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Uchwa³a Nr 343/LII/2006
Rady Miejskiej w Myœlenicach

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Zawada

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r. z póŸn. zm. ), Rada Miejska w Myœlenicach
postanawia, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zwany dalej planem obejmuj¹cy obszar wsi Zawada
w granicach administracyjnych z wy³¹czeniem obszaru o po-
wierzchni 14,97 ha w rejonie cmentarza parafialnego.

2. Plan obejmuje obszar o ³¹cznej powierzchni 568,74 ha.
3. W ustaleniach planu stwierdza siê zgodnoœæ z ustaleniami

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i Gminy Myœlenice (Uchwa³a Rady Miej-
skiej Nr 146/XVIII/99 z dnia 31grudnia 1999 r. ), z nastêpuj¹-
cymi wyj¹tkami:
1) uwzglêdniaj¹c prawo w³asnoœci dokonano niezbêdnych

korekt linii rozgraniczaj¹cych, dostosowuj¹c je do granic
poszczególnych nieruchomoœci,

2) w zwi¹zku z informacj¹ z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad rezygnuje siê z rezerwy terenu pod nowy
przebieg drogi ekspresowej Kraków - Myœlenice we
wsiach Polanka i Zawada.

4. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) rysunku "Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu"

w skali 1:2000, stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, bêd¹cy jej integraln¹ czêœci¹,

3) za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹ ponadto:
a) Za³¹cznik 2 - Sposób realizacji inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³a-
snych Gminy,

b) Za³¹cznik 3 - Lista nieuwzglêdnionych uwag wniesio-
nych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu
planu miejscowego,

4) ustaleniami planu nie s¹ informacje zawarte w aneksach:
a) Aneks 1 - Wykaz obiektów zabytkowych,
b) Aneks 2 - Wykaz stanowisk archeologicznych.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:

a) zapewnienia dostêpnoœci do us³ug publicznych,
b) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastruktu-

rê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwoœci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu

komunikacyjnego,
d) zachowania wartoœci œrodowiska przyrodniczego, kultu-

rowego i krajobrazu,
2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju miesz-

kalnictwa, us³ug i wytwórczoœci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, wartoœci œrodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,

3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami prze-
strzeni,

4) podniesienie wartoœci nieruchomoœci.

§ 3

1. Ustala siê zasady:
1) ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
2) ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego,
3) ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu,
4) wyposa¿enia w systemy infrastruktury technicznej i ko-

munikacji: zaopatrzenia w wodê, odprowadzania œcieków,
zasilania w gaz, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, za-
opatrzenia w ciep³o, telekomunikacji, gospodarki odpa-
dami, komunikacji.

2. Ustala siê kategorie przeznaczenia terenów wyznaczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi i odpowiadaj¹ce im symbole na
rysunku planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,

hodowlanych i ogrodniczych - RM,
3) tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej - U/MN,
4) tereny zabudowy us³ugowej - U,
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5) tereny sportu i rekreacji - US,
6)tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów

i us³ug - PU,
7) tereny infrastruktury technicznej - K,
8) tereny dróg publicznych i wewnêtrznych - KD, KDW,
9) tereny rolne - R,

10) tereny rolne przeznaczone pod trwa³e u¿ytki zielone i za-
lesienia - RZ,

11) tereny lasów i przeznaczone do zalesienia - ZL,
12) tereny zieleni o funkcjach ekologicznych - ZE.

3. Ustanawia siê:
1) strefê zagro¿enia ruchami osuwiskowymi,
2) strefê zagro¿enia zalewami i podtopieniami,
3) strefê techniczn¹ wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych

linii elektroenergetycznych napowietrznych œredniego na-
piêcia 15 kV oraz wysokiego napiêcia 110 kV,

4) strefê techniczn¹ wokó³ istniej¹cych i projektowanych na-
powietrznych stacji transformatorowych 15/0, 4 kV,

5) strefê techniczn¹ wokó³ istniej¹cej linii gazoci¹gu wyso-
koprê¿nego.

4. Wprowadza siê zewnêtrzn¹ strefê ochrony poœredniej ujê-
cia wody na rzece Skawince.

5. Ustanawia siê zakaz budowy obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿y powy¿ej 500 m2 w obrêbie ca³ego ob-
szaru objêtego planem.

6. Integraln¹ czêœci¹ planu s¹ ustalenia na rysunku planu
w skali 1:2000 stanowi¹cego Za³¹cznik do niniejszej uchwa-
³y, na którym naniesiono:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu pod-

stawowym i uzupe³niaj¹cym oraz ró¿nych warunkach za-
budowy i zagospodarowania wraz z identyfikacyjnymi
symbolami literowymi,

3) regulacje zapewniaj¹ce ³ad przestrzenny,
4) elementy kompozycji urbanistycznej,
5) trasy turystyki pieszej i rowerowej do uœciœlenia w pro-

jektach technicznych,
6) granice stref ochronnych i technicznych.

7.Treœæ pozwoleñ na budowê nale¿y okreœlaæ w oparciu o usta-
lenia odnosz¹ce siê do terenów wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi, z uwzglêdnieniem:
1)innych ustaleñ rysunku planu, o których mowa w §3, ust. 6,
2) ustaleñ ogólnych zawartych w rozdziale I,
3) ustaleñ szczegó³owych zawartych w rozdzia³ach II, III.

§ 4

Je¿eli w ustaleniach planu jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to ta-

kie przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie, wy-
znaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca
i uzupe³nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem pod-
stawowym,

3)zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ je-
den budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespó³, wraz
z budynkami gara¿owymi i gospodarczymi, przeznaczony
dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin,

4) wysokoœci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar pio-
nowy budynków liczony od poziomu gruntu w najni¿szym
punkcie przy obrysie budynku do najwy¿ej po³o¿onej kra-
wêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych,

5) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nierucho-
moœæ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielkoœæ, cechy

geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿e-
nie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej spe³niaj¹ wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj¹ce z od-
rêbnych przepisów i aktów prawa miejscowego,

6) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie,
wyznaczaj¹ce tereny przeznaczone dla ró¿nych funkcji lub
o ró¿nych sposobach zagospodarowania, w tym tereny dróg,

7) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - nale¿y przez to
rozumieæ liniê, poza któr¹ sytuowanie zabudowy jest nie-
dozwolone,

8) terenach zieleni o funkcjach ekologicznych - ZE, przez co
rozumie siê grunty, na których wystêpuj¹ zbiorowiska ro-
œlinnoœci, stanowi¹ce biologiczn¹ obudowê cieków, spe³-
niaj¹ce wa¿ne cele przyrodniczo - krajobrazowe, zdrowot-
ne, edukacyjne i wypoczynkowe,

9) terenach lasów i przeznaczonych do zalesienia - ZL, przez
co rozumie siê grunty, na których wystêpuj¹ zbiorowiska
leœne lub które powinny byæ zalesione, spe³niaj¹ce cele i funk-
cje glebochronne, wodochronne i wiatrochronne,

10) dzia³alnoœci nieuci¹¿liwej - rozumie siê przez to dzia³al-
noœæ, nie wymienion¹ w § 2 i § 3 rozporz¹dzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹za-
nych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzania
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257
z 2004 r., poz. 2573), a ponadto dzia³alnoœæ nie wywo³u-
j¹c¹ zjawisk lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie ludzi i zwierz¹t
mieszkaj¹cych lub przebywaj¹cych w s¹siedztwie, a zw³asz-
cza ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza, odorów,

11) zabudowie biologicznej dolin rzecznych - rozumie siê
przez to roœlinnoœæ leœn¹, zaroœlow¹ i trawiast¹ zgodn¹ z
warunkami siedliskowymi; porastaj¹c¹ brzegi koryt cie-
ków wodnych oraz dna ich dolin,

12)powierzchni biologicznej czynnej - nale¿y przez to rozu-
mieæ grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz powierzch-
niê wodn¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e
traw-niki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich na-
turaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2,

13)us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
noœæ s³u¿¹c¹ zaspokajaniu potrzeb mieszkañców, wyko-
nywan¹ w celu uzyskania korzyœci maj¹tkowych.

Rozdzia³ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze

objêtym planem

I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 5

1.Realizacja wszelkich przedsiêwziêæ na obszarze objêtym pla-
nem nie mo¿e naruszaæ okreœlonych w planie ustaleñ doty-
cz¹cych przeznaczenia i warunków zagospodarowania okre-
œlonych w rozdz. II, III oraz przepisów szczególnych.

2.Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z usta-
leniami planu dopuszcza siê dotychczasowy sposób zago-
spodarowania terenów pod warunkiem, ¿e nie narusza on
przepisów szczególnych.

3.Istniej¹ca zabudowa i urz¹dzenia mog¹ byæ przebudowywa-
ne i rozbudowywane z zachowaniem ustaleñ planu w zakre-
sie zasad, warunków, parametrów i wskaŸników kszta³to-
wania zabudowy i zagospodarowania terenów dla poszcze-
gólnych wydzielonych kategorii terenów.
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4. W arunkiem realizacji zabudowy jest dostêp do drogi pu-
blicznej, tj. bezpoœredni dostêp do tej drogi albo dostêp do
niej przez drogê wewnêtrzn¹ lub przez ustanowienie odpo-
wiedniej s³u¿ebnoœci drogowej.

§ 6

1. Ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej
i zasady ich kszta³towania jako dodatkowe warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenów objêtych planem:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg publicznych -

okreœlaj¹ca dopuszczalne po³o¿enie nowych budynków
i innych obiektów kubaturowych zgodnie z przepisami za-
wartymi w § 14,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 15 m od
brzegów wód publicznych - nie oznaczona na rysunku pla-
nu; w terenie pomiêdzy t¹ lini¹ a brzegiem wód nie do-
puszcza siê lokalizacji obiektów kubaturowych,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 30 m od
granicy lasu - nie oznaczona na rysunku planu; w terenie
pomiêdzy t¹ lini¹ a granic¹ lasu nie dopuszcza siê lokali-
zacji obiektów kubaturowych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacji ogrodzeñ:
1) zakaz lokalizacji ogrodzeñ w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1, 5

m od krawêdzi cieków,
2) zakaz lokalizacji ogrodzeñ trwa³ych w odleg³oœci mniej-

szej ni¿ 5 m od krawêdzi cieków,
3) zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych z prefabrykowanych

przêse³ betonowych oraz blachy falistej, za wyj¹tkiem te-
renów zorganizowanej dzia³alnoœci inwestycyjnej,

4) kolorystyka ogrodzeñ winna byæ utrzymana w kolorze
naturalnego kamienia, elementów ceramicznych, drew-
na lub kolorach br¹zu, zieleni, a tynkowane w stonowa-
nych barwach. Obowi¹zuje zakaz stosowania jaskrawych
kolorów ogrodzeñ.

