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2759
Uchwa³a* Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Krocienko nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krocienko - Zawodzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 oraz art. 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz 8 ust. 1, art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pón. zm.)
- Rada Gminy Krocienko nad Dunajcem postanawia, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Krocienko "Zawodzie", po³o¿onego we wsi
Krocienko nad Dunajcem.
2. Plan obejmuje obszar prawobrze¿nej czêci Krocienka nad
Dunajcem oznaczony w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krocienko nad Dunajcem jako:
obszar 2 - Krocienko-Cypel i
obszar 3 - Krocienko Zawodzie.
Granice opracowania planu przedstawiono na rysunkach
planu. Obszar opracowania obejmuje 82,08 ha.

3. W ustaleniach planu stwierdza siê zgodnoæ z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krocienko nad Dunajcem (uchwa³a Nr XX/138/2000 Rady Gminy Krocienko n/ Dunajcem
z dnia 28.02.2000 r.) i Strategii Rozwoju Gminy Krocienko
n/ Dunajcem (uchwa³a Nr XXVIII/194/2000 Rady Gminy Krocienko n/ Dunajcem z dnia 27.10.2000 r.).
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, bêd¹cego jej integraln¹ czêci¹,
3) rysunków ustaleñ Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krocienko
nad Dunajcem - Za³¹czniki nr 2a, 2b, 2c.
5. Rysunek planu zawiera ponadto nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice obszaru objêtego planem,
 usytuowanie istniej¹cej sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,
 obiekty zabytkowe,
 pomniki przyrody,
 cieki wodne,
 miejsca wjazdu
nie stanowi¹ce ustaleñ planu, a s³u¿¹ce podniesieniu czytelnoci rysunku.
§2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) zaspokojenie potrzeb mieszkañców w zakresie rozwoju
mieszkalnictwa i miejsc pracy,
2) poprawa obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej,
3) zachowanie i wyeksponowanie wartoci rodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu,
4) poprawa ³adu przestrzennego,
5) stworzenie warunków dla rozwoju funkcji rekreacyjnych.
§3

* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-215-05 z dnia
10 marca 2005 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ uchwa³y w czêci § 6 ust. 2 pkt. 3, § 10 ust. 6 pkt. 3
i § 21 ust. 1 pkt. 2 lit. b, c, f.

1. Ustala siê zasady:
1) ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego oraz
ochrony przed zagro¿eniem osuwiskami i zalaniem wodami powodziowymi,
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2) ochrony dóbr kultury i krajobrazu,
3) wyposa¿enia w systemy infrastruktury technicznej i komunikacji: zaopatrzenia w wodê, odprowadzania cieków, zasilania w gaz, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,
zaopatrzenia w ciep³o, telekomunikacji, gospodarki odpadami, komunikacji.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce kategorie przeznaczenia terenów
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i odpowiadaj¹ce
im symbole na rysunku planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej - MN:
- zagrodowej z us³ugami - MN1,
- jednorodzinnej i zagrodowej - MN2,
- jednorodzinnej pensjonatowej i letniskowej - MN3,
2) tereny us³ug sportu i rekreacji - US,
3) tereny dróg publicznych - KD,
4) tereny zieleni publicznej - ZP,
5) tereny lasów i przeznaczone do zalesienia - ZL.
3. Ustala siê regulacje zapewniaj¹ce ³ad przestrzenny:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
2) elementy kompozycji urbanistycznej, o których mowa
w § 9,
3) obiekty historyczne i przyrodnicze stanowi¹ce elementy
kompozycji przestrzennej,
4) punkty i ci¹gi widokowe wp³ywaj¹ce na sposób zagospodarowania.
4. Ustanawia siê strefy:
1) zagro¿enia powodziowego, oznaczon¹ na rysunku planu. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obrêbie strefy reguluj¹ ustalenia zawarte
w § 7,
2) podwy¿szonych wymagañ ze wzglêdu na warunki geotechniczne, oznaczon¹ na rysunku planu. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obrêbie strefy reguluj¹ ustalenia zawarte w § 8,
3) ochrony zabudowy zespo³u zdrojowego, oznaczon¹ na
rysunku planu. Zasady zabudowy i zagospodarowania
terenów po³o¿onych w obrêbie strefy reguluj¹ ustalenia
zawarte w § 9,
4) techniczn¹ linii elektroenergetycznych 30 kV, oznaczon¹
na rysunku planu. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obrêbie strefy reguluj¹ ustalenia zawarte w § 10.
5. Ustanawia siê zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 1000 m2 w obrêbie ca³ego
obszaru objêtego planem.
§4
1.Treæ pozwoleñ na budowê nale¿y okrelaæ w oparciu o ustalenia odnosz¹ce siê do terenów wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi, z uwzglêdnieniem:
1) innych ustaleñ rysunku planu, o których mowa w § 3,
ust. 3,
2) ustaleñ ogólnych zawartych w rozdziale I,
3) ustaleñ zawartych w rozdzia³ach II, III.
2. Jako zgodne z planem uznaje siê:
1) wyznaczenie dodatkowych dróg dojazdowych do dzia³ek budowlanych w obrêbie terenów, o których mowa
w rozdziale III,
2) wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych oraz terenów urz¹dzeñ zwi¹zanych z rozbudow¹ systemów infrastruktury
technicznej, o których mowa w rozdziale II, stosownie do
warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu.
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§5

