - Bia³y Potok".
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Gminy Kroœcienko n/Dunajcem:

3) po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy,
uchwala
MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
KROŒCIENKO n/DUNAJCEM - BIA£Y POTOK
ROZDZIA£ I
USTALENIA PODSTAWOWE
§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWA£Y

§1
1) po stwierdzeniu zgodnoœci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kroœcienko n/Dunajcem
- Bia³y Potok, z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroœcienko
n/Dunajcem, przyjêtego uchwa³¹ Rady Gminy Kroœcienko
n/D Nr XX/138/2000 dnia 28 lutego 2000 roku;
2) po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu;

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kroœcienko n/Dunajcem - Bia³y Potok, obejmuje fragment miejscowoœci Kroœcienko o powierzchni 53,60 ha i oznaczony
jest w za³¹czniku graficznym Nr 1 do w/w uchwa³y.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kroœcienko n/Dunajcem - Bia³y Potok, sk³ada siê z tekstu planu
stanowi¹cego treœæ niniejszej uchwa³y oraz za³¹cznika graficznego Nr 1. - Rysunek planu sporz¹dzony na kopii mapy
sytuacyjno - wysokoœciowej w skali 1:2000.
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3. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
1) Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
uwag zg³oszonych do projektu planu;
2) Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
§3
OBJAŒNIENIA U¯YTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŒLEÑ
1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar wydzielony
liniami rozgraniczaj¹cymi, o ró¿nym prze-znaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, je¿eli z treœci
niniejszej uchwa³y nie wynika inaczej;
2) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ ci¹g³¹
liniê na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ wszystkie us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludnoœci, równie¿
podstawowe, nastawione na zysk, z wyj¹tkiem us³ug handlowych o pow. sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2;
5) us³ugach podstawowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
zwi¹zane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkañców, jak zakup artyku³ów spo¿ywczych, gospodarstwa domowego, prasy i ksi¹¿ek, us³ugi typu naprawa
obuwia, sprzêtu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Us³ugi podstawowe nie obejmuj¹ drobnej wytwórczoœci;
6) drobnej wytwórczoœci - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ i rzemios³em
- warsztaty rzemieœlnicze, nie stwarzaj¹c¹ uci¹¿liwoœci
dla s¹siednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, us³ugowej lub rekreacyjnej;
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
planowany rodzaj u¿ytkowania terenu inwestycji (obejmuj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich czêœæ),
zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, który zajmuje
nie mniej ni¿ 55% jego powierzchni, wraz z elementami
zagospodarowania uzupe³niaj¹cego i towarzysz¹cego,
zwi¹zanymi bezpoœrednio z funkcj¹ terenu;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
planowany rodzaj u¿ytkowania terenu inwestycji (obejmuj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich czêœæ),
zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, inny ni¿ podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupe³nia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje
z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym
na terenie inwestycji. Przeznaczenie dopuszczalne
nie mo¿e przekroczyæ 45% powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach okreœlonych w ustaleniach szczegó³owych;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której mo¿e byæ usytuowana œciana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej terenu. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, nadwieszonych nad terenem;
10) wysokoœci budynku od strony przystokowej - nale¿y
przez to rozumieæ wysokoœæ budynku liczon¹ od miejsca
przeciêcia istniej¹cej linii stoku z najwy¿ej po³o¿on¹ na stoku œcian¹ zewnêtrzn¹ budynku, do kalenicy budynku;
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11) RZGW - nale¿y przez to rozumieæ Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej;
12) WKZ - nale¿y przez to rozumieæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
ROZDZIA£ II
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
OBJÊTYCH PLANEM
§4
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŒRODOWISKA
I KSZTA£TOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO
1. Na obszarze objêtym ustaleniami planu funkcjonuj¹ zakazy i ograniczenia, uwzglêdnione w ustaleniach niniejszej
uchwa³y, wynikaj¹ce z po³o¿enia terenów w:
1) Pieniñskim Parku Narodowym, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 roku - czêœæ
dzia³ki nr 9246;
2) Otulinie Pieniñskiego Parku Narodowego, zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja
1996 roku - obszar po³o¿ony na po³udnie od drogi nr 969
Nowy Targ - Nowy S¹cz;
3) Po³udniowoma³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody
Ma³opolskiego z dn.24.XI.2006r. (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego Nr 806 z 24.XI.2006 r., poz. 4862) - ca³y obszar
opracowania, za wyj¹tkiem terenu Pieniñskiego Parku
Narodowego.
2. Utrzymuje siê jako tymczasowe - dotychczasowe u¿ytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyj¹tkiem terenów, dla których przyjêto tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegó³owych.
3. Obowi¹zek realizacji nowych budynków przy uwzglêdnieniu:
1) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
2) niewyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych
linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie z przepisami
odrêbnymi, za wyj¹tkiem drogi wojewódzkiej, dla której
wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - 20 m od krawêdzi jezdni.
4. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 2000 m2.
5. Nie ustala siê dla zabudowy kubaturowej odleg³oœci wiêkszych od œciany lasu ni¿ wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.
Zagospodarowanie dzia³ek przewidzianych pod zainwestowanie od strony œciany lasu winno uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ
przebiegu korytarza ekologicznego o szerokoœci co najmniej 10 m.
6. Obowi¹zuje uzupe³nienie obudowy biologicznej potoku stosownie do potrzeb utrzymania jego koryta i brzegów,
przez zarz¹dzaj¹cego potokiem i w³aœcicieli terenów. Obowi¹zuje utrzymanie pasa obudowy biologicznej o szerokoœci nie mniej ni¿ 15 m od górnej krawêdzi koryta potoku.
7. Na ca³ym obszarze objêtym planem obowi¹zuje ochrona
zadrzewieñ i zakrzewieñ œródpolnych;
8. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji blaszanych gara¿y i kiosków oraz obiektów tymczasowych, za wyj¹tkiem s³u¿¹cych organizacji imprez masowych.
9. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych oraz szczelnych z p³yt blaszanych.
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10. Na obszarze objêtym ustaleniami planu, w terenach komunikacji, obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
11. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
lokalizacji reklam poza kompleksami terenów przeznaczonych do zabudowy.
12. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
zmiany ukszta³towania terenów, za wyj¹tkiem zmian wynikaj¹cych z prac budowlanych przy obiektach kubaturowych i dojazdów do dzia³ek.
13. W zakresie ochrony przed ha³asem, zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje przestrzeganie dopuszczalnych wartoœci
ha³asu w œrodowisku dla terenów oznaczonych symbolami:
1) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
2) UPo - jak dla terenów pod budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
14. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do wód i gruntu.
15. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których wymagane
jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
16. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których mo¿e byæ
wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko za wyj¹tkiem:
1) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym
dróg i parkingów;
2) infrastruktury sportowej - wyci¹gi, trasy narciarskie;
3) obiektów i urz¹dzeñ do poboru wód powierzchniowych;
4) wierceñ wykonywanych w celu ujmowania wód leczniczych;
5) regulacji rzek, urz¹dzeñ przeciwpowodziowych, budowli
piêtrz¹cych wodê;
6) tartaków, stolarni, instalacji do wyrobu mebli;
7) scalania, zalesiania i melioracji.
17. Realizacjê przedsiêwziêæ wymienionych w ust. 16 pkt. 1-7
dopuszcza siê po wykazaniu w przeprowadzonej procedurze oceny oddzia³ywania na œrodowisko, braku niekorzystnego wp³ywu na œrodowisko.
18. W wypadku wdro¿enia procedury scalania i podzia³u dzia³ek w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe, obowi¹zek przestrzegania zasad okreœlonych
w ustaleniach ust. 19 i ustaleñ szczegó³owych niniejszego
planu dla wydzielonych terenów.
19. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe:
1) Dopuszcza siê zmianê konfiguracji dzia³ek (scalenia i podzia³y) w dostosowaniu do ich przeznaczenia okreœlonego w niniejszym planie i zasad podzia³u okreœlonych
w ustaleniach szczegó³owych oraz przepisach odrêbnych;
2) Dla nowo wydzielanych dzia³ek obowi¹zuj¹ wielkoœci
jak w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych terenów, z zastrze¿eniem pkt. 3 i 4;
3) Dopuszcza siê zmniejszenie wielkoœci dzia³ek okreœlonych
w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych terenów jedynie w wypadku, gdy w wyniku podzia³u danej
dzia³ki, do osi¹gniêcia min. powierzchni okreœlonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje nie wiêcej ni¿ 10% powierzchni;
4) Dopuszcza siê w³¹czenie do powierzchni wydzielanej dzia³ki
budowlanej czêœci terenów rolnych oznaczonych symbolami 1.RZ i 2.R/USz, s¹siaduj¹cych bezpoœrednio z terenami przeznaczonymi do zainwestowania, wy³¹cznie w wypadku, je¿eli dla wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzch-
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ni zgodnej z ustaleniami szczegó³owymi planu brakuje nie
wiêcej ni¿ 30% minimalnej powierzchni dzia³ki budowlanej
ustalonej w planie dla wydzielonego terenu;
5) Dopuszcza siê podzia³y zwi¹zane z popraw¹ mo¿liwoœci
zagospodarowania istniej¹cych dzia³ek tj. powiêkszeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojœæ.
20. W obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ wyznaczonych na podstawie zasiêgu wezbrania powodziowego
Q1% okreœlonego w sporz¹dzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium
okreœlaj¹cym granice obszarów bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych w zlewni górnego Dunajca do ujœcia Popradu", oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
§5
USTALENIA W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI
1. Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cych obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej oraz uwzglêdnienie ich przebiegu, przy lokalizacji nowych oraz przebudowie i rozbudowie
istniej¹cych budynków. Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.
2. Obowi¹zuje lokalizacja obiektów budowlanych infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbêdnych dla obs³ugi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, g³ównie w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych infrastruktury technicznej prowadzonych w sposób nie koliduj¹cy
z docelowym przeznaczeniem dzia³ek, w miarê mo¿liwoœci wzd³u¿ ich granic, w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie i terenach rolnych zgodnie z przepisami odrêbnymi, chyba, ¿e ustaleniami planu dla tych terenów
wprowadzono zakaz ich lokalizacji.
3. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodê:
1) Docelowo zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gów lokalnych, zaopatrywanych w wodê z ujêæ infiltracyjnych
lub g³êbinowych;
2) Dopuszcza siê realizacjê i utrzymanie wodoci¹gów lokalnych oraz indywidualnych ujêæ wód, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) Dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cych
urz¹dzeñ i sieci w zale¿noœci od potrzeb;
4) Obowi¹zuje realizacja hydrantów zewnêtrznych lub zbiorników przeciw po¿arowych zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloœæ wody do gaszenia po¿arów, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
4. W zakresie odprowadzenia œcieków sanitarnych:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie œcieków bytowych i przemys³owych na istniej¹c¹ oczyszczalniê w Kroœcienku
n/Dunajcem sieci¹ kanalizacji sanitarnej;
2) Obowi¹zuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;
3) Obowi¹zuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) Obowi¹zuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) Obowi¹zuje oczyszczenie wód opadowych z dróg, parkingów, placów manewrowych, sk³adów, magazynów
otwartych, przed odprowadzeniem ich do œrodowiska,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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6. W zakresie sk³adowania odpadów:
1) Obowi¹zuje postêpowanie z odpadami komunalnymi
na zasadach obowi¹zuj¹cych w Gminie, postêpowanie
z odpadami pochodz¹cymi z dzia³alnoœci gospodarczej
zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) Obowi¹zuje wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów
zlokalizowane poza terenem Gminy Kroœcienko n/Dunajcem;
3) Obowi¹zuje zakaz sk³adowania odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych.
7. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciep³o:
1) Zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie na bazie kot³owni indywidualnych oraz kot³owni lokalnych;
2) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji
zanieczyszczeñ.
8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) Dopuszcza siê korzystanie z alternatywnych Ÿróde³ gazu,
w tym zbiorników na gaz p³ynny, realizowanych jako podziemne.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w energiê elektryczn¹:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce obiekty, urz¹dzenia i sieci elektroenergetyczne, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy i przebudowy w zale¿noœci od potrzeb, na zasadach okreœlonych
w przepisach odrêbnych;
2) Obowi¹zuje realizacja stacji transformatorowych w zale¿noœci od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach okreœlonych w przepisach
odrêbnych;
3) Dopuszcza siê realizacjê nowych sieci energetycznych
w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie
istniej¹cych sieci napowietrznych;
4) W terenach eksponowanych widokowo obowi¹zuje realizacja nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym.
10. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i sieci teletechniczne, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy i przebudowy w zale¿noœci od potrzeb oraz realizacji nowych na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych;
2) Obowi¹zuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomoc¹ kanalizacji teletechnicznej, przy³¹czy kablowych
ziemnych i innych dostêpnych rozwi¹zañ.
11. W zakresie komunikacji:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce drogi publiczne i drogi wewnêtrzne wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy i przebudowy w zale¿noœci od potrzeb;
2) Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg obiektów nie zwi¹zanych z komunikacj¹
oraz ich odbudowê, przebudowê, rozbudowê i nadbudowê, na zasadach stosownego zarz¹dcy drogi, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;
3) Lokalizacja budowli oraz obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, zwi¹zanych lub niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych. W wypadku realizacji nowych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, obowi¹zek ich realizacji
poza terenem jezdni;
4) Obowi¹zuje realizacja nowych dróg w liniach rozgraniczaj¹cych ustalonych na rysunku planu. W wypadku
zmniejszenia szerokoœci drogi na podstawie projektu
budowlanego drogi, dopuszcza siê u¿ytkowanie terenu
nie zajêtego pod cele komunikacji, zgodnie z przeznaczeniem terenów bezpoœrednio z nim s¹siaduj¹cych;
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5) Dopuszcza siê realizacjê nie wyodrêbnionych na rysunku dróg wewnêtrznych s³u¿¹cych obs³udze terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, w tym po¿arowych zapewniaj¹cych dojazd jednostek ratowniczych do istniej¹cych i projektowanych obiektów, o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m oraz dróg rolnych zgodnie z przepisami odrêbnymi;
6) Dopuszcza siê przy przebudowie i rozbudowie dróg
oraz realizacji nowych, realizacjê œcie¿ek rowerowych
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg;
7) Utrzymuje siê istniej¹ce ci¹gi piesze z mo¿liwoœci¹ ich
przebudowy oraz dopuszcza realizacjê nowych nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 1,5 m w terenach przeznaczonych
pod zabudowê oraz w terenach rolnych. Dopuszcza siê
prowadzenie ci¹gów pieszych z przekroczeniem cieków
wodnych i realizacjê k³adek przez cieki wodne, realizowanych zgodnie z przepisami odrêbnymi;
8) Dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cych dróg dojazdowych do pól i dróg leœnych dla realizacji szlaków pieszych i rowerowych. Dopuszcza siê prowadzenie szlaków pieszych i rowerowych z przekroczeniem cieków
wodnych i realizacjê k³adek przez cieki wodne, realizowanych zgodnie z przepisami odrêbnymi;
9) Utrzymuje siê istniej¹ce zadrzewienia w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, pod warunkiem uwzglêdnienia przepisów odrêbnych.
ROZDZIA£ III
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH
§6
USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI
1. Tereny wód œródl¹dowych p³yn¹cych (potok Kroœnica), oznaczone symbolem 1.WS. - pow. 1,14 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przebieg potoku, zgodnie z ewidencj¹ gruntów. Korekty
rzeczywistego przebiegu potoku wynikaj¹ ze zmian wywo³anych zwiêkszonymi przep³ywami wód;
2) Utrzymuje siê istniej¹ce zadrzewienia i zalesienia;
3) Dopuszcza siê regulacje techniczne cieku lub techniczne
umocnienia brzegów potoku w miejscach wystêpuj¹cej
erozji bocznej bezpoœrednio zagra¿aj¹cej istniej¹cej zabudowie. W pozosta³ych terenach obowi¹zuje utrzymanie koryt cieków wodnych w stanie naturalnym;
4) Dopuszcza siê realizacjê k³adek pieszych, œcie¿ek i szlaków rowerowych, na trasie projektowanych ci¹gów pieszych œcie¿ek i szlaków rowerowych, nie wyodrêbnionych
na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2. Tereny wód œródl¹dowych p³yn¹cych (potoki bez nazwy),
oznaczone symbolem 2.WS - pow. 0,13 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przebieg potoków, zgodnie z ewidencj¹ gruntów. Korekty
rzeczywistego przebiegu potoków wynikaj¹ ze zmian wywo³anych zwiêkszonymi przep³ywami wód;
2) Obowi¹zuje utrzymanie zespo³ów ³êgowych, poza terenami przepustów pod drogami;
3) Dopuszcza siê regulacje techniczne w rejonach istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej oraz techniczne umocnienia brzegów cieków w miejscach erozji bocznej i miejscach zagra¿aj¹cych zabudowie. W pozosta³ych terenach obowi¹zuje
utrzymanie koryt cieków wodnych w stanie naturalnym;
4) Dopuszcza siê realizacjê k³adek pieszych nie wyodrêbnionych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 781