§ 7

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania scaleñ i po-
dzia³ów nieruchomoœci:
1) granice scalenia oraz procedurê okreœla siê ka¿dorazo-

wo z zachowaniem odpowiednich przepisów,
2) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczonych

w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i leœne nale¿y za-
chowaæ nastêpuj¹ce zasady przy podziale nieruchomoœci:
a) ka¿da dzia³ka powinna mieæ dostêp do wydzielonej

drogi publicznej,
b) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi

do drogi publicznej a granic¹ tej drogi powinien siê
mieœciæ w przedziale pomiêdzy 70o a 110o,

c) szerokoœæ dzia³ki dochodz¹cej do drogi publicznej po-
winna pozwalaæ na zachowanie warunków technicz-
nych i odleg³oœci pomiêdzy budynkami i byæ nie mniej-
sza ni¿ 20 metrów,

3) powierzchnia dzia³ki po³o¿onej w terenach U, nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 1000 m2.

2. Wymieniona w ust. 1, pkt 3 minimalna wielkoœæ dzia³ki nie
obowi¹zuje w przypadku dokonywania podzia³ów pod drogi
oraz podzia³ów maj¹cych na celu regulacjê stanu faktyczne-
go na gruncie.

§ 8

1. Jako zgodne z planem uznaje siê:
1) lokalizowanie obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury

technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu o ile ich loka-

lizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustale-
niami planu,

2)wyznaczenie dróg dojazdowych i wewnêtrznych oraz ci¹-
gów pieszo-jezdnych poza wskazanymi na rysunku planu,

3)przebudowê i rozbudowê istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ
z zachowaniem ustaleñ w zakresie zasad i warunków za-
budowy oraz zagospodarowania terenów,

4) lokalizacjê zabudowy w granicach dzia³ki na warunkach
okreœlonych w przepisach szczególnych,

5)realizacjê obiektów s³u¿¹cych utrzymaniu i regulacji wód
oraz zabezpieczeniu przed podmakaniem gruntów.

§ 9

W zakresie ochrony przeciwpo¿arowej obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce zasady:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciwpo¿a-

rowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniej¹cy
i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,

2) dla nowych terenów ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równo-
leg³¹ w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowê
sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaga-
nych standardów w zakresie iloœci i jakoœci wody z uwzglêd-
nieniem ochrony przeciwpo¿arowej,

3) nowo projektowane przewody wodoci¹gowe powinny byæ
wyposa¿one w hydranty zewnêtrzne zgodnie z przepisami
i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo-
¿arowej.

II. Zasady ochrony i kszta³towania
œrodowiska przyrodniczego

§ 10

Dla ca³ego obszaru po³o¿onego w zewnêtrznej strefie
ochrony poœredniej sanitarnej ujêcia wody na rzece Skawince
obowi¹zuj¹ przepisy wynikaj¹ce z decyzji Nr OS. III. 6210-1-
1886/95 z dnia 19 marca 1996 r.
1. W obrêbie strefy zabrania siê:

1) przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwór-
czych,

2) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,

3)lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i przemy-
s³owych,

4)mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o szerokoœci 30 m od ich brzegów,

5)gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
6) wprowadzania œcieków opadowych z ci¹gów komunika-

cyjnych, bez ich wczeœniejszego podczyszczenia,
7) lokalizowania zak³adów chemicznych.

2.  W obrêbie strefy nakazuje siê:
1)realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszcza-

j¹cymi równolegle z realizacj¹ wodoci¹gów,
2)posiadanie zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gno-

jowej przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodowlanej.

§ 11

Na ca³ym terenie objêtym planem obowi¹zuje zakaz loka-
lizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko, w rozumieniu Art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony œrodowiska z póŸniejszymi zmianami.
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§ 12

1. W zakresie ochrony œrodowiska i przyrody obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z usta-

leniami dla wydzielonych kategorii terenów jako po-
wierzchni biologicznie czynnej,

2) zachowanie istniej¹cych terenów Ÿródlisk oraz cieków
wodnych wraz z zespo³ami roœlinnoœci stanowi¹cymi ele-
menty zabudowy biologicznej dolin cieków wodnych,

3) ochrona przed osuszeniem ma³ych i okresowych zbiorni-
ków wodnych oraz terenów wilgotnych,

4) ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed ska-
¿eniami obszarowymi poprzez ograniczenie chemizacji
rolnictwa i nawo¿enia w pasach o szerokoœci 100 m po
obu stronach cieków wodnych i w strefach Ÿródliskowych,

5) prowadzenie regulacji cieków z ograniczeniem prosto-
wania i skracania ich biegów przy zapewnieniu utrzyma-
nia w razie potrzeby odtwarzania roœlinnoœci nadbrze¿-
nej w tym zadrzewieñ stanowi¹cych elementy zabudo-
wy biologicznej dolin rzecznych, a tak¿e przy zapewnie-
niu dostêpu do wody dla zwierz¹t dziko ¿yj¹cych, nastê-
puje na podstawie decyzji wojewody,

6) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia wodne, urz¹dzenia infrastruktury drogo-
wej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 15 m od linii brzegowej. Pas ochronny
wzd³u¿ cieków, o którym mowa powy¿ej powinien byæ
liczony od górnej krawêdzi skarpy brzegowej,

7) ochrona zwartych obszarów leœnych ze wzglêdu na ich
funkcje wodo- i glebochronn¹,

8) zakaz wylesieñ i wyrêbów zupe³nych oraz niszczenia ist-
niej¹cego drzewostanu,

9) ochrona ma³ych zespo³ów i zadrzewieñ œródpolnych ze
wzglêdu na ich rolê przeciwerozyjn¹ i ekologiczn¹,

10) wprowadzenie zalesieñ na niezalesionych terenach ZL,
11) lokalizacja obiektów przeznaczenia dopuszczalnego w ob-

rêbie terenów ZL, w sposób nie koliduj¹cy z planami
urz¹dzania lasów,

12)lokalizacja obiektów i sieci infrastruktury technicznej w ra-
mach przeznaczenia dopuszczalnego w obrêbie terenów
ZL, jedynie w przypadku, gdy nie ma mo¿liwoœci innej
lokalizacji tych obiektów i sieci,

13) ochrona gleb, a szczególnie gleb klasy III-IV,
14)ochrona zwartych kompleksów rolnych przed ich dalszym

rozdrobnieniem,
15) ochrona przeciwerozyjna gleb poprzez wprowadzenie

trwa³ego pokrycia roœlinnego (³¹ki, zadrzewienia) na
terenach o spadkach powy¿ej 25% i na terenach ruchów
masowych gruntu i osuwisk.

2.W zakresie ograniczania uci¹¿liwoœci obiektów dla otoczenia
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do gruntu

i powierzchniowych zbiorników wód,
2) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposa¿enia jej

w urz¹dzenia do odprowadzania œcieków,
3)pod³¹czanie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych i wy-

twórczo-rzemieœlniczych do sieci kanalizacyjnej sukce-
sywnie wraz z budow¹ systemów kanalizacji,

4)prowadzenie dzia³alnoœci hodowlanej, us³ugowej lub pro-
dukcyjnej nie mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwo-
œci wykraczaj¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿yt-
kownik ma tytu³ prawny; w szczególnoœci dotyczy to odo-
rów, ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza,

5)w przypadku ustanowienia obszarów ograniczonego u¿yt-
kowania, ustalenia dla tych obszarów nale¿y przyj¹æ jako
nadrzêdne w stosunku do ustaleñ planu,

6) wprowadzenie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej œcie-
ków przemys³owych za zgod¹ u¿ytkownika sieci pod wa-
runkiem wczeœniejszego zredukowania zawartych w nich
zanieczyszczeñ do parametrów œcieków sanitarnych,
z zachowaniem warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych,

7)w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizuj¹-
cym zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i te-
lekomunikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budo-
wy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroener-
getyki i telekomunikacji okreœlone w §15.

3. Dla celów ochrony przed ha³asem wprowadza siê dopusz-
czalne poziomy ha³asu w œrodowisku. Dla poszczególnych
terenów, zgodnie z art. 113 ust. 2, pkt 1 ustawy Prawo ochro-
ny œrodowiska, poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej

(MN1, MN2, MN3, RM) powinny spe³niaæ wymogi okre-
œlone dla terenów przeznaczonych pod zabudowê miesz-
kaniow¹,

2) tereny us³ug publicznych (U1) powinny spe³niaæ wymogi
okreœlone dla budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub czaso-
wym pobytem dzieci i m³odzie¿y,

3) tereny zieleni urz¹dzonej powinny spe³niaæ wymogi okre-
œlone dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

4) tereny zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ (U/MN) po-
winny spe³niaæ wymogi okreœlone dla terenów przezna-
czonych pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹.

4. W celu ochrony przed zagro¿eniem osuwiskami ustala siê
nastêpuj¹ce zasady:
1) warunki wznoszenia obiektów budowlanych na terenach

oznaczonych symbolem MN1(G), MN2(G), RM(G) regu-
luj¹ przepisy odrêbne,

2)zakazuje siê wprowadzania zmian w ukszta³towaniu tere-
nu, m. in. poprzez nadsypywanie gruntu.

5. W celu ochrony przed zagro¿eniem erozj¹ gleb ustala siê
nastêpuj¹ce zasady:
1) na terenach gruntów rolnych dopuszcza siê sukcesywne

tworzenie nowych zadrzewieñ i zalesieñ oraz wprowa-
dzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie prze-
pisów szczególnych,

2) sukcesywne tworzenie nowych zalesieñ w trybie przepi-
sów szczególnych.

6.W celu ochrony przed oddzia³ywaniem wód powodziowych
lub podtopieñ nowe obiekty kubaturowe musz¹ byæ wypo-
sa¿one w rozwi¹zywania konstrukcyjno-techniczne zabez-
pieczaj¹ce przed oddzia³ywaniem wód.

7. W zakresie ochrony przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z od-
padami:
1)wyznacza siê jako podstawowe miejsce odbioru odpadów

istniej¹ce sk³adowisko w Myœlenicach,
2) zakaz sk³adowania odpadów obowi¹zuje w obrêbie ob-

szaru objêtego planem, z wyj¹tkiem pkt 3,
3) sk³adowanie odpadów sta³ych mo¿liwe jest wy³¹cznie

w przystosowanych do tego celu miejscach.
4)obowi¹zuje zakaz gromadzenia odpadów przed ich wy-

wozem w sposób zagra¿aj¹cy zanieczyszczeniem po-
wietrza, wód i gruntu przez pylenie, emisje gazów i od-
cieki,

5)wprowadza siê obowi¹zek posiadania przez prowadz¹ce-
go dzia³alnoœæ gospodarcz¹ uregulowanej sytuacji praw-
nej w zakresie gospodarki odpadami.
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III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
 zabytków i krajobrazu

§ 13

1.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony wartoœci kulturowych:
1) zachowanie i konserwacja substancji zabytkowej, znajdu-

j¹cej siê w ewidencji obiektów architektury i budownictwa,
2) ochrona stanowisk archeologicznych,
3) ochrona uk³adu ruralistycznego,
4) ochrona uk³adu dróg œródpolnych,
5)zakaz wznoszenia budynków niezharmonizowanych z ist-

niej¹c¹ na s¹siednich dzia³kach zabudow¹ w dobrym sta-
nie technicznym.