— 21647 —

3. Tereny lasów, zgodnie z ewidencj¹ gruntów, oznaczone symbolem ZL - pow. 4,05 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania terenów:
1) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹
oraz urz¹dzeñ turystycznych;
2) Dopuszcza siê wykorzystanie dróg leœnych jako szlaków
turystycznych (pieszych, rowerowych i narciarstwa biegowego) oraz realizacjê urz¹dzonych miejsc do odpoczynku z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej architektury z zakazem wycinki drzew, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
4. Tereny zieleni, oznaczone symbolem Lz - pow. 0,90 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady za-gospodarowania terenów:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce zadrzewienia, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) Obowi¹zuje uzupe³nienie i przebudowa kompleksów zadrzewieñ;
3) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.
5. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI - pow. 3,88 ha.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu mo¿e byæ zwi¹zane z realizacj¹ celu publicznego;
2) Utrzymuje siê istniej¹ce zadrzewienia i zakrzaczenia pe³ni¹ce rolê obudowy biologicznej cieku;
3) Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem
obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
ci¹gu pieszo - jezdnego o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m
przedstawionego orientacyjnie na rysunku planu.
§7
USTALENIA DLA TERENÓW U¯YTKOWANYCH ROLNICZO
1. Tereny rolne, oznaczone symbolem 1.RZ - pow. 4,47 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce nie wyodrêbnione na rysunku
planu cieki wodne i kompleksy zadrzewieñ, z dopuszczeniem nowych zadrzewieñ;
2) Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym
s³u¿¹cych produkcji rolnej, za wyj¹tkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
3) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych;
4) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych ci¹gów komunikacyjnych, za wyj¹tkiem dróg dojazdowych do pól.
2. Tereny rolne, oznaczone symbolem 2.RZ - pow. 1,00 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i ich przeznaczenie w granicach istniej¹cych siedlisk, nie wyodrêbnionych na rysunku
planu, z zakazem ich rozbudowy, odbudowy i nadbudowy.
2) Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym
s³u¿¹cych produkcji rolnej, za wyj¹tkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
3) Utrzymuje siê istniej¹ce kompleksy zadrzewieñ, z dopuszczeniem nowych;
4) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych;
5) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych ci¹gów komunikacyjnych, za wyj¹tkiem dróg dojazdowych do pól.
3. Tereny rolne, oznaczone symbolami 1.R/USz - pow. 6,48 ha
i 2.R/USz - pow. 6,47 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - ³¹ki i pastwiska;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - tereny sportów zimowych z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹;
3) W terenach zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych,
oznaczonych na rysunku planu i obejmuj¹cych czêœci te-
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renów oznaczonych symbolami 1.R/USz i 2.R/USz, przy lokalizacji obiektów budowlanych obowi¹zuj¹ zasady wynikaj¹ce z geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonanych zgodnie z przepisami odrêbnymi. Obowi¹zuje lokalizacja wszystkich obiektów
w sposób max. wykorzystuj¹cy naturalne ukszta³towanie terenu oraz ograniczaj¹cy pro-wadzenie robót ziemnych, mog¹cych wywo³ywaæ procesy osuwiskowe;
4) Dopuszcza siê realizacjê wyci¹gów narciarskich, w tym
dolnych i górnych stacji wyci¹gów narciarskich oraz tras
narciarskich, pólek narciarskich do nauki jazdy, ci¹gów
spacerowych, œcie¿ek rowerowych itp.;
5) Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów
budowlanych za wyj¹tkiem:
a) dolnych i górnych stacji orczykowych wyci¹gów narciarskich oraz przy dolnych stacjach, obiektów i urz¹dzeñ ma³ej
architektury zwi¹zanych z funkcjonowaniem tras narciarskich oraz rekreacj¹ letni¹, w tym lokalizacjê tarasów widokowych, altan, miejsc na ognisko i do grillowania;
b) obiektów infrastruktury zwi¹zanej ze sportowym i rekreacyjnym korzystaniem z terenów;
c) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,
za wyj¹tkiem stacji telefonii komórkowej;
6) Dopuszcza siê realizacjê obiektów instalacji sztucznego œnie¿enia wy³¹cznie w terenie oznaczonym symbolem 1.R/USz;
7) Dopuszcza siê usuwanie istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzaczeñ œródpolnych, które koliduj¹ i zagra¿aj¹ u¿ytkownikom
terenów narciarskich i terenów rekreacyjno - sportowych;
8) Zakres niwelacji terenu i sposób zabezpieczenia stoku
przed erozj¹ oraz zasady realizacji wyci¹gów narciarskich
i tras zjazdowych na podstawie dokumentacji geologiczno - in¿ynierskiej.
ROZDZIA£ IV
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEÑCZYCH
§8
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 1.MN - pow. 0,73 ha, 2.MN - pow. 2,47 ha,
3.MN - pow. 0,77 ha, 4.MN - pow. 0,52 ha, 5.MN pow. 0,12 ha, 6.MN - pow. 0,92 ha, 7.MN - pow. 0,41 ha,
8.MN - pow. 2,73 ha, 9.MN - pow. 0,42 ha, 10.MN pow. 0,88 ha, 11.MN - pow. 0,39 ha, 12.MN - pow. 0,60 ha,
13.MN - pow. 0,55 ha, 14.MN - pow. 0,76 ha, 15.MN pow. 0,54 ha, 16.MN - pow. 0,94 ha, 17.MN - pow. 0,32 ha,
18.MN - pow. 0,64 ha, 19.MN - pow. 0,79 ha. Obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane na ju¿ wydzielonych geodezyjnie dzia³kach o powierzchni nie mniejszej ni¿ 700 m2. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje min. wielkoœæ 1000 m2.
Przy podzia³ach nale¿y uwzglêdniæ ustalenia § 4.
ust. 18 i ust. 19;
b) w terenie 15.MN budownictwo pensjonatowe o kubaturze nie wiêkszej ni¿ 2000 m3, na dzia³kach o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1500 m2;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego:
a) budownictwo zagrodowe realizowane na dzia³kach
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2, uwzglêdniaj¹c ustalenia § 4. ust. 18 i ust. 19;
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b) us³ugi podstawowe, realizowane jako wbudowane,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;
c) w terenach oznaczonych symbolami 2.MN, 3.MN,
4.MN, 8.MN, 15.MN - us³ugi komercyjne realizowane
jako dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na nowo wydzielonych dzia³kach o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1500 m2, lub na ju¿ wydzielonych dzia³kach o powierzchni, nie mniejszej
ni¿ 1000 m2, usytuowanych przy drogach publicznych
i posiadaj¹cych z nich zjazd;
d) drobna wytwórczoœæ nie zak³ócaj¹ca funkcji mieszkaniowej, na dzia³kach o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 1500 m2. Obowi¹zuje realizacja obiektów drobnej
wytwórczoœci jako wolnostoj¹cych budynków parterowych. Dopuszcza siê wykorzystanie poddasza na cele u¿ytkowe;
e) obiekty budowlane infrastruktury technicznej oraz drogi wewnêtrzne i miejsca postojowe;
3) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju us³ug
i drobnej wytwórczoœci za wyj¹tkiem wymienionych
w punkcie 2;
4) £¹czna powierzchnia zabudowy na wydzielonej dzia³ce
nie mo¿e przekroczyæ 40% jej powierzchni;
5) Powierzchnia zabudowy us³ugowej lub drobnej wytwórczoœci na wydzielonej dzia³ce, nie mo¿e przekraczaæ 45%
ca³kowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy
na dzia³ce;
6) Istniej¹ce obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje siê,
z mo¿liwoœci¹ ich odbudowy, rozbudowy i nadbudowy
na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych
oraz ustaleniach pkt. 7. W terenie oznaczonym symbolem 11.MN obowi¹zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy
istniej¹cych obiektów oraz budowy nowych. Przy przebudowie istniej¹cych obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych
i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;
b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów pastelowych;
c) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony;
7) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i pensjonatowych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i budynków us³ugowych oraz odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniej¹cych budynków mieszkalnych
i us³ugowych, we wszystkich terenach oznaczonych symbolami od 1.MN do 19.MN:
a) w terenach zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych, oznaczonych na rysunku planu i obejmuj¹cych
czêœci terenów oznaczonych symbolami 2.MN, 8.MN,
9.MN, 12.MN, 14.MN, przy lokalizacji budynków obowi¹zuj¹ zasady wynikaj¹ce z geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonanych zgodnie z przepisami odrêbnymi. Obowi¹zuje lokalizacja wszystkich obiektów w sposób max wykorzystuj¹cy naturalne ukszta³towanie terenu oraz ograniczaj¹cy prowadzenie robót ziemnych, mog¹cych
wywo³ywaæ procesy osuwiskowe;
b) realizacja budynków w zabudowie wolnostoj¹cej
lub zwartej w granicy dzia³ki, zgodnie z przepisami od-
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rêbnymi. Zakaz realizacji wiêcej ni¿ jednego domu
mieszkalnego na wydzielonej dzia³ce;
c) obowi¹zuje kubatura budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej nie wiêksza ni¿ 1200 m3. Do w/w kubatury
nie wlicza siê kubatury dobudowanego budynku gospodarczego, us³ugowego, gara¿owego lub czêœci kubatury budynku przeznaczonej dla w/w przeznaczenia;
d) realizacja budynków o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym jedna realizowana w poddaszu. Wysokoœæ budynków mieszkalnych i us³ugowych w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9 metrów od strony przystokowej, a pensjonatowych - 11 metrów;
e) w terenach oznaczonych symbolami 14.MN, 17.MN
i 18.MN obowi¹zuje zakaz podpiwniczania budynków,
za wyj¹tkiem budynków usytuowanych na stoku;
f) obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych
lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 35° - 45° i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy,
grafitowy, ciemnozielony;
g) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji g³ównych po³aci dachowych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych i lukarn) oraz otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych na ca³ej d³ugoœci elewacji. Dopuszcza siê pulpitowe otwarcia dachowe pod
warunkiem, i¿ wychodz¹ one z po³aci dachu co najmniej 50 cm poni¿ej kalenicy oraz nie przekracza d³ugoœci 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", wygl¹dów pulpitowych,
lukarn ³ukowych typu "wole oko" itp.). Szerokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej
(tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów).
£¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. Zakaz realizacji dachów
kopertowych i naczó³kowych;
h) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;
i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów pastelowych;
8) Dopuszcza siê lokalizacjê parterowych budynków gospodarczych, inwentarsko-sk³adowych i gara¿y, z poddaszami u¿ytkowymi, realizowanych jako wolnostoj¹ce lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrêbnymi. Wysokoœæ budynków gospodarczych i gara¿y
nie mo¿e przekroczyæ w kalenicy wysokoœci 7 metrów
od strony przystokowej, a budynków inwentarsko - sk³adowych 9 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej. Przy realizacji budynków wolnostoj¹cych obowi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych, o k¹cie nachylenia po³aci
pomiêdzy 30° - 45° i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony oraz zakaz przesuwania w pionie
po³aci dachowych o wspólnej kalenicy i realizacji g³ównych po³aci dachowych o ró¿nym k¹cie nachylenia;
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9) Negatywne oddzia³ywanie inwestycji na œrodowisko,
okreœlone zgodnie z przepisami odrêbnymi, nie mo¿e
przekraczaæ granicy terenu, do którego inwestor ma tytu³
prawny;
10) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi
nie mniej ni¿ 40% na ka¿dej dzia³ce;
11) Dostêp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu
dróg publicznych na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cych w/w drogami oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi
komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrêbnymi;
12) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsc postojowych na ka¿dej dzia³ce, na której bêdzie realizowana
funkcja us³ugowa lub drobna wytwórczoœæ oraz nie mniej
ni¿ 1 miejsce postojowe gdy bêdzie realizowany tylko
budynek mieszkalny jednorodzinny.
§9
USTALENIA DLA TERENÓW US£UG
1. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem UPo pow. 0,61ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;
2) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi oœwiaty;
3) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - urz¹dzenia i obiekty sportowe, zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej, parkingi;
4) Istniej¹ce obiekty oœwiaty utrzymuje siê, z mo¿liwoœci¹
przebudowy, odbudowy, rozbudowy na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych oraz ustaleniach pkt. 6;
5) Dopuszcza siê zmianê u¿ytkowania obiektu, pod warunkiem wprowadzenia us³ug realizuj¹cych innego rodzaju
cele publiczne;
6) W zakresie kszta³towania architektury nowych obiektów, za wyj¹tkiem basenu oraz przy odbudowie, rozbudowie istniej¹cego obiektu obowi¹zuje:
a) zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winne
byæ realizowana w poddaszu. Wysokoœæ obiektów
w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci istniej¹cego budynku szko³y;
b) obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 35° - 45° i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony;
c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych) i otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych na ca³ej d³ugoœci budynku. Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn. Zakaz realizacji dachów
kopertowych i naczó³kowych;
d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego
dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.),
tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;
e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów pastelowych;
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7) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ i obiektów sportowych, w tym boiska i basenu sportowo -rekreacyjnego;
8) Obowi¹zuje uwzglêdnienie w projekcie zagospodarowania dzia³ki, na pow. min 20% powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urz¹dzonej;
9) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej i drogi wewnêtrznej;
10) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych w terenie UPo,
nie mniej ni¿ 20.
2. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem: UPi pow. 0,06 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;
2) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi s³u¿¹ce ochronie przeciwpo¿arowej;
3) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - us³ugi s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu i bezpieczeñstwu, kultura, obiekty budowlane
infrastruktury technicznej, miejsca postojowe;
4) Istniej¹ce obiekty utrzymuje siê, z mo¿liwoœci¹ przebudowy, odbudowy i rozbudowy na zasadach okreœlonych
w przepisach odrêbnych oraz ustaleniach pkt. 6;
5) Dopuszcza siê zmianê u¿ytkowania obiektów, pod warunkiem wprowadzenia us³ug realizuj¹cych innego rodzaju cele publiczne;
6) W zakresie kszta³towania architektury nowych obiektów,
za wyj¹tkiem wie¿y oraz przy odbudowie lub rozbudowie
istniej¹cych obiektów obowi¹zuje:
a) zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna byæ
realizowana w poddaszu jako u¿ytkowa;
b) obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 35° - 50° i kolorystyce pokrycia
po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony;
c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych) i otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych.
Zakaz realizacji dachów kopertowych i naczó³kowych;
d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;
e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;
7) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿noœci
od potrzeb;
8) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej.
3. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 1.Uc pow. 0,36 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne
zwi¹zane z obs³ug¹ terenów narciarskich i rekreacyjno sportowych;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - zieleñ urz¹dzona, parkingi,
obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
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3) Dopuszcza siê lokalizacjê dolnej stacji wyci¹gów narciarskich oraz obiektów gastronomicznych i handlowych;
4) Dopuszcza siê lokalizacjê zaplecza technicznego dla obs³ugi terenów narciarskich i us³ug komercyjnych typu:
stacja wyci¹gu narciarskiego z obiektami towarzysz¹cymi, pomieszczenia GOPR, pomieszczenia dla operatorów z zapleczem technicznym, kasy biletowe, szkó³ka
narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno - administracyjne dla obs³ugi terenów narciarskich i sportowo rekreacyjnych, obiekty dla przechowywania i napraw
sprzêtu dla potrzeb œnie¿enia i przygotowania tras narciarskich itp.;
5) Dopuszcza siê realizacjê obiektów, jako wolnostoj¹cych
lub w formie zespo³u obiektów, po³¹czonych funkcjonalnie i architektonicznie o ³¹cznej powierzchni zabudowy
nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni terenu;
6) W zakresie kszta³towania architektury obiektów, obowi¹zuje:
a) wysokoœæ obiektu nie mo¿e przekroczyæ dwóch kondygnacji nadziemnych przy czym jedna realizowane
w poddaszu. Wysokoœæ obiektów w kalenicy nie mo¿e
przekroczyæ 12 metrów nad poziom terenu od strony
przystokowej;
b) realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych, o k¹cie nachylenia po³aci 35° - 45° i ciemnej kolorystyce pokrycia po³aci
dachowych;
c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych) i otwierania dachów na ca³ej d³ugoœci budynku;
d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki, detalu drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;
e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów pastelowych;
7) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury;
8) Obowi¹zek przeznaczenia pod tereny biologicznie czynne nie mniej ni¿ 20% pow. terenu;
9) Obowi¹zek zabezpieczenia istniej¹cych skarp oraz skarp
powsta³ych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem
materia³ów naturalnych typu kamieñ i drewno oraz roœlinnoœci;
10) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych. Dopuszcza siê ogrodzenie a¿urowe z bali drewnianych o wys.
do 1,20 m, na podmurówce z kamienia o wys. do 0,80 m
(zakaz realizacji podmurówki z otoczaków). Dopuszcza
siê realizacje ¿ywop³otów, z zastosowaniem gatunków
krzewów takich jak: ja³owiec, leszczyna, g³óg;
11) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie wiêcej jednak ni¿ 20. Obowi¹zek wkomponowania miejsc postojowych w zieleñ
drzewiasto - krzewiast¹. Dopuszcza siê realizacjê powierzchni postojowych typu trawiaste z uszczelnieniem pod³o¿a;
12) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej, realizowanej zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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4. Tereny zabudowy us³ugowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 2.Uc/MN - pow. 0,90 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi realizowane jako zespó³ hotelowo - gastronomiczny z czêœci¹ rehabilitacyjn¹ lub budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - zieleñ urz¹dzona, tereny sportowo - rekreacyjne, parkingi, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
3) Dopuszcza siê realizacjê obiektów us³ug jako wolnostoj¹cych, a w wypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jako wolnostoj¹cych lub w zabudowie zwartej, jako tzw. szeregówka, o ³¹cznej powierzchni zabudowy
nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni terenu;
4) W wypadku realizacji zespo³u hotelowo - gastronomicznego z czêœci¹ rehabilitacyjn¹, obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju us³ug, za wyj¹tkiem us³ug hotelarskich i gastronomicznych z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi oraz zakaz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
5) W wypadku realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego obowi¹zuje zakaz realizacji us³ug wolnostoj¹cych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych;
6) W zakresie kszta³towania architektury obiektów hotelowo - gastronomicznych z czêœci¹ rehabilitacyjn¹, obowi¹zuje:
a) dopuszcza siê realizacjê budynków jako bry³ rozcz³onkowanych o zró¿nicowanej wysokoœci, od parteru
po maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym
jedna lub dwie w poddaszu. Wysokoœæ budynków
nie mo¿e przekroczyæ w g³ównej kalenicy wysokoœci
15 metrów nad istniej¹cy poziom terenu od strony
przystokowej;
b) realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych, o k¹cie nachylenia po³aci 35° - 45° i ciemnej kolorystyce pokrycia po³aci
dachowych;
c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji g³ównych po³aci
dachowych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy
wygl¹dów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 elewacji kalenicowej.
Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn
(typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", wygl¹dów pulpitowych, lukarn ³ukowych typu "wole oko"
itp.). Szerokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym
jej miejscu, nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej
po³aci dachowej (tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów). £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e
przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych i naczó³kowych;
d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki, detalu drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;
e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów pastelowych;
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7) W zakresie kszta³towania architektury budynków mieszkaniowych jednorodzinnych, obowi¹zuje:
a) kubatura budynku mieszkalnego jednorodzinnego
nie wiêksza ni¿ 1500 m3 w zabudowie wolnostoj¹cej
a 1200 m3 w zabudowie zwartej. Do w/w kubatury
nie wlicza siê kubatury dobudowanego budynku gospodarczego i gara¿owego lub czêœci kubatury budynku przeznaczonej dla w/w przeznaczenia;
b) wysokoœæ budynków mieszkalnych w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9 metrów od strony przystokowej;
c) obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych
lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 35° - 45° i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy,
grafitowy, ciemnozielony;
d) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji g³ównych po³aci dachowych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych i lukarn) oraz otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 elewacji kalenicowej.
Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn
(typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek",
wygl¹dów pulpitowych, lukarn ³ukowych typu "wole
oko" itp.). Szerokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej (tzn. szerokoœæ czo³owej œciany
lukarny bez okapów). £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych i naczó³kowych;
e) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;
f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów pastelowych;
8) Dopuszcza siê lokalizacjê parterowych budynków gospodarczych i gara¿y, z poddaszami u¿ytkowymi, realizowanych jako wolnostoj¹ce lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrêbnymi. Wysokoœæ budynków gospodarczych i gara¿y nie mo¿e przekroczyæ
w kalenicy wysokoœci 7 metrów nad poziom terenu
od strony przystokowej. Obowi¹zuje realizacja dachów
jako dwuspadowych, czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych, o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 30° - 45°
i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony
oraz zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych
o wspólnej kalenicy i realizacji g³ównych po³aci dachowych o ró¿nym k¹cie nachylenia;
9) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury;
10) Obowi¹zek zabezpieczenia istniej¹cych skarp oraz skarp
powsta³ych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem
materia³ów naturalnych typu kamieñ i drewno oraz roœlinnoœci;
11) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych;
12) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi nie
mniej ni¿ 40% na ka¿dej dzia³ce;
13) Dostêp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu
dróg publicznych na zasadach okreœlonych przez zarz¹-
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dzaj¹cych w/w drogami oraz poprzez drogi wewnêtrzne,
realizowane zgodnie z przepisami odrêbnymi;
14) W wypadku realizacji zespo³u hotelowo - gastronomicznego z czêœci¹ rehabilitacyjn¹, obowi¹zuje realizacja
nie mniej ni¿ 20 mp/1000 m2 pow. u¿ytkowej;
15) W wypadku realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsc
postojowych na ka¿dej dzia³ce, na której bêdzie realizowana funkcja us³ugowa.
§ 10
USTALENIA DLA TERENÓW
PRODUKCYJNYCH O NISKIEJ INTENSYWNOŒÆI
1. Tereny zabudowy produkcyjnej o niskiej intensywnoœci,
oznaczone symbolem PPn - pow. 0,16 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - drobna wytwórczoœæ;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - us³ugi komercyjne, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
3) Istniej¹ce budynki utrzymuje siê, z mo¿liwoœci¹ ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych oraz ustaleniach pkt. 5;
4) Dopuszcza siê realizacjê budynków jako wolnostoj¹cych,
przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych oraz ustaleñ pkt. 5;
5) Obowi¹zuje realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego oraz:
a) realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopo³aciowych o kolorystyce pokrycia po³aci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony;
b) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych,
tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;
c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów pastelowych;
6) Negatywne oddzia³ywanie inwestycji na œrodowisko,
nie mo¿e przekraczaæ granicy terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny;
7) Obowi¹zuje realizacja zabezpieczeñ œrodowiska wodno
- gruntowego przed zanieczyszczeniami;
8) Obowi¹zuje podczyszczenie œcieków przemys³owych z substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego,
przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej;
9) Obowi¹zuje uwzglêdnienia terenów biologicznie czynnych na nie mniej ni¿ 20% pow. dzia³ki;
10) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej
na rysunku planu drogi klasy g³ównej;
11) Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnêtrznych obowi¹zuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniaj¹cymi sp³yw
wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami b³ota i ³apaczami oleju;
12) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej
ni¿ 2 mp/10 zatrudnionych.
ROZDZIA£ V
USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 11
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW GOSPODARKI WODNEJ
1. Tereny istniej¹cych ujêæ wód podziemnych, oznaczone symbolami 1.WZ - pow. 0,05 ha, 2.WZ - pow. 0,19 ha, 3.WZ -
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pow. 0,14 ha, 4.WZ - pow. 0,13 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Istniej¹ce ujêcia wód podziemnych, mineralnych o nazwach: "Zdrój I", "Zdrój II", "Zdrój III" i Kinga II", Kinga III",
Kinga IV", utrzymuje siê, na zasadach przepisów odrêbnych;
2) W strefie ochrony bezpoœredniej ujêæ wód podziemnych
(10 m x 10 m), zabrania siê jakiegokolwiek u¿ytkowania
terenów do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêæ wód
i przebywania osób nie zwi¹zanych z prac¹ ujêcia;
3) Dojazd do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej
na rysunku planu drogi wewnêtrznej.
ROZDZIA£ VI
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI
§ 12
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG
1. Tereny komunikacji - droga publiczna klasy g³ównej, oznaczona symbolem KDg - pow. 4,04 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy
g³ównej (istniej¹ca droga wojewódzka nr 969 (Nowy Targ
- Kroœcienko - Nowy S¹cz) o zmiennej szerokoœci w liniach
rozgraniczaj¹cych, nie mniej ni¿ 25 m i jej elementów,
takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane
z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹ ruchu;
2) Obowi¹zek utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
2. Tereny komunikacji - drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1.KDd - pow. 0,79 ha i 2.KDd - pow. 0,42 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy
dojazdowej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m
i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane
z funkcjonowaniem drogi;
2) W terenach zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych,
oznaczonych na rysunku planu i obejmuj¹cych czêœæ terenów oznaczonych symbolem 2.KDd, przy realizacji drogi
obowi¹zuj¹ zasady wynikaj¹ce z geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
3. Tereny komunikacji - drogi wewnêtrzne, oznaczone symbolami: 1.KDw - pow. 0,48 ha, 2.KDw - pow. 0,08 ha, 3.KDw
- pow. 0,04 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnêtrznej
o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane
z funkcjonowaniem drogi;
2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
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4. Tereny komunikacji - ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone symbolami: 1.KX - pow. 0,17 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji ci¹gów pieszo-jezdnych o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniejszej ni¿ 3 m.
5. Tereny komunikacji - zjazd publiczny, oznaczony symbolem:
2.KX - pow. 0,1 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji zjazdu publicznego
o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 7 m, na warunkach zarz¹dcy drogi publicznej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem KDg.
§ 13
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PARKINGÓW
1. Tereny pêtli autobusowej i parkingu, oznaczone symbolem
1.KS - pow. 0,21 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Mo¿liwoœæ realizacji nie mniej ni¿ 10 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych;
2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem parterowego budynku administracyjno - socjalnego z czêœci¹ handlow¹, o kubaturze nie wiêkszej ni¿ 400 m3;
3) W zakresie kszta³towania architektury budynku, obowi¹zuje:
a) obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych
lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 35° - 45° i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
ciemnozielony;
b) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynku do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne
itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;
c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów;
4) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogê drogi klasy g³ównej, na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drog¹.
2. Tereny parkingu, oznaczone symbolem 2.KS - pow. 0,32 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Mo¿liwoœæ realizacji nie wiêcej ni¿ 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem parterowego budynku administracyjno - socjalnego z czêœci¹ handlow¹, o kubaturze nie wiêkszej ni¿ 400 m3;
3) W zakresie kszta³towania architektury budynku, obowi¹zuje:
a) obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych
lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 35° - 45° i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
ciemnozielony;
b) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynku do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne
itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;
c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów;
4) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogê drogi klasy g³ównej, na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drog¹.
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§ 16

ROZDZIA£ VI
PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kroœcienko n/Dunajcem.

§ 14
Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytu³u wzrostu wartoœci dzia³ek, ustala siê stawkê dla naliczania op³at zwi¹zanych
ze zmian¹ planu miejscowego w wysokoœci:
1) 10% dla terenów oznaczonych w planie symbolami Uc i Uc/
MN, MN;
2) 0% dla terenów pozosta³ych.
§ 15

§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§ 18
Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Urzêdu Gminy w Kroœcienku n/Dunajcem.

1. Sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych
Gminy; okreœlone s¹ w Za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Sposób rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu;
okreœlone s¹ w Za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Kroœcienko n.D.:
B. Œniegoñ

Za³¹cznik graficzny Nr 1
do uchwa³y Nr IX/60/2007
Rady Gminy Kroœcienko n/Dunajcem
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KROŒCIENKO N/DUNAJCEM - BIA£Y POTOK
RYSUNEK PLANU

SKALA 1:2000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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I. OCHRONA PRAWNA
Granica Pieniñskiego Parku Narodowego - Rozp. Rady
Ministrów z dn. 14.05.1996 r. - czêœæ dzia³ki nr 9246
Granica otuliny PPN - Rozp. Rady Ministrów
z dn. 14.05.1996 r. - obszar po³o¿ony na po³udnie
od drogi nr 969 Nowy Targ - Nowy S¹cz
Po³udniowoma³opolski Obszar Chronionego Krajobrazu - Rozp. Nr 92/06 WOjewody Ma³opolskiego
z dn. 24.11.2006 - ca³y obszar opracowania, za wyj¹tkiem terenu PPN
II. PRZEZNACZENIE TERENÓW
TERENY PRZYRODNICZE
TERENY ZIELENI I WÓD
Tereny wód œródl¹dowych p³yn¹cych (potok Kroœnica)
Tereny wód œródl¹dowych p³yn¹cych (potoki)
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TERENY KOMUNIKACJI
Tereny drogi publicznej klasy g³ównej
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej
Tereny dróg wewnêtrznych
Ci¹gi pieszo-jezdne

Zjazd publiczny
Tereny parkingów

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Tereny lasów

Tereny istniej¹cych ujêæ wód podziemnych

Tereny zadrzewieñ

Sieci kanalizacji sanitarnej

Tereny zieleni izolacyjnej

Linie elektroenergetyczne œrednich napiêæ - 15 kV
i 30 kV
Sieci wodoci¹gowe

TERENY U¯YTKOWANE ROLNICZO
Tereny rolne
Tereny rolne z istniej¹c¹ zabudow¹
Tereny rolne z dopuszczeniem wykorzystania
dla sportów zimowych
TERENY OSIEDLEÑCZE
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Sieci teletechniczne

III. OZNACZENIA INNE
Granica obszaru objêtego ustaleniami planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
Nieprzekraczalne linie zabudowy

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy us³ugowej (us³ugi publiczne oœwiaty)

Obszary bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
wyznaczone w Studium okreœlaj¹cym granice obszarów bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹
dla terenów nieobwa³owanych w zlewni górnego
Dunajca do ujœcia Popradu sporz¹dzonym przez Dyrektora RZGW w Krakowie

Tereny zabudowy us³ugowej (us³ugi publiczne)

Tereny aktywnych osuwisk

Tereny zabudowy us³ugowej (us³ugi komercyjne)

Tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych

Tereny zabudowy us³ugowej lub zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej

Orientacyjny przebieg ci¹gu pieszo-jezdnego

TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ

TERENY ZABUDOWY
TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ
Tereny zabudowy produkcyjnej