2. Zasady i wymagania ochrony obiektów zabytkowych wy-
mienionych w ust. 1 okreœlaj¹ przepisy ustaw szczególnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania obiek-
tów, o których mowa w ust. 1:
1) zakazuje siê przekszta³ceñ powoduj¹cych obni¿enie wartoœci

historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektów,
2)dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê oraz zmianê funkcji

obiektów wymie-nionych w ust. 1, pod warunkiem, ¿e dzia-
³ania te nie spowoduj¹ utraty cech stylowych obiektów, ga-
barytu bry³y, kszta³tu dachu i detali architektonicznych,

3)rozbiórka obiektów wymienionych w ust. 1, mo¿e byæ prze-
prowadzona w wypadkach uzasadnionych zgodnie z za-
sadami ustalonymi w przepisach odrêbnych,

4) dopuszcza siê w celu ochrony obiektów wymienionych
w ust. 1 pkt 1 przenie-sienie do placówek muzealnych
w granicach województwa ma³opolskiego.

4. Dla obiektów wymienionych w ust. 1, obowi¹zuj¹ ponadto
ustalenia zawarte w rozdziale III, stosownie do okreœlonego
przeznaczenia terenu.

5.W miejscach wystêpowania stanowisk archeologicznych pro-
wadzenie prac ziemnych i budowlanych musi zostaæ poprze-
dzone przeprowadzeniem badañ sonda¿owo-wykopalisko-
wych z zapewnieniem w razie potrzeby warunków dla sta³e-
go nadzoru archeologicznego.

6.Ustala siê obowi¹zek ochrony lokalnych wartoœci przyrodni-
czych i krajobrazowych, a w szczególnoœci:
1) zakazuje siê lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,

w tym jako elementu zabudowy zagrodowej, poza tere-
nami przeznaczonymi pod zabudowê,

2)obowi¹zuje kszta³towanie formy architektonicznej obiek-
tów, w tym ograniczenie wysokoœci zabudowy, zgodnie
z ustaleniami wynikaj¹cymi z rozdzia³u III, stosownie do
okreœlonego przeznaczenia terenu,

3)zakazuje siê lokalizacji wie¿ i masztów radiokomunikacyj-
nych na ca³ym obszarze, za wyj¹tkiem terenów zabudo-
wy us³ugowej U1,

4) obowi¹zuje utrzymanie warunków umo¿liwiaj¹cych za-
chowanie rozleg³ych widoków z punktów i ci¹gów wido-
kowych, oznaczonych na rysunku planu,

5)zakazuje siê wznoszenia bilbordów i reklam w otoczeniu punk-
tów i ci¹gów widokowych, oznaczonych na rysunku planu.

IV. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej

i komunalnej

§ 14

Zasady obs³ugi komunikacyjnej

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania i rozwoju
komunikacji, a w tym klasy i parametry techniczne dla na-
stêpuj¹cych ulic:

1) drogi powiatowe, klasy Z1/2 (KDZ):
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m,
b) odleg³oœæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi

jezdni min. 8 m,
c) jedna jezdnia o szerokoœci 7 m,
d) pobocza utwardzone o szerokoœci 1 m,
e) przewiduje siê chodniki obustronne usytuowane bez-

poœrednio przy jezdni o szerokoœci 1, 5 m lub jako ci¹gi
pieszo-rowerowe o szerokoœci 3 m oddzielone od jezd-
ni, dostosowane do istniej¹cej zabudowy,

f) do czasu realizacji chodników obowi¹zuje zachowanie
istniej¹cych poboczy,

g) dopuszczalna jest realizacja œcie¿ek rowerowych,
2) drogi gminne lokalne, klasy L1/2 (KDL1):

a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m,
b) odleg³oœæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi

jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoœci 7 m,
d) pobocza utwardzone o szerokoœci 0, 75 m,
e) przewiduje siê chodniki obustronne usytuowane bez-

poœrednio przy jezdni o szerokoœci 1, 5 m, dostosowa-
ne do istniej¹cej zabudowy,

f) do czasu realizacji chodników obowi¹zuje zachowanie
istniej¹cych poboczy,

g) dopuszczalna jest realizacja œcie¿ek rowerowych,
3) drogi gminne dojazdowe, klasy D1/2 (KDD1):

a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) odleg³oœæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi

jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoœci 5 m,
d) pobocza utwardzone o szerokoœci 0, 75 m,
e) przewiduje siê chodniki obustronne usytuowane bez-

poœrednio przy jezdni o szerokoœci 1, 5m, dostosowa-
ne do istniej¹cej zabudowy

f) do czasu realizacji chodników obowi¹zuje zachowanie
istniej¹cych poboczy,

g) dopuszczalna jest realizacja œcie¿ek rowerowych,
4) drogi gminne dojazdowe, klasy D1/2 (KDD2):

a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m,
b) odleg³oœæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi

jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoœci 5 m,
d) pobocza utwardzone o szerokoœci 0, 75m,
e) przewiduje siê chodniki obustronne usytuowane bez-

poœrednio przy jezdni o szerokoœci 1, 5 m, dostosowa-
ne do istniej¹cej zabudowy

f) do czasu realizacji chodników obowi¹zuje zachowanie
istniej¹cych poboczy,

g) dopuszczalna jest realizacja œcie¿ek rowerowych,
5) drogi gminne wewnêtrzne, (KDW):

a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 7 m,
b) jedna jezdnia o szerokoœci 5 m,

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów:
1) dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji miejsc postojowych dla

samochodów w formie dodatkowych pasów lub zatok po-
stojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic klas D - zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w przepisach szczególnych,

2)dla poszczególnych, wymienionych poni¿ej kategorii prze-
znaczenia terenów okreœlonych w zapisie planu ustala
siê warunek bilansowania potrzeb parkin-gowych wg
wskaŸników:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN

i tereny zabudowy zagrodowej RM - 1 miejsce posto-
jowe lub gara¿owe ³¹cznie na jedn¹ dzia³kê,
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b) w przypadku lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych
- œrednio 30 m. p. /100 u¿ytkowników plus 2 miejsca/10
zatrudnionych, z wyszczególnieniem:
- hotele, pensjonaty - 4 m. p. /10 ³ó¿ek,
- obiekty handlowe - 3 m. p. /100 m2 powierzchni han-

dlowej.
3. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹:

1) istniej¹ce dojazdy do poszczególnych dzia³ek i pól;
2) zapisane w planie i uzupe³niaj¹ce uk³ad odcinki dróg we-

wnêtrznych zapew-niaj¹ce prawid³ow¹ obs³ugê terenu.
W tych przypadkach szerokoœci pasów terenu przezna-
czonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny byæ do-
stosowane do potrzeb i nie mniejsze ni¿ wynika to z wa-
runków okreœlonych w przepisach dotycz¹cych dróg po-
¿arowych.

§ 15

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê tere-

nów objêtych planem:
1) g³ównym Ÿród³em zasilania w wodê bêd¹ wodoci¹gi za-

silane z ujêæ na Rabie,
2) dla prawid³owego zaopatrzenia w wodê na cele komu-

nalne i przeciwpo¿arowe ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub
równoczesn¹ realizacjê rozbudowy wodoci¹gów w sto-
sunku do zagospodarowywania nowych terenów.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania œcieków z te-
renów objêtych planem:
1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddziel-

nym odprowadzeniem œcieków sanitarnych i opadowych,
2) odbiornikiem œcieków sanitarnych z sieci kanalizacji bê-

dzie oczyszczalnia œcieków zlokalizowana na terenie
Krzyszkowic,

3) podstawowym sposobem odprowadzania œcieków so-
cjalnobytowych bêdzie system kanalizacji realizowany
zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) system kanalizacji sanitarnej winien obj¹æ wszystkie

tereny przeznaczone pod zabudowê,
b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza siê odprowa-

dzanie œcieków do zbiorników bezodp³ywowych reali-
zowanych indywidualnie dla poszczególnych dzia³ek,
mo¿liwe jest stosowanie zbiorników wspólnych dla kil-
ku dzia³ek,

c)nakazuje siê pod³¹czenie do systemu kanalizacji po jej
zrealizowaniu,

4) ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania wód opa-
dowych:
a) zabrania siê odprowadzania wód opadowych oraz wód

pochodz¹cych z odwadniania gruntów do kanalizacji
sanitarnej,

b) odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych te-
renów o nawierzchni ulepszonej ma nastêpowaæ po-
przez system kanalizacji opadowej lub rowami przy-
dro¿nymi,

c) œcieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i in-
nych terenów o na-wierzchni ulepszonej przed odpro-
wadzeniem do naturalnych odbiorników winny byæ
oczyszczone,

5) dla prawid³owego odprowadzania i oczyszczania œcie-
ków dla nowych terenów przeznaczonych pod zabudowê,
ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoczesn¹ realizacjê roz-
budowy sieci kanalizacyjnej.

3.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokaliza-
cji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:

1) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz sieciowy bêdzie istniej¹ca
sieæ gazoci¹gów,

2)stacje gazowe nale¿y budowaæ stosownie do potrzeb oraz
lokalizowaæ w ramach dopuszczalnego przeznaczenia te-
renów,

3)wzd³u¿ gazoci¹gów wybudowanych przed 11 grudnia 2001
r. nale¿y utrzymaæ ich strefy techniczne, a wzd³u¿ gazoci¹-
gów wybudowanych po wymienionym terminie lub pro-
jektowanych - strefy kontrolowane, wed³ug wymagañ
przepisów szczególnych.

4.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruk-
tury elektroenergetyki:
1) podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia w energiê elek-

tryczn¹ obszaru objêtego planem bêd¹ istniej¹ce linie
energetyczne,

2) wzd³u¿ napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycz-
nych nale¿y pozostawiæ, woln¹ od zabudowy oraz wyso-
kiej roœlinnoœci, strefê techniczn¹ w postaci pasa terenu
o szerokoœci:
a) 40 m - wzd³u¿ linii 110 kV (po 20 m z ka¿dej strony osi

trasy linii),
b) 15 m - wzd³u¿ linii 15 kV (po 7, 5 m z ka¿dej strony osi

trasy linii),
c) 5 m - wokó³ obrysu napowietrznych oraz naziemnych

stacji transfor-matorowych,
3) lokalizowanie zabudowy na terenie wyznaczonych stref

technicznych powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane
z przedsiêbiorstwem sieciowym, w³adaj¹cym lini¹ lub
obiektem elektroenergetycznym,

4)dopuszcza siê lokalizacje stacji transformatorowych, wy-
nikaj¹ce ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, nie
koliduj¹cych z pozosta³ymi ustaleniami planu,

5)sieæ i obiekty infrastruktury elektroenergetyki œredniego i ni-
skiego napiêcia nale¿y rozbudowywaæ sukcesywnie, przy
uwzglêdnieniu kolejnoœci zabudowy terenu objêtego planem,

6) linie napowietrzne i kablowe œredniego i niskiego napiê-
cia nale¿y lokalizowaæ w obrêbie pasa drogowego istnie-
j¹cych i projektowanych dróg - z uzasadnionych powo-
dów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza siê inne
trasy linii kablowych - jako zasadê przyjmuje siê budowê
linii kablowych, a w uzasadnionych ekonomicznie i tech-
nicznie przypadkach linii napowietrznych,

7) w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzê-
tem infrastruktury elektroenergetyki,

8) kioski wolnostoj¹cych stacji transformatorowo-rozdziel-
czych w wykonaniu wnêtrzowym powinny charakteryzo-
waæ siê zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem ar-
chitektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,

9) stacje transformatorowo-rozdzielcze, wbudowane
w obiekty kubaturowe, nie mog¹ byæ sytuowane w bez-
poœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1) utrzymuje siê istniej¹ce indywidualne systemy grzewcze

lokalne,
2) zaleca siê dla nowo budowanych obiektów kubaturowych

instalowanie urz¹dzeñ grzewczych stosuj¹cych paliwa czy-
ste ekologicznie, takie jak: gaz, lekki olej opa³owy lub ener-
gia elektryczna,

3)rozwi¹zania techniczne i media grzewcze powinny stano-
wiæ urz¹dzenia nieuci¹¿liwe dla œrodowiska,

4) w miejsce wêglowych Ÿróde³ ciep³a zaleca siê wykorzysta-
nie gazu, paliw ekologicznych b¹dŸ energii elektrycznej.
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6.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników syste-
mów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sie-
ci telekomunikacyjnej na obszarze objêtym planem:
1)us³ugi telekomunikacji mog¹ œwiadczyæ wszyscy upraw-

nieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2)obiekty i urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji przewo-

dowej i bezprzewodowej nale¿y lokalizowaæ stosownie do
warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ tech-
nicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu,

3) dla obiektów bêd¹cych inwestycjami mog¹cymi pogor-
szyæ stan œrodowiska (urz¹dzenia radiowe o mocy nadaj-
nika wiêkszej od 10 W i radiolinie) nale¿y opracowaæ ra-
port oddzia³ywania na œrodowisko i wyznaczyæ zasiêg
obszarów ograniczonego u¿ytkowania terenu wokó³ tych
obiektów,

4) bezpoœrednio po pierwszym uruchomieniu urz¹dzeñ ra-
diowych o mocy nadajnika wiêkszych od 10 W i radiolinii
oraz ka¿dorazowo w przypadku zmian warunków pracy
tych obiektów, mog¹cych mieæ wp³yw na zmiany pozio-
mów elektromagnetycznego promieniowania niejonizu-
j¹cego - wytwarzanego przez te obiekty - nale¿y wykonaæ
pomiary promieniowania niejonizuj¹cego,

5) w przypadku koniecznoœci budowy kontenerowych obiek-
tów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gê-
stymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych
obiektów na walory estetyczne przestrzeni,

6) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych nale¿y uk³adaæ
w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz eko-
nomicznych dopuszcza siê inne trasy linii,

7) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowa-
nych dróg dopuszcza siê lokalizacjê szaf rozdzielczych sie-
ci przewodowej.

7. Zasady uzbrojenia terenu obejmuj¹ce przebiegi tras infra-
struktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orienta-
cyjne i wymagaj¹ce uœciœlenia na etapie opracowania pro-
jektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych
pod³¹czeñ od w³aœciwych instytucji bran¿owych (operato-
rów sieci) oraz uzgodnieniu z w³aœciwymi instytucjami.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1)ustala siê zasadê indywidualnego gromadzenia w konte-

nerach odpadów komunalnych i wywo¿enie ich na wysy-
pisko - zaleca siê stosowanie kontenerów dostosowanych
do selektywnej zbiórki odpadów,

2) sposób zagospodarowania dzia³ek w obrêbie terenów
przeznaczonych do zabudowy musi uwzglêdniaæ lokaliza-
cjê odbiorników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdzia³ III

Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na terenach
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi dot.
przeznaczenia oraz warunków zabudowy

i zagospodarowania terenów

§ 16

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) us³ugi turystyczne,
c) us³ugi komercyjne,
d) us³ugi publiczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) ci¹gi pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów MN1:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej roz-

budowy i przebudowy z zachowaniem warunków okre-
œlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,

2)forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) na wolnych dzia³kach dopuszcza siê zabudowê bliŸniacz¹

oraz lokalizowanie budynków w odleg³oœci minimum 2 m
od granicy dzia³ki s¹siedniej niezabudowanej,

c) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o sto-
sunku boków, d³u¿szego od krótszego, od 1, 3 do 1, 8,

d) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 9 m, natomiast gospodar-
czych nie wiêksza ni¿ 4, 5 m,

e) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-
wanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia 35o-45o, z dopuszcze-
niem dachów wielospadowych,

f) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
g) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn na-

krytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³aciowych,
h)stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoœci

- kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
i) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-

skie, kowalskie),
3) zakazuje siê:

a)lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakame-
ry itp.),

b) przesuwania po³aci dachowych (rozsuniêcie kalenicy
w pionie oraz reali-zacji kalenicy asymetrycznie),

c) otwierania dachów na ca³ej d³ugoœci,
d) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
e) stosowania do wykoñczenia elewacji sidingu oraz t³u-

czonych luster, szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

5) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN1
nowych dzia³ek pod zabudowê o powierzchni mniejszej
ni¿ 800 m2.

3.Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostê-
pu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostoj¹ce.

5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1b, c, d
oraz w pkt. 2a nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie
zabudowy mieszkaniowej.

6. Wyodrêbnia siê subkategoriê terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z us³ugami MN1(G) o podwy¿szonych
wymaganiach budowlanych i ustala siê dla niej dodatkowe
warunki zagospodarowania:
1) warunkiem realizacji zabudowy na dzia³ce jest spe³nie-

nie wymagañ zawartych w §12 pkt 4,
2) minimum 70% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹.
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§ 17

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) budownictwo zagrodowe,
c) us³ugi turystyczne,
d) us³ugi publiczne (biblioteki, gabinety lekarskie i wete-

rynaryjne),
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) ci¹gi pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów MN2:
1) utrzymuje siê istniej¹ca zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej roz-

budowy i przebudowy z zachowaniem warunków okre-
œlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,

2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o sto-

sunku boków, d³u¿szego od krótszego od 1, 3 do 1, 8,
c) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych i gospo-

darczych nie mo¿e byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 9 m,
d)dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-

wanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia

35o-45o, z dopuszczeniem dachów wielospadowych,
e) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
f) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn na-

krytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³aciowych,
g)stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoœci

- kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
h) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-

skie, kowalskie),
3) zakazuje siê:

a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakame-
ry itp.),

b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykoñczenia elewacji sidingu oraz t³u-

czonych luster, szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 60% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

5) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN2
nowych dzia³ek pod zabudowê o powierzchni mniejszej
ni¿ 1200 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostê-
pu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostoj¹ce.

5.U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1c, d oraz
w pkt. 2a nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie zabudo-
wy mieszkaniowej.

6. Wyodrêbnia siê subkategoriê terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zagrodowej MN2(G) o podwy¿szo-
nych wymaganiach budowlanych i ustala siê dla niej dodat-
kowe warunki zagospodarowania:
1) warunkiem realizacji zabudowy na dzia³ce jest spe³nie-

nie wymagañ zawartych w §12 pkt 4,

2) minimum 80% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w tere-
nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹.

§ 18

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, pensjonatowej i letniskowej:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) budownictwo pensjonatowe,
c) budownictwo letniskowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) ci¹gi pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów MN3:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej roz-

budowy i przebudowy z zachowaniem warunków okre-
œlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,

2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) na wolnych dzia³kach dopuszcza siê zabudowê bliŸniacz¹

oraz lokalizo-wanie budynków w odleg³oœci minimum 2
m od granicy dzia³ki s¹siedniej niezabudowanej,

c) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o sto-
sunku boków, d³u¿-szego do krótszego od 1, 3 do 1, 8,

d) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 7 m, a do okapu dachu nie
wiêksza ni¿ 4, 2 m, natomiast gospodarcze nie wiêksze
ni¿ 4, 5 m,

e) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-
wanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia 35o-45o, z dopuszcze-
niem dachów wielospadowych,

f) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
g) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn

nakrytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³a-
ciowych,

h) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególno-
œci - kamieñ ³amany, drewno impregnowane),

i) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-
skie, kowalskie),

3) zakazuje siê:
a)lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakame-

ry itp.),
b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykoñczenia elewacji sidingu oraz t³u-

czonych luster, szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 70% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

5) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN3
nowych dzia³ek pod zabudowê o powierzchni mniejszej
ni¿ 1500 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostê-
pu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostoj¹ce.
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5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1b, c, d
oraz w pkt. 2a nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie
zabudowy mieszkaniowej.

§ 19

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem RM - Tereny zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo zagrodowe,
b) us³ugi agroturystyczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) obiekty infrastruktury technicznej,
c) obiekty gospodarcze,
d) obiekty ma³ej architektury,
e) ci¹gi pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe i parkingi,
f) uprawy ogrodowe,
g) zieleñ urz¹dzona.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów RM:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej roz-

budowy i przebudowy z zachowaniem warunków okre-
œlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,

2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o sto-

sunku boków, d³u¿szego do krótszego od 1, 3 do 2, 0,
c) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych i gospo-

darczych nie mo¿e byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 9 m,
d) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-

wanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia 35o-45o, z dopuszcze-
niem dachów wielospadowych, z wyj¹tkiem jedno-kon-
dygnacyjnych budynków gospodarczych i gara¿y, któ-
re mog¹ byæ jednospadowe,

e) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
f) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn na-

krytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³aciowych,
g) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególno-

œci - kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
h) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-

skie, kowalskie),
3) zakazuje siê:

a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakame-
ry itp.),

b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykoñczenia elewacji sidingu oraz t³u-

czonych luster, szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

5) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów RM
nowych dzia³ek pod zabudowê o powierzchni mniejszej
ni¿ 1200 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostê-
pu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostoj¹ce.