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Kroœcienko n.D.:
B. Œniegoñ
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IX/60/2007
Rady Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KROŒCIENKO
N/DUNAJCEM, O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
NIEUWZGLENIONYCH UWAG ZG£OSZONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KROŒCIENKO
NAD DUNAJCEM - BIA£Y POTOK"
UWAGA: nr uwag, zgodnie z numeracj¹ w wykazie uwag wniesionych do wy³o¿onego do wgl¹du publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kroœcienko nad Dunajcem - Bia³y Potok" oraz uwag wniesionych
do wy³o¿onego ponownie do wgl¹du publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kroœcienko nad Dunajcem - Bia³y Potok".
– Uwaga nr 1, dotycz¹ca korekty ustaleñ tekstowych planu
dla terenów oznaczonych symbolami 14.MN, 16.MN i 18.MN.
Autor uwagi wnioskuje o dopuszczenie w w/w terenach w wypadu realizacji budynków niepodpiwniczonych wysokoœci
2,5 kondygnacji, kubatury 1500 m3 i minimalnej wielkoœci
dzia³ki budowlanej 7 arów. Uwagi nie uwzglêdniono w czêœci dotycz¹cej proponowanej przez autora uwagi wysokoœci i kubatury realizowanych budynków. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego nie funkcjonuje pojêcie 1/2 kondygnacji. W zwi¹zku z powy¿szym realizowane budynki mog¹ mieæ wysokoœæ dwóch ewentualnie
trzech kondygnacji. Zgodnie z warunkami uzgodnienia planu
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które to
uzgodnienie wymagane jest przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17 pkt 7b) w obszarze objêtym opracowaniem mo¿liwa jest realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych o maksymalnie dwóch
kondygnacjach w tym jedna realizowana w poddaszu. Proponowana przez autora uwagi kubatura budynków 1500 m3
jest z kolei niezgodna z uzgodnieniami dokonanymi z Dyrektorem PPN. Dlatego te¿ w ustaleniach planu dla w/w terenów obowi¹zuje kubatura budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej nie wiêksza ni¿ 1200 m3. Informujemy natomiast, i¿ zgodnie z ustaleniami planu do w/w kubatury nie wlicza siê kubatury dobudowanego budynku gospodarczego, us³ugowego,
gara¿owego lub czêœci kubatury budynku przeznaczonej
dla w/w przeznaczenia. Uwzglêdniono uwagê w czêœci dotycz¹cej minimalnej wielkoœci dzia³ki budowlanej zgodnie z wnioskiem autora uwagi tj na powierzchniê niemniejsz¹ ni¿ 700 m2.
– Uwaga nr 2, dotycz¹ca dzia³ek o nr 9366/2, 9370, 9375, 9453/
1/2/3, 9454/1/2/3, 9455, 9456, 9458, 9459/1, 9460/1/5, 9461/1,
9462/1.Autorzy wnioskuj¹ o w³¹czenie dzia³ek o nr 9366/2,
9370 i 9375 do terenów budowlanych - poszerzenie pasa
terenów budowlanych wzd³u¿ ulicy Bia³y Potok na w/w dzia³kach z 25 metrów na 45 metrów. Ponadto wnioskuje siê o wykreœlnie "klauzuli" osuwisko z w/w dzia³ek i pozostawienie ich
jak dotychczas - dzia³ki rolne.
Uwaga w czêœci dotycz¹cej dzia³ek o nr 9453/1/2/3, 9456,
9457, 9460/1/5, 9461/1, 9462/1 jest bezzasadna, poniewa¿
w/w dzia³ki znajduj¹ siê poza obszarem objêtym opracowaniem planu.
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Nie uwzglêdniono uwagi w czêœci dotycz¹cej:
– w³¹czenie dzia³ek o nr 9366/2, 9370 i 9375 do terenów
budowlanych - poszerzenie pasa terenów budowlanych
wzd³u¿ ulicy Bia³y Potok na w/w dzia³kach z 25 metrów
na 45 metrów;
– wykreœlenia z ustaleñ planu osuwiska na dzia³kach o nr:
9454/1/2/3, 9455, 9458, 9459/1 oraz czêœci dzia³ek o nr: 9366/
2, 9370 i 9375;
– pozostawienie dzia³ek o nr 9454/1/2/3, 9455, 9458, 9459/1
w terenach rolnych.
Dzia³ki o nr 9454/1/2/3, 9455, 9458, 9459/1 w ca³oœci, a dzia³ki
o nr: 9366/2, 9370 i 9375 w czêœci wschodniej znajduj¹ siê
w terenach wykluczonych z zabudowy ze wzglêdu na ich po³o¿enie w obszarze czynnego osuwiska.Tereny czynnego osuwiska zosta³y przeniesione do rysunku planu z opracowanego dla potrzeb projektu planu opracowania ekofizjograficznego oraz opracowania wykonanego przez Dyrektora RZGW
w Krakowie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy
prawo ochrony œrodowiska art.72 ust.3 i 4 w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego okreœla siê sposób zagospodarowania m.in. obszarów zdegradowanych i zagro¿onych ruchami masowymi ziemi, które okreœla siê
na podstawie opracowañ ekofizjograficznych. Przeznaczenie
w projekcie planu na cele budowlane terenów osuwiskowych skutkowaæ mo¿e dla gminy koniecznoœci¹ wyp³aty odszkodowañ w³aœcicielom posesji zrealizowanych na w/w terenach w wypadku powstania szkód spowodowanych ruchami masowymi ziemi. Realizacja zabudowy w terenach osuwiskowych i potencjalnie osuwiskowych sprzeczna jest równie¿ z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i leœnych, której
art. 3 ust, 1, pkt.2 stanowi, i¿ ochrona gruntów rolnych polega m.in. na zapobieganiu procesom degradacji oraz szkodom powstaj¹cym wskutek dzia³alnoœci nierolniczej i ruchów
masowych ziemi. Wymienione w treœci uwagi dzia³ki
o nr 9454/1/2/3, 9455, 9458, 9459/1 zgodnie z wykonan¹
na zlecenie Urzêdu Gminy W Kroœcienku nad Dunajcem i przyjêt¹ do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map¹ do celów planistycznych s¹ gruntami leœnymi LsV. Dlatego tez zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych podlegaj¹ szczególnej ochronie i nie mog¹ byæ bez zgody w³aœciwego organu(Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego) wy³¹czone
z u¿ytkowania leœnego.
– Uwaga nr 1a, dotycz¹ca uwzglêdnienia stanu rzeczywistego oraz planowanego zagospodarowania nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ autora uwagi. Proponowane zagospodarowanie dzia³ek nr ew. 416/15(ZL) oraz 416/27(1.RZ) s¹
nie do przyjêcia i ograniczaj¹ prawa materialne autora uwagi, powoduj¹c ograniczenia w zagospodarowaniu dzia³ek bêd¹cych w³asnoœci autora uwagi nr ew.: 404/24, 404/12
oraz dzia³ek s¹siednich. Dlatego te¿ autor uwagi wnioskuje,
aby dzia³ki nr 416/15 i 416/27 posiada³y status dzia³ek budowlanych. Równoczeœnie autor uwagi prosi o wyjaœnienia
czy droga dojazdowa zlokalizowana na dzia³ce nr 404/5 bêdzie poszerzona i w któr¹ stronê. Uwaga dotycz¹ca dzia³ki
nr 416/27 jest bezzasadna, poniewa¿ w/w dzia³ka w projekcie planu wy³o¿onym ponownie do wgl¹du publicznego znajduje siê podobnie jak wymienione w treœci
uwagi dzia³ki o nr ew. 404/24 i 404/12 w terenach przeznaczonych do zabudowy - teren oznaczony symbolem 15.MN.
Uwagi dotycz¹cej dzia³ki nr 416/15 nie uwzglêdniono.
Dzia³ka nr 416/15 zgodnie z wykonan¹ na zlecenie Urzêdu
Gminy W Kroœcienku nad Dunajcem i przyjêt¹ do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map¹ do celów planistycznych w wiêkszoœci swojej powierzchni jest grun-
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tem leœnymi - LsIV. Grunty leœne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych
i ustaw¹ o lasach podlegaj¹ szczególnej ochronie i nie mog¹
byæ bez zgody w³aœciwego organu(Marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego) wy³¹czone z u¿ytkowania leœnego. Dlatego
te¿ w/w czêœæ dzia³ki po³o¿ona w terenach leœnych pozosta³a
w przeznaczeniu leœnym i oznaczona jest w projekcie planu
symbolem ZL. Pozosta³a czêœæ dzia³ki nie stanowi¹ca zgodnie z klasyfikacja gruntów terenów leœnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie mo¿e zostaæ w³¹czona do terenów budowlanych gdy¿ jej szerokoœæ w najszerszym miejscu
wynosi 13 metrów, a najmniejsza wynikaj¹ca z przepisów
prawa budowlanego odleg³oœæ budynku od œciany lasu winna wynosiæ 12 metrów. W zwi¹zku z powy¿szym w/w czêœæ
dzia³ki o nr 416/15 nie bêd¹ca gruntem leœnym w projekcie
planu pozostaje w przeznaczeniu rolnym i oznaczona jest
symbolem 1.RZ. Ponadto w zwi¹zku z po³o¿eniem dzia³ek
w otulinie Pieniñskiego Parku Narodowego i wynikaj¹cego
z przepisów prawa uzgodnienia projektu planu z dyrektorem
PPN-u zmiana przeznaczenie lasów w obszarze objêtym planem na cele nieleœne jest niemo¿liwa w œwietle wniosków
dyrekcji Parku, które wp³ynê³y do projektu planu na etapie
zawiadomienia o przyst¹pieniu do jego opracowania.
Informuje siê równie¿, i¿ zlokalizowana na dzia³ce o nr ew. 404/
5 droga wewnêtrzna oznaczona symbolem 1.KDw ma zgodnie z ustaleniami projektu planu szerokoœæ 8 metrów i zajmuje oprócz w/w dzia³ki czêœci dzia³ek s¹siednich tj dzia³ki
nr 10479/1(pas o szerokoœci ok. 2 metry i powierzchni 18 m2),
416/10 (pas terenu o szerokoœci od 0 do 2 metry i powierzchni 26 m2) i 404/6(pas o szerokoœci ok. 2 metry i powierzchni 45 m2).
– Uwaga nr 2a, dotycz¹ca sprzeciwu wobec nowych planów
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Kroœcienka