5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1b, c, d
oraz w pkt. 2a nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie
zabudowy mieszkaniowej.

6. Wyodrêbnia siê subkategoriê terenów zabudowy zagrodo-
wej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

RM(G) o podwy¿szonych wymaganiach bu-dowlanych i usta-
la siê dla niej dodatkowe warunki zagospodarowania:
1) warunkiem realizacji zabudowy na dzia³ce jest spe³nie-

nie wymagañ zawartych w §12 pkt 4,
2) minimum 50% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹.

§ 20

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem U/MN - Tereny zabudowy us³ugowej
i mieszkaniowej:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) us³ugi komercyjne z zakresu handlu detalicznego, ga-
stronomii, rozrywki, hotelarstwa, obs³ugi komunikacji,

b) us³ugi publiczne,
c) obiekty rzemios³a us³ugowego i wytwórczoœci,
d) obiekty i urz¹dzenia us³ug turystyki,
e) mieszkania wbudowane w obiekty us³ugowe,
f) powierzchnie parkingowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) obiekty infrastruktury technicznej,
c) obiekty gospodarcze,
d) obiekty ma³ej architektury,
e) ci¹gi pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe,
f) zieleñ urz¹dzona.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów U/MN:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej roz-

budowy i przebudowy z zachowaniem warunków okre-
œlonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6,

2) niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-
nione w granicach wydzielonej dzia³ki budowlanej,

3)forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) na wolnych dzia³kach dopuszcza siê zabudowê bliŸniacz¹

oraz lokalizowanie budynków w odleg³oœci minimum 2 m
od granicy dzia³ki s¹siedniej niezabudowanej,

c) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o sto-
sunku boków, d³u¿szego do krótszego od 1, 3 do 1, 8,

d) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych nie mo¿e byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 12 m,

e) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-
wanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia 35o-45o, z dopuszcze-
niem dachów wielospadowych, z wyj¹tkiem jednokon-
dygnacyjnych budynków gospodarczych i gara¿y, któ-
re mog¹ byæ jednospadowe,

f) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
g) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn

nakrytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³a-
ciowych,

h) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególno-
œci - kamieñ ³amany, drewno impregnowane),

i) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-
skie, kowalskie),

4) zakazuje siê:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakame-

ry itp.),
b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykoñczenia elewacji sidingu oraz t³u-

czonych luster, szk³a barwionego i ceramiki,
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5) minimum 30% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na te-
renach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ bio-
logicznie czynn¹,

6) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów U/
MN nowych dzia³ek pod zabudowê o powierzchni mniej-
szej ni¿ 700 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostê-
pu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostoj¹ce.

5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 oraz
w pkt. 2 nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie zabudo-
wy mieszkaniowej.

6. Warunkiem zabudowy jest wyposa¿enie obiektów w urz¹-
dzenia do odprowadzania œcieków.

§ 21

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem U1 - Tereny zabudowy us³ugowej:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) szko³y, przedszkola, ¿³obki,
b) obiekty s³u¿by zdrowia,
c) domy opieki spo³ecznej,
d) obiekty stra¿y po¿arnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) boiska i hale sportowe, baseny,
b) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) obiekty gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem pod-

stawowym,
d) ci¹gi piesze, parkingi,
e) zieleñ urz¹dzona.

2. W granicach terenów U1 obowi¹zuje zakaz lokalizacji odrêb-
nych budynków mieszkalnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów U1:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia zwi¹zane

z funkcjonowaniem us³ug publicznych z mo¿liwoœci¹ ich
przebudowy i rozbudowy,

2) warunkiem przebudowy, rozbudowy oraz realizacji no-
wej zabudowy jest pe³ne wyposa¿enie w systemy infra-
struktury technicznej,

3) minimum 50% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w tere-
nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

4) niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-
nione w granicach obszaru.

4.Forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ nastê-
puj¹ce wymagania:
1) maksymalna wysokoœæ nowej zabudowy nie mo¿e prze-

kraczaæ 10 m, a iloœæ kondygnacji 3, 0,
2) poziom parteru w nowo wznoszonych budynkach, nie

mo¿e byæ wy¿ej ni¿ 1, 2 m liczony od poziomu gruntu w naj-
ni¿ej po³o¿onym naro¿niku budynku,

3) dachy budynków kszta³towaæ nale¿y przy jednakowym
k¹cie nachylenia 35o-45o,

4) obowi¹zuj¹ dachy dwuspadowe,
5) materia³y wykoñczeniowe elewacji winny byæ w jasnej

tonacji, zaœ elementy drewniane i kamienne w kolorach
naturalnych, pokrycie dachów nale¿y utrzymaæ w tonacji
kolorystyki czerwono-br¹zowej,

6) miejsca gromadzenia odpadów powinny byæ wydzielo-
ne, powi¹zane z ogrodzeniem posesji, nakryte dachem
w kolorystyce budynku mieszkalnego,

7) obowi¹zuje zakaz stosowania materia³ów wykoñczenio-
wych typu siding oraz materia³ów plastikowych.

§ 22

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem US - Tereny sportu i rekreacji:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji np. boiska, korty,
b) urz¹dzenia dla organizacji imprez masowych,
c) otwarte tereny trawiaste,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi dojazdowe, parkingi, œcie¿ki rowerowe,
b) zaplecze us³ugowe i gospodarcze,
c) sta³e i tymczasowe urz¹dzenia sanitarne,
d) zieleñ urz¹dzona i nieurz¹dzona,
e) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
f) obiekty ma³ej architektury.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów US:
1) dopuszcza siê zlokalizowanie w obrêbie obszaru jednego

budynku jednokondygnacyjnego o wysokoœci do kaleni-
cy 7 m i powierzchni u¿ytkowej do 200 m2 jako zaplecza
us³ugowego, sanitarnego i gospodarczego,

2) kolorystyka budynku, o którym mowa w pkt. 1) powinna
byæ zharmonizowana z otoczeniem w okresie letnim,

3) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,
4) warunkiem zabudowy jest wyposa¿enie obiektów w sta³e

b¹dŸ tymczasowe urz¹dzenia do odprowadzania œcieków,
5) warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie dostêpu

do drogi publicznej,
6) obiekty kubaturowe musz¹ byæ wyposa¿one w rozwi¹za-

nia konstrukcyjno-techniczne zabezpieczaj¹ce przed pod-
tapianiem oraz oddzia³ywaniem wód powodziowych.

§ 23

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem PU - Tereny obiektów produkcyjnych, sk³a-
dów, magazynów i us³ug:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty zwi¹zane z produkcj¹, wytwórczoœci¹ i przetwór-
stwem, obiekty magazynowe, sk³adowe, hurtownie,

b) obiekty us³ug z zakresu handlu detalicznego, rzemios³a,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zaplecze socjalne,
b) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, place parkingowe,
d) zieleñ urz¹dzona.

2.W granicach terenów PU obowi¹zuje zakaz lokalizacji odrêb-
nych budynków mieszkalnych i mieszkañ wbudowanych.

3.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów PU:
1) uci¹¿liwoœæ obiektów nie mo¿e stanowiæ zagro¿enia dla

zachowania standardów jakoœci œrodowiska,
2) place manewrowe i postojowe nale¿y zapewniaæ w obrê-

bie terenów PU,
3) sposób zagospodarowania terenu musi uwzglêdniaæ za-

pewnienie w obrêbie terenu lokalizacji obiektu mo¿liwo-
œci gromadzenia odpadów przed ich wywozem wraz z za-
bezpieczeniem przed zagro¿eniami zanieczyszczeniem
wód i gruntu,

4) œcieki technologiczne powstaj¹ce w lokalizowanych obiek-
tach przed ich zrzutem do odbiorników musz¹ spe³niaæ
warunki okreœlone przepisami szczególnymi,

5) w zagospodarowaniu terenów nale¿y stosowaæ zieleñ
o funkcjach izolacyjno-estetycznych.
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4. Ustala siê dodatkowe warunki zagospodarowania terenów
PU:
1) w obrêbie terenów PU obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki

zagospodarowania:
a) wysokoœæ lokalizowanych obiektów nie mo¿e przekra-

czaæ 5 m,
b) obowi¹zuj¹ dachy dwuspadowe,
c) materia³y wykoñczeniowe elewacji winny byæ w ja-

snej tonacji, zaœ elementy drewniane i kamienne w ko-
lorach naturalnych, pokrycie dachów nale¿y utrzymaæ
w tonacji kolorystyki czerwono-br¹zowej,

d) obowi¹zek kszta³towania ci¹gu zieleni wysokiej wzd³u¿
terenu przyleg³ego do dróg,

2) zakazuje siê:
a) sk³adowania na otwartych powierzchniach materia-

³ów pyl¹cych lub stanowi¹cych zagro¿enie dla œrodo-
wiska wodnego,

b) lokalizowania otwartych powierzchni sk³adowych w od-
leg³oœci mniejszej ni¿ 5 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,

c) stosowania materia³ów wykoñczeniowych typu siding
oraz materia³ów plastikowych,

3) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie
dostêpu do drogi publicznej.

§ 24

Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem K - Tereny infrastruktury technicznej.
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) przepompownie œcieków,
b) punkt zlewny.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi, urz¹dzenia komunikacyjne,
b) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
c) obiekty ma³ej architektury, z wyj¹tkiem bilbordów,
d) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym,
e) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci.

§ 25

Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem KD - Tereny dróg publicznych.
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) jezdnie ulic,
b) zatoki parkingowe,
c) chodniki,
d) zieleñ,
e) urz¹dzenia do obs³ugi komunikacji zbiorowej,
f) oœwietlenie.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) pasy postojowe,
b) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
c) obiekty ma³ej architektury, z wyj¹tkiem bilbordów,
d) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym,
e) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci ko-

munikacyjnych,
3) Rozwi¹zania drogowe musz¹ byæ zgodne z Rozporz¹dze-

niem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

§ 26

Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDW - Tereny dróg wewnêtrznych.

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) zatoki parkingowe,
c) chodniki,
d) zieleñ,
e) oœwietlenie.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) pasy postojowe,
b) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
c) obiekty ma³ej architektury, z wyj¹tkiem bilbordów,
d) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym.

§ 27

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem R - Tereny rolne:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) grunty orne,
b) trwa³e u¿ytki zielone,
c) sady, ogrody,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zadrzewienia,
b) terenowe urz¹dzenia rekreacyjne (œcie¿ki, szlaki tury-

styczne),
c) drogi dojazdowe do pól, drogi rowerowe,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów R:
1) utrzymuje siê dotychczasowy sposób rolniczego wyko-

rzystania,
2) dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cej zabu-

dowy w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogów okre-
œlonych w §19,

3) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym siedliskowej,
4) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów s³u¿¹cych hodowli

bezœcio³owej i zwierz¹t futerkowych.