nad Dunajcem - Bia³y Potok. Autor uwagi kwestionuje zasadnoœæ zmiany poprzedniego planu na jego zdaniem mniej
korzystny dla kilku w³aœcicieli dzia³ek.
Uwagi nie uwzglêdniono. Obecnie wy³o¿ony do wgl¹d u publicznego projekt planu ró¿ni siê od poprzednio wy³o¿onego
projektu planu jedynie bardzo niewielkim poszerzeniem terenów przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, oznaczonych symbolem 12.MN (wschodnia czêœæ dzia³ek o nr 9366/1/2, 9370 i 9375 - pas o szerokoœci
14 metrów i powierzchni 0,04ha) przy ulicy Bia³y Potok, a wynikaj¹cym z przedstawionej przez w³aœciciela terenu opinii
geologicznej, stwierdzaj¹cej, i¿ teren ten nie jest terenem
osuwiskowym. Zmiany projektu planu wy³o¿onego obecnie
do wgl¹du publicznego wynikaj¹ z uchylaj¹cego poprzedni
plan "Kroœcienko nad Dunajcem - Bia³y Potok" rozstrzygniêcia nadzorczego Wojewody Ma³opolskiego. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noœæ Uchwa³y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kroœcienko nad Dunajcem - Bia³y Potok" z uwagi na brak uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody - obszar objêty
planem po³o¿ony jest w Po³udniowoma³opolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu. W zwi¹zku z powy¿szym zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ formalno - prawn¹ koniczne by³o
ponowne uzgodnienie projektu planu oraz jego wy³o¿enie
do wgl¹du publicznego. Informuje siê, i¿ poza w/w poszerzeniem terenów budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego skorygowano w projekcie planu nastêpuj¹ce uchybienia, wskazane przez organ nadzoru tj:
– usuniêto z tekstu i rysunku planu strefê uzdrowiskow¹ "C"
- gmina Kroœcienko nad Dunajcem nie posiada statutu Gminy Uzdrowiskowej, a tym samym stref ochrony uzdrowiskowej;

Poz. 5144

– usuniêto z tekstu planu (§ 4 ust.2) zapis o treœci: "obowi¹zek uzgodnienia z WKZ, odbudowy, przebudowy lub nadbudowy budynków znajduj¹cych siê w gminnej ewidencji
zabytków";
– usuniêto z tekstu planu (§ 6 ust.1) zapis o treœci: " dopuszcza siê wykorzystanie wód potoku Kroœnica do œnie¿enia
tras narciarskich";
– usuniêto z tekstu planu (§ 4 ust.13) zapis o treœci: "dla terenów przeznaczonych do zainwestowania a po³o¿onych w terenach predysponowanych do zjawisk osuwiskowych, oznaczonych na rysunku planu, obowi¹zuje wykonanie dokumentacji geologiczno - in¿ynierskiej pod³o¿a. Obowi¹zuje
lokalizacja wszystkich obiektów w sposób max wykorzystuj¹cy naturalne ukszta³towanie terenu oraz ograniczaj¹cy prowadzenie robót ziemnych, mog¹cych wywo³aæ procesy osuwiskowe".
– skorygowano legendê rysunku planu w czêœci dotycz¹cej
terenów predysponowanych do zjawisk morfodynamicznych, dostosowuj¹c j¹ do u¿ytych w tekœcie planu sformu³owañ, w celu jednoznacznego powi¹zania rysunku planu
z tekstem;
– skorygowano rysunek planu i legendê do rysunku o teren
Pieniñskiego Parku Narodowego;
– skorygowano legendê do rysunku planu w czêœci dotycz¹cej obszaru planu po³o¿onego w otulinie Pieniñskiego Parku Narodowego. W obrêbie otuliny znajduje siê obszar po³o¿ony na po³udnie od drogi nr 969 NowyTarg - Nowy S¹cz,
a nie jak b³êdnie zamieszczono w w/w legendzie ca³y obszar objêty ustaleniami planu;
– skorygowano rysunek planu i legendê do rysunku o symbol ZZ, u¿yty w tekœcie planu - obszary bezpoœredniego
zagro¿enia powodzi¹ oznaczone na rysunku planu granatowym szrafem, bez w/w symbolu, który wystêpuje w tekœcie planu.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Kroœcienko n.D.:
B. Œniegoñ
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr IX/60/2007
Rady Gminy w Kroœcienku nad Dunajcem
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY
W KROŒCIENKU NAD DUNAJCEM
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
zapisanych w projekcie planu Bia³y Potok,
Gmina Kroœcienko nad Dunajcem, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej,
nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
I. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy.
1. Zadania realizowane w latach 2007 - 2016, zwi¹zane z obs³ug¹ komunikacyjn¹ terenu objêtego opracowaniem
planu:
a) Budowa drogi 3 KDw wraz z oœwietleniem;
b) Budowa ci¹gu pieszego KX wraz z oœwietleniem;
c) Modernizacja drogi 1.KDd wraz z budow¹ oœwietlenia;
d) Budowa drogi 2.KDd wraz z oœwietleniem.
2. W/w zadania realizowane bêd¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.
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3. Realizacja w okresie 2007 - 2016 i latach nastêpnych, pozosta³ych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy i ujêtych w planie,
nie wymaga zmiany niniejszego rozstrzygniêcia.
4. Wydatki na poszczególne zadania bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia œrodków finansowych w bud¿ecie Gminy pochodz¹cych z dochodów w³asnych Gminy i innych Ÿróde³,
w przybli¿onej wysokoœci:
– 78.750 z³ dla realizacji zadania 1.a w latach 2008 - 2010,
w tym:
– 6.600 z³ przygotowanie inwestycji,
– 72.150 z³ budowa drogi i oœwietlenia.
– 100.500 z³ dla realizacji zadania 1.b w latach 2010 - 2011;
– 7.800 z³ przygotowanie inwestycji,
– 92.700 z³ budowa œcie¿ki ¿wirowej wraz z urz¹dzeniami parkowymi (³awki, kosze na œmieci) i oœwietleniem;
– 330.600 z³ dla realizacji zadania 1.c w latach 2010 - 2013;
– 88.900 z³ przygotowanie inwestycji,
– 241.700 z³ modernizacja drogi 1KDd i budowa oœwietlenia ulicznego;
– 655.400 z³ dla realizacji zadania 1.d w latach 2012 - 2016,
w tym:
– 111.800 z³ przygotowanie inwestycji,
– 543.600 z³ budowa drogi wraz z oœwietleniem.
5. Prognozowan¹ wysokoœæ kosztów okreœlono bez uwzglêdnienia zamian wartoœci nak³adów inwestycyjnych w czasie.
6. Poszczególne zadania bêd¹ realizowane si³ami w³asnymi gminy z dopuszczeniem realizacji si³ami zewnêtrznymi. Wy³onienie wykonawcy powinno odbywaæ siê w trybie i na zasadach okreœlonych w ustawie - Prawo zamówieñ publicznych.
II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
1. Powy¿sze zadania finansowane bêd¹ ze œrodków krajowych i unijnych. Œrodki krajowe czêœciowo pochodziæ bêd¹
ze œrodków w³asnych Gminy i bud¿etu pañstwa, funduszy i dotacji celowych, po¿yczek i kredytów, œrodków instytucji pozabud¿etowych. Œrodki unijne pochodziæ bêd¹
z funduszy strukturalnych.
2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ Gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³¹ bud¿etow¹ w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, tylko propozycj¹ do rozwa¿enia
przy uchwalaniu w przysz³oœci bud¿etu Gminy w tej czêœci.
III. Sposób realizacji i zasady finansowania w/w inwestycji
winny byæ uwzglêdnione w Wieloletnim planie finansowym
i Wieloletnim programie inwestycyjnym.
IV. Zmiany ustalonych w pkt. I i II, sposobów realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w planie Bia³y Potok, Gmina
Kroœcienko n.D inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, dokonane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie wymagaj¹
zmiany niniejszego rozstrzygniêcia.
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5145
Uchwa³a Nr XIV/127/07
Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w Oœwiêcimiu
przy ul. Nadwiœlañskiej (dla czêœci dzia³ki nr 1354/3).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Miasta Oœwiêcim
po stwierdzeniu zgodnoœci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oœwiêcim, przyjêtego uchwa³¹ Rady Miasta Oœwiêcim Nr LIX/
594/06 z dnia 29 marca 2006 r. uchwala miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w Oœwiêcimiu przy ul. Nadwiœlañskiej (dla czêœci dzia³ki nr 1354/3).
ROZDZIA£ I
Przepisy wstêpne
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w Oœwiêcimiu przy ul. Nadwiœlañskiej (dla czêœci dzia³ki nr 1354/3), zwany dalej "planem" obejmuje obszar
o powierzchni ok. 25,4 ha okreœlony granicami na rysunku planu zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y Nr LVI/577/
06 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.
2. Ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y i czêœci graficznej
planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§3
1. Ustalenia planu stanowi¹ce czêœæ graficzn¹ obejmuj¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 1000.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹ rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
1) za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie Rady Miasta Oœwiêcim o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu;
2) za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie Rady Miasta Oœwiêcim
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§4

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Kroœcienko n.D.:
B. Œniegoñ

Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y zostaj¹ wyra¿one w postaci:
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1) przepisów wstêpnych (okreœlonych w Rozdziale I);
2) przepisów szczegó³owych dotycz¹cych przeznaczenia terenów wraz z zasadami ich zagospodarowania i warunkami
zabudowy (okreœlonych w Rozdziale II);
3) przepisów koñcowych (okreœlonych w Rozdziale III).
§5
Podstawowym celem planu jest stworzenie warunków
prawnych i przestrzennych dla dalszego rozwoju Miejsko-Przemys³owej Oczyszczalni Œcieków Sp. z o. o. w Oœwiêcimiu polegaj¹cego na rozbudowie programu w/w oczyszczalni w zakresie gospodarowania odpadami.
§6
W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ grunty rolne
lub leœne w rozumieniu przepisów odrêbnych; nie nastêpuje zatem zmiana ich przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleœne.
§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miasta Oœwiêcim, o ile z treœci uchwa³y nie wynika inaczej;
2) planie- nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzn¹ czêœæ
planu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako
przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach
okreœlonych w ustaleniach tekstu planu;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty planem
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczony symbolem literowym, o ile z treœci uchwa³y nie wynika inaczej;
7) niewydzielonych w planie dojazdach wewnêtrznych - nale¿y przez to rozumieæ drogi istniej¹ce jak i te, które mog¹
powstaæ w przysz³oœci, dla których nie wydzielono terenu liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, zapewniaj¹ce dostêpnoœæ urz¹dzeñ oraz kwater i sektorów sk³adowania odpadów w obrêbie wyznaczonych planem terenów oraz umo¿liwiaj¹ce ruch sprzêtu i samochodów
nadzoru eksploatacyjnego, a tak¿e transport odpadów;
8) powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez to rozumieæ
czêœæ powierzchni terenu lub dzia³ki budowlanej, zabudowanej powierzchniowo, nie stanowi¹cej powierzchni
biologicznie czynnej;
9) wskaŸniku powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez to
rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³
powierzchni zainwestowanej w powierzchni terenu
lub dzia³ki budowlanej;
10) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu lub dzia³ki budowlanej;
11) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone
i otrzymywane zespo³y drzew, krzewów i zieleni trawiastej o charakterze czêœciowo urz¹dzonym stwarzaj¹cej
warunki dla poprawy walorów krajobrazowych oraz ogra-
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niczenia niedogodnoœci i zagro¿eñ powstaj¹cych na sk³adowisku odpadów;
12) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Oœwiêcim uchwalone uchwa³¹ Nr LIX/594/06
Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 29 marca 2006 r.;
13) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
zawarte w treœci niniejszej uchwa³y oraz na rysunku,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
14) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na dzieñ
uchwalenia planu;
15) najlepszych dostêpnych technikach - nale¿y przez to rozumieæ najbardziej efektywne techniki i technologie s³u¿¹ce osi¹gniêciu wysokiego poziomu ochrony œrodowiska, które prowadz¹ do rozwi¹zania wystêpuj¹cych problemów (wzglêdnie ograniczenia ich skutków) przy uwzglêdnieniu warunków ekonomicznych, technicznych,
rachunku kosztów inwestycyjnych;
16) planie miejscowym dla Miejsko-Przemys³owej Oczyszczalni Œcieków - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego
w Oœwiêcimiu w rejonie ul. Nadwiœlañskiej uchwalony
uchwa³¹ Nr XLVIII/501/05 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia
28 wrzeœnia 2005 r.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.
§8
1. Okreœla siê obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ planu zawarte
na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) teren o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczony symbolem literowym "O" jako teren infrastruktury technicznej obiektów i urz¹dzeñ gospodarki odpadami obejmuj¹cy: sk³adowisko odpadów niebezpiecznych, innych
ni¿ niebezpieczne i obojêtnych (pochodzenia mineralnego);
4) istniej¹ce szpalery zadrzewieñ wzd³u¿ grobli i cieków wodnych do utrzymania;
5) kierunki planowanego sukcesywnego urz¹dzania (nie wydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne dla sprzêtu i transportu odpadów) i eksploatacji (nape³niania) sk³adowiska;
6) pasy zieleni o charakterze izolacyjnym z zachowaniem
istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, z mo¿liwoœci¹ jej
poszerzenia i wymiany istniej¹cego drzewostanu
oraz z dopuszczeniem wprowadzenia nie wydzielonych
w planie dojazdów wewnêtrznych i nie wydzielonych
w planie dojœæ pieszych;
7) wynikaj¹cy z dokumentacji mapowej RZGW w Krakowie
teren zagro¿enia wodami powodziowymi o prawdopodobieñstwie Q1% w przypadku awarii wa³ów przeciwpowodziowych lub przelania siê przez nie wody (obejmuj¹cy ca³y obszar objêty planem).
2. Okreœla siê elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej, które nie stanowi¹ ustaleñ planu i po³o¿one s¹ poza obszarem objêtym planem:
1) zasiêg strefy ochrony sanitarnej od oczyszczalni œcieków;
2) granica czwartorzêdowego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP Nr 449 rzeki Wis³y - Oœwiêcim.
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§9
Utrzymanie b¹dŸ zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenu nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia
terenów wraz z zasadami ich zagospodarowania
i warunkami zabudowy
§ 10
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
literowym O z przeznaczeniem podstawowym jako teren
infrastruktury technicznej obiektów i urz¹dzeñ gospodarki odpadami obejmuj¹cy: sk³adowisko odpadów niebezpiecznych, innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych
(pochodzenia mineralnego).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach ustala siê:
1) nie wydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne;
2) nie wydzielone w planie dojœcia piesze;
3) miejsca postojowe samochodów specjalistycznych i sprzêtu;
4) zieleñ izolacyjn¹;
5) wody otwarte (odcieki),
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej (w tym ruroci¹gi zwi¹zane z ewentualnym transportem odpadów
na sk³adowisko).
3. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego ustala siê:
1) realizacja funkcji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest mo¿liwa pod warunkiem,
¿e ³¹czna powierzchnia terenów zajêtych przez funkcje
dopuszczalne nie bêdzie stanowiæ wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 4);
2) wy³¹czenie z terenu sk³adowania pasów obrze¿nych obszaru objêtego planem (za wyj¹tkiem terenu po³o¿onego
przy granicy zachodniej) szerokoœci co najmniej 10 m
przy granicy pó³nocnej i po³udniowej oraz 25 m przy granicy wschodniej;
3) w pasach obrze¿nych, o których mowa w pkt 2 nakaz zachowania istniej¹cych obwa³owañ i grobli, a tak¿e towarzysz¹cej im zieleni o charakterze izolacyjnym (z³o¿onej
z drzew i krzewów) z mo¿liwoœci¹ jej poszerzenia i wymiany istniej¹cego drzewostanu oraz dopuszczenie wprowadzenia nie wydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 7, a tak¿e nie wydzielonych w planie dojœæ pieszych zwi¹zanych z nadzorem eksploatacyjnym sk³adowiska;
4) mo¿liwoœæ dokonywania podzia³u terenu na kwatery
(w zale¿noœci od potrzeb tak¿e na sektory) selektywnego
sk³adowania zró¿nicowanych odpadów, o których mowa
w ust. 1;
5) rozpoczêcie eksploatacji (nape³niania) sk³adowiska
od strony zachodniej poprzez realizacjê nie wydzielonych
w planie dojazdów wewnêtrznych, o których mowa w § 7
ust. 1 pkt 7 oraz wydzielanie kolejnych kwater (w zale¿noœci od potrzeb tak¿e sektorów) sk³adowania odpadów;
6) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej nie wiêkszy ni¿ 85%;
7) w kszta³towaniu zieleni spe³nienie wymogów okreœlonych
w ust. 4;
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8) w przypadku wygradzania terenu w obszarze objêtym
planem nale¿y uwzglêdniæ zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych z blachy lub prefabrykowanych (przês³a).
4. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siê:
1) skierowanie wód i odcieków z rejonu sk³adowiska do Miejsko-Przemys³owej Oczyszczalni Œcieków;
2) spe³nienie warunków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych
przepisów odrêbnych we wszystkich dzia³aniach inwestycyjnych oraz zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
w tym szczególnie dotycz¹cych:
– lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniêcia poszczególnych typów sk³adowisk,
– zapewnienia warunków, aby ewentualne niekorzystne
oddzia³ywanie zawarte by³o w granicach terenu ustalonego dla sk³adowiska (dotyczy szczególnie terenów
otwartych po stronie wschodniej poza granicami kompleksu Miejsko-Przemys³owej Oczyszczalni Œcieków),
– zabezpieczenia przed przenikaniem ska¿eñ do pod³o¿a,
– zachowania odleg³oœci od cieków wodnych w przypadkach wygradzania terenu oraz prowadzenia prac w rejonie obwa³owañ;
3) w planowaniu, organizacji i realizacji sk³adowiska odpadów uwzglêdnienie faktu po³o¿enia terenu wg dokumentacji mapowej RZGW w Krakowie w obszarze zagro¿onym wodami powodziowymi o prawdopodobieñstwie
Q1% w przypadku awarii wa³ów Wis³y lub w sytuacji przelania siê przez nie wody poprzez wykorzystanie najlepszych dostêpnych technik, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 15 umo¿liwiaj¹cych zredukowanie ewentualnych strat
w œrodowisku;
4) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 15% przy zachowaniu istniej¹cej zieleni, o której mowa w ust. 3 pkt 3 oraz jej uzupe³nieniu i gatunkowym wzbogaceniu w celu ograniczenia niedogodnoœci i zagro¿eñ powstaj¹cych na sk³adowisku odpadów;
5) ze wzglêdów krajobrazowych, przy uzupe³nianiu oraz wzbogacaniu zieleni zapewnienie co najmniej 30% udzia³u drzewostanu zimozielonego;
6) jako kierunek rekultywacji sk³adowiska po wyczerpaniu
mo¿liwoœci sk³adowania odpadów ustala siê zieleñ czêœciowo urz¹dzon¹ lub nieurz¹dzon¹;
5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy uk³adu komunikacyjnego ustala siê:
1) wykorzystanie w uk³adzie komunikacji wewnêtrznej obszaru objêtego planem istniej¹cych dróg i dojœæ pieszych
jako nie wydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych
i nie wydzielonych w planie dojœæ pieszych przebiegaj¹cych w obrze¿nej jego czêœci po stronie wschodniej i po³udniowej z dopuszczeniem uzupe³nienia uk³adu o realizacjê nie wydzielonego w planie dojazdu wewnêtrznego
na grobli po po³udniowej stronie obszaru dla domkniêcia
uk³adu w postaci pêtli;
2) zgodnie z treœci¹ ust. 3 pkt 5 g³ówny nie wydzielony w planie dojazd wewnêtrzny do obszaru sk³adowiska odpadów
nale¿y przewidzieæ od strony zachodniej przy zapewnieniu bezpoœredniego powi¹zania z istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹ do oczyszczalni;
3) szczegó³owy przebieg g³ównego nie wydzielonego w planie dojazdu wewnêtrznego, winien byæ ustalony z uwzglêdnieniem zagospodarowania terenu po³o¿onego
w bezpoœrednim s¹siedztwie obszaru objêtego planem
(po jego zachodniej stronie) i oznaczonego symbolem 3.O
w planie miejscowym dla Miejsko Przemys³owej Oczyszczalni Œcieków;
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4) szerokoœæ nie wydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych winna byæ dostosowana do potrzeb; obok nie wydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych o dwu kierunkach ruchu (w tym g³ównego nie wydzielonego w planie dojazdu wewnêtrznego) o szerokoœci min. 4,5 m dopuszcza siê nie wydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne
jednokierunkowe o szerokoœci min. 3,0 m;
5) nie wydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne winny byæ
trwale utwardzone z warstw¹ wierzchni¹ wykonan¹ z elementów betonowych o charakterze a¿urowym obsianych
trawami; dopuszcza siê wykonanie nie wydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych z p³yt betonowych oraz jako dojazdy o nawierzchni t³uczniowej lub asfaltowej.
6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów uzbrojenia w tym szczególnie przebiegaj¹cych do oczyszczalni z obszarów zewnêtrznych;
2) realizacjê instalacji odwadniaj¹cej dróg i terenu ze szczególnym uwzglêdnieniem odcieków z kwater (w tym z sektorów) sk³adowania prowadzonej na oczyszczalniê.
7. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenu ustala siê:
1) zakaz wprowadzania tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania terenu (powy¿sze nie dotyczy organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji
ustalonych w planie);
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2) utrzymanie dotychczasowego charakteru u¿ytkowania
gruntów do czasu rozpoczêcia prac zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§ 11
Ustala siê stawkê procentow¹, o której mowa w art. 36
ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoœci 30 %.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Oœwiêcim.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU
PO£O¯ONEGO W OŒWIÊCIMIU PRZY UL. NADWIŒLAÑSKIEJ (DLA CZÊŒCI DZIA£KI NR 1354/3)
RYSUNEK PLANU