§ 28

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem RZ - Tereny rolne, przeznaczone pod trwa-
³e u¿ytki zielone i zalesienia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) trwa³e u¿ytki zielone,
b) zadrzewienia, zalesienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) grunty orne,
b) ogrody i sady,
c) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
d) drogi dojazdowe do pól, drogi rowerowe.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów RZ:
1) utrzymuje siê dotychczasowy, ekstensywny sposób wy-

korzystania rolniczego,
2) dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cej zabu-

dowy w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogów okre-
œlonych w §19,

3) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym siedliskowej,
4) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów s³u¿¹cych hodowli

bezœcio³owej i zwierz¹t futerkowych.

§ 29

1.Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem ZL - Tereny lasów i przeznaczone do zalesienia:
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1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) tereny przeznaczone do zalesienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty obs³ugi gospodarki leœnej,
b) œcie¿ki, szlaki turystyczne, drogi rowerowe,
c) obiekty ma³ej architektury s³u¿¹ce turystyce.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) prowadzenie gospodarki leœnej realizowanej na podsta-

wach ekologicznych, zgodnie z planami urz¹dzania lasu,
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyj¹tkiem obiektów

wymienionych w ust. 1 pkt 2),
3) warunkiem lokalizacji obiektów wymienionych w ust. 1

pkt 2) jest zgodnoœæ z zasadami gospodarki leœnej ustano-
wionymi w planie urz¹dzania lasu.

§ 30

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem ZE - Tereny zieleni o funkcjach eko-
logicznych:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) ochrona cieków i oczek wodnych, zapewniaj¹ca ci¹-
g³oœæ ekologiczn¹ w przestrzeni i ochrona ró¿norodno-
œci biologicznej,

b) tereny podmok³e,
c) murawy trawiaste,
d) zadrzewienia i zalesienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sady,
b) terenowe urz¹dzenia rekreacji,
c) drogi dojazdowe, œcie¿ki rowerowe,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) obiekty z zakresu gospodarki wodno-œciekowej,
f) obiekty ma³ej architektury.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów ZE:
1) zachowanie terenów Ÿródliskowych, cieków i utrzymanie

naturalnych stosunków wodnych,
2) utrzymanie obudowy biologicznej,
3) zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych,
4) zakaz rozbudowy, modernizacji i przebudowy istniej¹cej

zabudowy,
5) zakaz sk³adowania odpadów oraz zawê¿ania koryta rzeki

i cieków poprzez sypanie sztucznych nasypów.

Rozdzia³ IV
Ustalenia koñcowe

§ 31

Wysokoœæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieru-
chomoœci, której wartoœæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem
niniejszego planu ustala siê w wysokoœci 20% wzrostu warto-
œci, stosownie do postanowieñ art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§ 32

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Myœlenice.

§ 33

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Myœlenicach: J. Grabowski
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Myœlenicach: J. Grabowski

LEGENDA:
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 343/LII/2006
Rady Miejskiej w Myœlenicach
z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Zawada wraz z przylegaj¹cym od strony po³udniowej

obszarem miasta Myœlenice

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy

Na podstawie art. 17, pkt 5) i 20 z dnia 27 marca 2003 r.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póŸn. zm.) o sposobie realizacji
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do za-
dañ w³asnych Gminy, rozstrzyga siê zasady finansowania
wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
1.Œrodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pocho-
dziæ z bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach fun-
duszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych œrodków
mo¿liwych do pozyskania na ten cel. Starania o pozyskanie
œrodków z funduszy strukturalnych i innych œrodków bêd¹
prowadzone samodzielnie przez Gminê, a tak¿e w ramach
umów lub zwi¹zków z innymi Gminami.

2.Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej pro-
wadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi, dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi na
terenie Gminy tak, aby zoptymalizowaæ wydatki publiczne,
np. poprzez budowê infrastruktury technicznej w trakcie
budowy lub przebudowy dróg, b¹dŸ innych inwestycji reali-
zowanych na terenie Gminy.

3. Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy przyjmuje siê uwzglêd-
nienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzy-
skiwania mo¿liwie najlepszych efektów przy wykorzystaniu
mo¿liwie najni¿szych nak³adów.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Myœlenicach: J. Grabowski

Aneks Nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Zawada

Wykaz obiektów zabytkowych
(wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków

w Krakowie - 2004) 1)

1. Zespó³ dworski:
- dwór, murowany, 1 po³. XIX w. ,
- spichlerz dworski, drewniany, pocz. XX w. ,
- stodo³a dworska, mur. /drew. , I po³. XIX w. ,
w³. Lucyna Porêbska.

2. Szko³a podstawowa, murowana, ok. 1920 r.
3. Dom Nr 6, drewniany, 1880 r. , w³. Zofia Fija³owska.
4. Zagroda Nr 18:

- dom, drewniany, 1893 r. ,
- stodo³a drewniana, koniec XIX w. ,
w³. Maria Sikora.

5. Dom Nr 26, drewniany, 1923 r. , w³. Maria Sikora (obecnie
pusta).

6. Stodo³a w zagrodzie Nr 37, drewniana, k. XIX w. , w³. Ju-
lian Szymañski.

7. Dom Nr 39, drewniany, ok. 1900, w³. Maria Kaperek.
8. Zagroda Nr 58:

- dom, drewniany, 1887 r. , remontowany po 1943 r. ,
- stodo³a, drewniana, 1906 r. ,
w³. Jan Pietrzyk.

9. Dom Nr 73, drewniany, ok. 1900 r. , w³. Maria Sa³ach.
10. Dom Nr 74, drewniany, 1910 r. , w³. Maria Góralik.
11. Zagroda Nr 91:

- dom, drewniany, 1892 r. ,
- stodo³a, drewniana, 1892 r. ,
w³. Józef Braœ - obiekty wspó³czeœnie nie istniej¹.

12.Dom Nr 92 - d. folwark, murowany, I po³. XIX w. , przebudo-
wa pocz. XX w. , w³. Jerzy Chlebda.

13. Dom Nr 99, drewniany, 1936 r. , w³. Stanis³awa Kmiecik.
14. Dom Nr 115, drewniany, 1911 r. , w³. Tadeusz W³odarczyk.
15. Dom Nr 127, drewniany, 1919 r. , w³. Józef Sikora.
16. Dom Nr 136, drewniany, ok. 1900 r. , w³. Czes³aw Braœ.
17. Dom Nr 138, drewniany, ok. 1910 r. , w³. Józef Kmiecik.

W rejestrze zabytków ruchomych, jako dobro kultury wpi-
sana jest pod numerem rejestru B:
416: kamienna kapliczka przydro¿na z przedstawieniem Œw.

Stanis³awa Kostki - póŸnobarokowa.
__________________________
1) Uwzglêdniono równie¿ dane zaczerpniête z opracowania:

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Woj. krakow-
skie. Tom 18, cz. 2. Oœrodek Dokumentacji Zabytków, War-
szawa 1995.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Myœlenicach: J. Grabowski

Aneks Nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Zawada

Wykaz stanowisk archeologicznych
(wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków

w Krakowie, 2004)

L. p.

1

Miejscowoœæ

Zawada

Nr
stanowiska

1

Charakterystyka
chronologiczna:
osada z okresu:

neolitu - stanowisko
po³o¿one na terenie

so³ectwa Borzêta

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Myœlenicach: J. Grabowski
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Rozstrzygni ęcie Burmistrza w
sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygni ęcie Rady Miejskiej
załącznik do uchwały nr

343/LII/2006 z dnia 21 sierpnia
2006 r.

Lp.
*)

Data
wpływu
uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchom
ości, której

dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
planu dla

nieruchomo ści,
której dotyczy

uwaga Uwaga
uwzgl ędniona

Uwaga
nieuwzgl ędniona

Uwaga
uwzgl ędniona

Uwaga
nieuwzgl ędniona

Uwagi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2006-04-27

Wniosek przeciwko
nowej drodze

przeprowadzonej po
północnej stronie
działki, w bliskim

sąsiedztwie domu,
podczas gdy istnieje

droga po
południowej stronie
działki, a dodatkowo
działka graniczy z

drogą takŜe od
strony wschodniej

610/3 MN3 X X

2

2006-04-28
Zwiększenie udziału

terenów MN2 na
działce

348/3
RZ,
MN2

X X
uwzględniona

dla 80%
powierzchni

działki
3

2006-05-02

Przekwalifikowanie
działki rolniczej na

działkę z
moŜliwością
zabudowy

248/2 R X X

4
2006-05-08

Przekwalifikowanie
działki z terenów RM

na MN

657/9
657/10
657/13

RM
RM
RM

X X

5
2006-05-08

Przekwalifikowanie
działki z terenów RM

na MN
657/12 RM X X

6
2006-05-08

Przekwalifikowanie
działki z terenów RM

na MN
657/11 RM X X

LISTA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG  WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU
 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŒLENICE

wieœ Zawada

   Uwagi po drugim wy³o¿eniu

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 343/LII/2006
Rady Miejskiej w Myœlenicach
z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Myœlenicach: J. Grabowski

*)numeracja zgodna z WYKAZEM UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO
WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Uchwa³a * Nr  XLI/253/2006
Rady Gminy Kroœcienko nad Dunajcem

z dnia 28 lipca 2006r.

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kroœcienko nad Dunajcem -
czêœci so³ectwa Zawodzie.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 5, art.41 ust.1 i art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr
142, poz.1591 z 2001r.) z póŸn. zm., art.14 ust.8 i art.20 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) z póŸn. zm. Rada
Gminy Kroœcienko nad Dunajcem stwierdza zgodnoœæ projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kroœcienko nad Dunajcem - czêœci so³ectwa Zawodzie
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
nr XX/138/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. z póŸniejszymi zmiana-
mi i uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Kroœcienko nad Dunajcem - czêœci so³ectwa Zawodzie

o powierzchni 2,8 ha.

ROZDZIA£ 1

Przepisy ogólne

§ 1

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru, zwanego dalej "planem", jest ustalenie zasad
zagospodarowania terenów w granicach opracowania dla re-
alizacji zabudowy oraz dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska.

§ 2

1. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2 000, który sta-
nowi za³¹cznik numer 1.

2. Za³¹cznikami tekstowymi do uchwa³y s¹:
1) stwierdzenie zgodnoœci planu z ustaleniami "Studium uwa-

runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kroœcienko nad Dunajcem - Za³¹cznik Nr 2,

2) rozstrzygniêcie w sprawie rozpatrzenia uwag do planu -
Za³¹cznik Nr 3,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych -
Za³¹cznik Nr 4.

§ 3

Tereny u¿ytków rolnych objête niniejszym planem, nie wy-
magaj¹ odrêbnej decyzji dotycz¹cej przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze, poniewa¿ nie obejmuj¹ w zwar-
tych kompleksach u¿ytków rolnych klas I-III powy¿ej 0,5 ha, ani
te¿ u¿ytków rolnych klasy IV powy¿ej 1,0 ha.

§ 4

Okreœla siê nastêpuj¹cy przedmiot ustaleñ planu:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o

ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania.

2) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
3) Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz

dóbr kultury wspó³czesnej.
5) Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-

strzeni publicznych.
6) Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy.

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie od-
rêbnych przepisów oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych.

8) Szczegó³owe zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci ob-
jêtych planem miejscowym.

9) Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej.

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów.

12) Stawki procentowe na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy.

§ 5

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady

Gminy Kroœcienko nad Dunajcem, o ile z treœci przepisu nie
wynika inaczej,

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ komplet ustaleñ, dotycz¹-
cych terenu objêtego zasiêgiem opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kroœcien-
ko nad Dunajcem - czêœci so³ectwa Zawodzie wg ustaleñ §1,
a bêd¹cych przedmiotem niniejszej uchwa³y,

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek wykona-
ny na mapie zasadniczej w skali 1:2 000 stanowi¹cy inte-
graln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y,

4) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz.717) z póŸn. zm.,

5) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zu-
j¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, szcze-
gólne w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym,

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony li-
niami rozgraniczaj¹cymi, jeœli z treœci uchwa³y nie wynika
inaczej,

7) terenie publicznym - nale¿y przez to rozumieæ teren prze-
znaczony do u¿ytku publicznego, ogólnodostêpny,

________
* Z dniam wejœcia w ¿ycie ww. uchwa³y Wojewoda Ma³opolski
wyst¹pi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krako-
wie ze skarg¹ na uchwa³ê (Nr PN.II.0914-58-06) wnosz¹c o
stwierdzenie jej niewa¿noœci w zakresie w jakim jej ustalenia -
zarówno w tekœcie uchwa³y jak i na rysunku planu - odnosz¹ siê
do dzia³ki oznaczonej nr ewidencyjnym 3829/3, zgodnie z map¹
zasadnicz¹ stanowi¹c¹ podstawê do sporz¹dzenia przedmioto-
wego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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8) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie oraz zagospodarowanie, które przewa¿a w
terenie wyznaczonym konkretnymi liniami rozgraniczaj¹-
cymi (to znaczy obejmuje swym zasiêgiem co najmniej 50%
powierzchni danego terenu) wraz z elementami zagospo-
darowania towarzysz¹cego, zwi¹zanego bezpoœrednio
z funkcj¹ terenu,

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ,
¿e w danym terenie wystêpuj¹ inne funkcje i formy zago-
spodarowania, które wzbogacaj¹ lub uzupe³niaj¹ przezna-
czenie podstawowe, nie powoduj¹c z nim kolizji,

10) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ: tereny i obiekty prze-
znaczone do pe³nienia funkcji handlu, gastronomii, rzemio-
s³a us³ugowego, turystyki, sportu, rekreacji,

11) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynek mieszkalny lub ich zespó³ wraz z przeznaczonymi
dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin budynkami gara-
¿owymi i gospodarczymi,

12) dostêp do drogi publicznej - nale¿y przez to rozumieæ bez-
poœredni dostêp do tej drogi, dostêp przez drogê we-
wnêtrzn¹ lub przez ustanowienie s³u¿ebnoœci drogowej,

13) uci¹¿liwoœci oddzia³ywania - nale¿y przez to rozumieæ po-
nadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi,
oraz ponadnormatywne oddzia³ywania ha³asu, szkodliwe-
go promieniowania i drgañ,

14) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ
grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz wodê powierzch-
niow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzch-
ni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako trawniki lub
kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wege-
tacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2.

§ 6

1. Przedmiotem ustaleñ tekstowych uchwa³y oraz graficznych
rysunku planu, s¹ tereny jednoznacznie wyznaczone liniami
rozgraniczaj¹cymi.

2. Zastosowane na rysunku planu symbole cyfrowe i literowe
oznaczaj¹:
1) cyfrowe - kolejny numer terenu w ramach obszaru objê-

tego planem,
2) literowe - przeznaczenie podstawowe terenu.

3.Symbole literowe, o których mowa w ust.2 pkt 2) oznaczaj¹
nastêpuj¹ce przeznaczenia podstawowe terenów:
MNP tereny zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jed-

norodzinnej
RZ tereny zieleni
ZL tereny lasów

4. Na rysunku planu obowi¹zuj¹ oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿-

nych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce dróg,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) numery i symbole terenów jednoznacznie wydzielonych,
5) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,

ROZDZIA£ 2

Przepisy szczegó³owe.

§ 7

Zasady przeznaczenia dopuszczalnego w liniach
rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania.

Dla terenów wymienionych w § 6 ust.3 ustala siê przeznacze-
nie dopuszczalne:

1) MNP - tereny zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jed-
norodzinnej
a) zabudowa gospodarcza,
b) wyci¹g orczykowy ze stacj¹ przewojow¹,
c) zieleñ izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.,
d) funkcje us³ugowe o uci¹¿liwoœci nie przekraczaj¹cej gra-

nic dzia³ki,
e) obiekty ma³ej architektury,
f) drogi dojazdowe wewnêtrzne,
g) miejsca parkingowe,
h) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2) RZ - tereny zieleni
a) wyci¹g orczykowy ze stacj¹ przewojow¹,
b) œródpolne enklawy leœne,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

§ 8

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

1. Realizacja nowej zabudowy wymaga:
1)harmonijnego wkomponowania w otaczaj¹cy teren

z uwzglêdnieniem historycznego uk³adu i tradycji lokalnej,
2) dostosowania formy architektonicznej do krajobrazu i ota-

czaj¹cej zabudowy,
3) uwzglêdnienia istniej¹cego zagospodarowania w trakcie

projektowania i realizacji inwestycji,
4) zachowania wysokich walorów estetycznych obiektów.

2.Nakazuje siê kablowanie nowych linii energetycznych i tele-
technicznych.

§ 9

Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

1. Ustala siê koniecznoœæ ochrony wartoœci przyrodniczych
poprzez zachowanie i ochronê obszarów, zespo³ów i obiek-
tów cennych przyrodniczo.

2. Ustala siê ochronê prawn¹, wynikaj¹c¹ z przepisów odrêb-
nych, dla terenów objêtych Obszarem Chronionego Krajo-
brazu zgodnie z rozporz¹dzeniem nr 27 Wojewody Nowos¹-
deckiego z dnia 1 paŸdziernika1997r. oraz dla terenów otuliny
Popradzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z rozporz¹dze-
niem nr 5/05 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 23 maja 2005r.
w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

3. Wprowadza siê zakaz lokalizacji wszelkich przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymaga-
j¹cych sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na œrodowi-
sko oraz tych, dla których raport mo¿e byæ wymagany, za
wyj¹tkiem sieci infrastruktury technicznej, wyci¹gu narciar-
skiego, trasy zjazdowej.

4. Wprowadza siê bezwzglêdny zakaz prowadzenia dzia³alno-
œci, której uci¹¿liwoœæ wykracza³aby poza granice dzia³ki, na
której bêdzie zlokalizowana. Nakaz stosowania rozwi¹zañ
opartych o "czyste" technologie, eliminuj¹ce i ograniczaj¹ce
emisje zanieczyszczeñ.

5. Dla terenów zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jed-
norodzinnej dopuszczalny poziom ha³asu okreœla siê zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

6. Nakazuje siê stosowanie paliw ekologicznie czystych w obiek-
tach nowych oraz zaleca siê stosowanie takich paliw w obiek-
tach ju¿ istniej¹cych.
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7. Nakazuje siê utrzymanie i ochronê ró¿nych form zieleni (za-
drzewienia i zakrzewienia œródpolne, itp.).

8. Postêpowanie z odpadami zgodnie z zapisami zatwierdzo-
nego "Planu gospodarki odpadami dla gminy Kroœcienko
nad Dunajcem".

9. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do grun-
tu i wód powierzchniowych.

§ 10

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

1. Podstawowym celem objêcia ochron¹ konserwatorsk¹ jest
utrzymanie i zachowanie najbardziej wartoœciowych elemen-
tów zabytkowych, kulturowych oraz krajobrazowych regionu.
W zwi¹zku z tym:
1) nakazuje siê zachowanie historycznego uk³ad dróg w przy-

padku realizacji nowej zabudowy oraz nawi¹zanie do tra-
dycyjnych dla regionu form architektury.

2) wprowadzanie nowej zabudowy na zasadzie kontynuowa-
nia form nawi¹zuj¹cych do tradycji budowlanej regionu.

3) formê nowoprojektowanych obiektów nale¿y uzgodniæ
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 11

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych.

Ustala siê przeznaczenie terenów dla realizacji nastêpuj¹-
cych celów publicznych:
1.Utrzymanie i wydzielanie gruntów pod drogi publiczne w li-

niach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ochrona zagro¿onych wyginiêciem gatunków roœlin i zwierz¹t.
3. Budowa i utrzymanie obiektów sportu i turystyki.
4. Zakaz realizacji reklam typu "billboard".

§ 12

Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci
zabudowy.

1. Dla terenów zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych symbolem 1 MNP (pow. 0,52 ha):
1) Ustala siê maksymaln¹ mo¿liw¹ powierzchniê zabudowy

obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni istniej¹cej
dzia³ki budowlanej.

2) Minimalna powierzchnia dzia³ki wynosi 7 arów.
3) Odsetek powierzchni biologicznie czynnej okreœla siê na

minimum 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, w tym
30% rodzimej roœlinnoœci œredniej i wysokiej.

4) Dopuszcza siê, w ramach niwelacji terenu dzia³ki, wyko-
nywanie nasypów maksymalnie do 0,5m i wykopów mak-
symalnie do 1,0m.

5) Ustala siê realizacjê zabudowy pensjonatowej i mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostoj¹cych,
o stosunku boków d³u¿szego do krótszego od 1,3 do 1,8.

6) Nakazuje siê uwzglêdnianie w realizowanych obiektach
tradycyjnych kulturowo i krajobrazowo cech zabudowy
z charakterystycznym dla miejscowoœci detalem archi-
tektonicznym.

7) Ustala siê koniecznoœæ zapewnienia dostêpu do drogi pu-
blicznej bezpoœrednio lub poœrednio za pomoc¹ drogi
o okreœlonej s³u¿ebnoœci.

8) Ustala siê koniecznoœæ zabezpieczenia miejsc postojowych
w granicach dzia³ki.

9) Wysokoœæ budynku do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9m
dla zabudowy jednorodzinnej i 10,5m dla zabudowy pen-
sjonatowej.

10) Nakazuje siê realizacjê dachów dwuspadowych symetrycz-
nych o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 35o¸50o oraz sto-
sowanie pokrycia w kolorze ciemnoczerwonym, br¹zowym
lub szarym. Zaleca siê wyeksponowanie w konstrukcji da-
chu elementów tradycyjnych rozwi¹zañ lokalnych.