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/127/07
Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
UK£AD SEKCJI

SKALA 1 :1000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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LEGENDA:
1. Obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ planu
1.1 Oznaczenia formalne
granica obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce wyznaczaj¹ce granice terenów o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania
1.2 Przeznaczenie terenu (w ustalonych liniach rozgraniczaj¹cych)
teren infrastruktury technicznej obiektów i urz¹dzeñ
gospodarki odpadami obejmuj¹cy: sk³adowisko odpadów niebezpiecznych, innych ni¿ niebezpieczne
i obojêtnych
1.3 Elementy wynikaj¹ce z dokumentów mapowych RZGW
w Krakowie
teren zagro¿enia wodami powodziowymi o prawdopodobieñstwie Q1% w przypadku awarii wa³ów
lub przelania siê przez nie wody (obejmuj¹cy ca³y
obszar objêty planem)

1.4 Warunki zagospodarowania
istniej¹ce szpalery zadrzewieñ wzd³u¿ grobli i cieków
wodnych do utrzymania
kierunki planowanego sukcesywnego urz¹dzania (niewydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne dla sprzêtu
i transportu odpadów) i ekploatacji (nape³niania sk³adowiska)
pasy zieleni o charakterze izolacyjnym z zachowaniem
istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, z mo¿liwoœci¹
jej poszerzenia i wymiany istniej¹cego drzewostanu
oraz z dopuszczeniem wprowadzenia nie wydzielonych
w planie dojazdów wewnêtrznych i nie wydzielonych
w planie dojœæ pieszych
2. Elementy informacyjne, które nie stanowi¹ ustaleñ planu i po³o¿one s¹ poza obszarem objêtym planem
zasiêg strefy ochrony sanitarnej od oczyszczalni œcieków
granica czwartorzêdowego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 449 rzeki Wis³y - Oœwiêcim
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIV/127/07
Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w Oœwiêcimiu przy
ul. Nadwiœlañskiej (dla czêœci dzia³ki nr 1354/3).
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, w zwi¹zku z art. 17
pkt. 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.)
Rada Miasta Oœwiêcim stwierdza, co nastêpuje:
§1
1. Projekt planu miejscowego wy³o¿ony zosta³ do publicznego
wgl¹du w siedzibie Urzêdu Miasta Oœwiêcim w okresie
od 18 kwietnia 2007 r. - 18 maja 2007 r. Informacjê o terminach: wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du, dyskusji publicznej i mo¿liwoœci zg³aszania uwag Prezydent Miasta Oœwiêcim og³osi³ za pomoc¹ komunikatu w Gazecie Krakowskiej z dnia 12 kwietnia 2007 r., komunikatu w internecie
oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicy og³oszeñ urzêdowych Urzêdu Miasta Oœwiêcim. Projekt planu wy³o¿ono
wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Termin dyskusji publicznej nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami wyznaczono na dzieñ 8 maja 2007 r. Na publiczn¹ dyskusjê nie przyby³y ¿adne zainteresowane osoby.
2. W toku wy³o¿enia projektu planu miejscowego do publicznego wgl¹du nie wniesiono ¿adnych uwag.
3. W trakcie dyskusji publicznej tak¿e nie zg³oszono ¿adnych
uwag do projektu planu.
4. W ustawowym okresie 14 dni po wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu planu miejscowego (t.j. do dnia 1 czerwca 2007 r.) równie¿ nie wniesiono ¿adnych uwag.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIV/127/07
Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w Oœwiêcimiu przy ul. Nadwiœlañskiej
(dla czêœci dzia³ki nr 1354/3) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
1. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami planu
Projekt planu okreœla zasady powi¹zania z istniej¹cym uk³adem komunikacyjnym w ramach Miejsko Przemys³owej
Oczyszczalni Œcieków poprzez ustalenie zasad wprowadzania
nie wydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych oraz zasad modernizacji systemu odwadniania dróg i pól sk³adowania odpadów przy zachowaniu istniej¹cych ci¹gów uzbrojenia.
W/w elementy infrastruktury technicznej s¹ œciœle zwi¹zane
z inwestycj¹ sk³adowiska odpadów Miejsko Przemys³owej
Oczyszczalni Œcieków Sp. z o. o. i jako takie nie bêd¹ realizowane jako zadania w³asne Gminy Oœwiêcim.
Wewnêtrzny uk³ad komunikacyjnego oraz sieæ odwadniaj¹ca
bêd¹ realizowane przez inwestora w ramach prowadzonych
inwestycji na obszarze objêtym planem.
2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
W œwietle pkt 1 ustalenia planu miejscowego nie powoduj¹
koniecznoœci realizacji inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy zatem nie przewiduje siê wydatków z bud¿etu
miasta na te zadania.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka

§2

5146

Na podstawie stanu wynikaj¹cego z przebiegu postêpowania w sprawie sporz¹dzenia projektu planu miejscowego
ustalonego w § 1 nie zachodzi potrzeba podejmowania czynnoœci dla rozpatrzenia wniesionych uwag.

Uchwa³a Nr XIV/133/07
Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

§3
Na podstawie ustaleñ § 1 i § 2 stwierdza siê, ¿e projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w Oœwiêcimiu przy ul. Nadwiœlañskiej (dla czêœci dzia³ki nr 1354/3) nie wymaga podejmowania rozstrzygniêæ
w sprawie wniesionych uwag.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg
gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z póŸn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du
Powiatu w Oœwiêcimiu - Rada Miasta Oœwiêcim postanawia:
§1

Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka

Zaliczyæ do kategorii dróg gminnych ni¿ej wymienione drogi:
1) Droga do Gazów Technicznych od ul. Fabrycznej,
2) Droga od ul. D¹browskiego do drogi ³¹cz¹cej ul. ¯eromskiego i ul. Zwyciêstwa,
3) ul. Eugeniusza Szustera.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Oœwiêcim.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
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