11) Zakazuje siê realizacji dachów asymetrycznych z kalenic¹
przesuniêt¹ w pionie lub poziomie oraz dachów p³askich,
kopertowych i naczó³kowych.

12) Zakazuje siê otwierania po³aci dachowych na ca³ej d³ugo-
œci (dachy pulpitowe).

13) Zaleca siê stosowanie w pracach wykoñczeniowych ma-
teria³ów miejscowych (drewno, kamieñ ³amany) oraz
zdobnictwa regionalnego.

14) Zakazuje siê stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
oraz wykonywania jej przy u¿yciu sidingu, t³uczonych lu-
ster, szk³a barwionego, ceramiki i otoczaków.

15) Dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych obiektów gospodar-
czych i gara¿owych o wysokoœci maksymalnej 1 kondygnacji.

16) Zakazuje siê lokalizowania zabudowy tymczasowej (bla-
szaki, pakamery, wiaty, itp.), za wyj¹tkiem obiektów wzno-
szonych na czas budowy.

17) Zaleca siê wykonywanie ogrodzeñ z drewna i kamienia. Za-
kaz realizacji ogrodzeñ pe³nych i betonowych. Ustala siê sytu-
owanie ogrodzeñ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg. Ewentu-
alne zbli¿enie dopuszczalne po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

18) Nieprzekraczalna linia zabudowy jest okreœlona na ry-
sunku planu.

19)  Ustala siê budowê i rozbudowê sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej za wyj¹tkiem masztów telefonii ko-
mórkowej.

2.Dla terenów zieleni oznaczonych symbolem 2 RZ (pow. 2,16
ha) ustala siê:
1) Nakaz utrzymania dotychczasowego sposobu u¿ytkowa-

nia terenu.
2) Dopuszcza siê lokalizacjê orczykowego wyci¹gu narciar-

skiego wraz z górn¹ stacj¹ przewojow¹.
3) Zakaz wprowadzania nowej zabudowy.
4) Dopuszcza  siê budowê i rozbudowê sieci i urz¹dzeñ infra-

struktury technicznej, za wyj¹tkiem masztów telefonii ko-
mórkowej.

3.Dla terenów lasów oznaczonych symbolami 3 ZL - 4 ZL (pow.
0,12 ha) ustala siê:
1) Nakaz utrzymania istniej¹cego u¿ytkowania z rygorem

zachowania trwa³oœci drzewostanów i ich wzbogacania.
2) Prowadzenie gospodarki leœnej w oparciu o ustalenia ak-

tualnych planów urz¹dzania lasów dla terenów lasów pañ-
stwowych oraz uproszczonych planów urz¹dzania lasów
nie stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa.

3) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych oraz dzia³añ po-
woduj¹cych degradacjê œrodowiska.

§ 13

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrêbnych przepisów, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-

niem siê mas ziemnych.
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W zakresie ochrony przed zagro¿eniem osuwaniem siê mas
ziemnych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) wyznacza siê strefê podwy¿szonych wymagañ ze wzglêdu

na warunki geotechniczne,
2) wznoszenie obiektów budowlanych wymaga wykonania eks-

pertyzy geologiczno-in¿ynierskiej pod³o¿a w celu ustalenia
przydatnoœci pod zabudowê,

3) zakazuje siê wprowadzania zmian w ukszta³towaniu terenu
poza obrysem lokalizowanych budynków.

§ 14

Szczegó³owe zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci
objêtych planem miejscowym.

1. Minimalna wielkoœæ nowo wydzielanej dzia³ki budowlanej
dla terenów zabudowy z zapewnieniem niezbêdnych miejsc
parkingowych wynosi 7 arów.

2. Szerokoœæ frontów nowo wydzielanych dzia³ek budowla-
nych dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê na minimum
15 m, a k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego - 90o.

3. Dopuszcza siê podzia³ geodezyjny jedynie w sposób
uwzglêdniaj¹cy dostêp do drogi publicznej b¹dŸ wydziele-
nie drogi dojazdowej wewnêtrznej.

4. Realizacjê zabudowy na terenach oznaczonych symbolem
MNP, w których istniej¹ce podzia³y w³asnoœciowe nie po-
zwalaj¹ na realizacjê zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z
okreœlonymi parametrami i wskaŸnikami kszta³towania za-
budowy i zagospodarowania terenu, uzale¿nia siê od prze-
prowadzenia scalenia lub scalenia i podzia³u gruntów do-
prowadzaj¹cego do takiej zgodnoœci.

§ 15

Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy.

1. Dla terenów objêtych zasiêgiem stref bezpoœredniego i po-
œredniego oddzia³ywania linii energetycznych:
a) wyznacza siê strefê ograniczonej zabudowy wzd³u¿, prze-

biegaj¹cej w obszarze przyleg³ym do niniejszego planu,
linii œredniego napiêcia 30 kV obejmuj¹c¹ obszar le¿¹cy
w odleg³oœci do 7,5m od osi linii, a wzd³u¿ linii niskiego
napiêcia - 2m (strefa nie ujawniona w rysunku planu),

b) dla stacji transformatorowych wyznacza siê strefê ogra-
niczonej zabudowy o szerokoœci 5m wokó³ obrysu stacji,

c) wszelk¹ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ w strefach nale¿y pro-
wadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi i uzgodniæ z za-
rz¹dc¹ sieci.

§ 16

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

1.Nie przedstawione na rysunku planu drogi wewnêtrzne sta-
nowi¹ce dojazdy do dzia³ek i pól mog¹ byæ przekszta³cane
w drogi publiczne.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê zaopatrzenie
w oparciu o w³asne ujêcia wody - studnie i wodoci¹gi gru-
powe, umo¿liwiaj¹ce ich wykorzystanie do celów przeciw-
po¿arowych.

3.W zakresie odprowadzania œcieków komunalnych ustala siê:
a) obowi¹zek docelowego ich odprowadzania do sieci gmin-

nej kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza siê u¿ytkowanie
ma³ych biologicznych oczyszczalni œcieków oraz szczel-
nych zbiorników wybieralnych do gromadzenia œcieków
pod warunkiem systematycznego ich wywo¿enia do
oczyszczalni œcieków.

c) zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala siê po-

wierzchniowy system odprowadzania.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê lokalizacjê nowej

sieci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, poza pasami jezdni,
w uzgodnieniu z w³aœciwym zarz¹dc¹ drogi.

6. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala siê:
a) Postêpowanie z odpadami zgodnie z zapisami zatwier-

dzonego "Planu gospodarki odpadami dla gminy Kroœcien-
ko nad Dunajcem",

b) nakaz systematycznego wywozu odpadów komunalnych przez
wyspecjalizowane firmy posiadaj¹ce zezwolenie na odbiór i
transport tych odpadów na zorganizowane sk³adowisko,

c) dla prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ obowi¹zek po-
siadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w za-
kresie wytwarzania odpadów,

d) nakaz wyposa¿enia terenów sportowych i rekreacyjnych
w kosze na œmieci.

7. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê:
a) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych lub projek-

towanych sieci œrednich i niskich napiêæ w wykonaniu ka-
blowym i systematyczne kablowanie istniej¹cych sieci.,

b) dla istniej¹cych i projektowanych stacji transformatoro-
wych s³upowych wyznacza siê strefê ograniczonej zabu-
dowy o szerokoœci 5m wokó³ obrysu stacji,

c) w przypadku wyst¹pienia kolizji projektowanych obiek-
tów z istniej¹cymi sieciami elektroenergetycznymi nale-
¿y sieci te przystosowaæ do nowych warunków pracy okre-
œlonych przez w³aœciciela sieci.

8. W zakresie telekomunikacji ustala siê utrzymanie i rozwój
sieci telekomunikacyjnych za pomoc¹ przy³¹czy kablowych
ziemnych.

9. Przebiegi sieci infrastruktury technicznej nale¿y traktowaæ jako
orientacyjne, wymagaj¹ce uœciœlenia na etapie opracowania
projektu budowlanego po uzyskaniu warunków technicznych
zasilania i uzgodnieniu  z w³aœciwymi zarz¹dcami sieci.

§ 17

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

Do czasu realizacji ustaleñ planu utrzymuje siê dotychcza-
sowy sposób u¿ytkowania terenów.

§ 18

Stawki procentowe na podstawie, których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at, o których mowa
w art.36 ust.4 ustawy w wysokoœci 0%.

ROZDZIA£ 3

Ustalenia i przepisy koñcowe

§ 19

Z dniem wejœcia w ¿ycie uchwa³y trac¹ moc ustalenia dotycz¹-
ce obszaru objêtego niniejszym planem, zawarte w miejsco-
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wym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Kro-
œcienko - Zawodzie zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XXIX/174/2005
z dnia 28 kwietnia 2005r. Rady Gminy Kroœcienko nad Dunaj-
cem, og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego Nr 376 poz.2759 z dnia 14 lipca 2005 r..

§ 20

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

§ 21

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kroœcien-
ko nad Dunajcem.

§ 22

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Kroœcienko n. D.: J. B³a¿usiak
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŒCIENKO NAD DUNAJCEM

CZÊŒCI SO£ECTWA ZAWODZIE

Granica opracowania

Linie rozgraniczaj¹ce

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Napowietrzna linia 30 kV

Strefa ograniczonej zabudowy

Strefa podwy¿szonych wymagañ ze wzglêdu
na warunki geotechniczne

Proponowana lokalizacja wyciagu

Tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjona-
towej

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Tereny lasów

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLI/253/2006
Rady Gminy Kroœcienko n. D.
z dnia 28 lipca 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kroœcienko n. D.: J. B³a¿usiak
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLI/253/2006
Rady Gminy Kroœcienko n. D.
z dnia 28 lipca 2006 r.

Rozstrzygniêcie w sprawie rozpatrzenia uwag do planu.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kroœcienko n. D. - w czêœci so³ectwa ZAWODZIE
nie wp³ynê³y ¿adne uwagi.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kroœcienko n. D.: J. B³a¿usiak

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XLI/253/2006
Rady Gminy Kroœcienko n. D.
z dnia 28 lipca 2006 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 17 pkt. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), nie przewiduje siê realizacji
inwestycji infrastruktury technicznej, które nale¿eæ bêd¹ do
zadañ w³asnych Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kroœcienko n. D.: J. B³a¿usiak

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. 392-12-16

e-mail: rdub@malopolska.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i kolporta¿: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,  tel. (12) 392-16-96

e-mail: jtome@malopolska.uw.gov.pl

T³oczono na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (12) 392-16-95, 392-16-96

ISSN 1507-1561 Cena egz. poza prenumerat¹ 18,08 z³ brutto

Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym
Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne
zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer
NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres:  Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (12) 392-16-96

do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru,  zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.

Zam. 2465/Km/10/06

Poz. 3932