1. Je¿eli w ustaleniach planu jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca i uzupe³nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem
podstawowym,
3) wysokoci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar
pionowy mierzony od naturalnego poziomu gruntu
w najni¿szym naro¿niku budynku do najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,
4) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nieruchomoæ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielkoæ, cechy
geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej spe³niaj¹
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
5) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie, wyznaczaj¹ce tereny przeznaczone dla ró¿nych funkcji lub o ró¿nych sposobach zagospodarowania, a tak¿e pasy drogowe i uliczne,
6) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
przez co rozumie siê grunt, na którym wznoszone s¹
budynki do 2 mieszkañ, wolnostoj¹ce, w zabudowie
bliniaczej lub szeregowej oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce, takie jak, drogi dojazdowe do budynków,
parkingi, gara¿e, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy na
tym terenie, a tak¿e w razie potrzeby obiekty i urz¹dzenia podstawowych us³ug i co dziennego wypoczynku,
7) US - tereny sportu i rekreacji, przez co rozumie siê grunt,
na którym wznoszone s¹ obiekty dla potrzeb turystyki,
sportu i rekreacji oraz terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji, a tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce takie jak drogi
dojazdowe po¿arowe, parkingi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne dla funkcjonowania
tych terenów, a tak¿e obiekty ma³ej architektury oraz
pomocnicze obiekty gospodarcze,
8) KD - tereny dróg publicznych, przez co rozumie siê grunty pod jezdnie, chodniki, cie¿ki rowerowe, tak¿e przystanki autobusowe oraz szpalery drzew i pasy zieleni
niskiej s³u¿¹ce miêdzy innymi przeprowadzeniu sieci
infrastruktury technicznej,
9) ZP - tereny zieleni publicznej, nadrzecznej, przez co rozumie siê grunty, na których wystêpuj¹ zbiorowiska rolinnoci spe³niaj¹ce cele wypoczynkowe, zdrowotne,
estetyczne oraz stanowi¹ biologiczn¹ obudowê cieków,
10) ZL - tereny lasów i przeznaczone do zalesienia, przez co
rozumie siê grunty, na których wystêpuj¹ zbiorowiska
lene, lub które powinny byæ zalesione, spe³niaj¹ce cele
i funkcje glebochronne, wodochronne i wiatrochronne,
11) dzia³alnoci nieuci¹¿liwej rozumie siê przez to dzia³alnoæ, nie wymienion¹ w § 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z klasyfikowaniem przedsiêwziêcia do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko
(Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573),
12) obudowie biologicznej cieku rozumie siê przez to rolinnoæ len¹, zarolow¹ i trawiast¹ zgodn¹ z warunkami siedliskowymi.
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Rozdzia³ II
Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego
planem
§6
Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego.
1) ustanowione pomniki przyrody podlegaj¹ ochronie przed
wszelkimi dzia³aniami, które mog³yby zagra¿aæ zniszczeniem drzew pomnikowych,
2) obszar podlega ochronie jako czêæ otuliny Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
3) ca³y teren podlega ochronie jako obszar chronionego
krajobrazu by³ego województwa nowos¹deckiego na
podstawie Rozporz¹dzenia Wojewody Nowos¹deckiego
z 1 padziernika 1997 roku.
2. W zakresie ochrony systemu przyrodniczego obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) wprowadzenie zalesieñ na niezalesionych terenach ZL,
2) lokalizacja obiektów przeznaczenia dopuszczalnego
w obrêbie terenów ZL w sposób nie koliduj¹cy z planami urz¹dzania lasów,
3) lokalizacja obiektów i sieci infrastruktury technicznej
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego w obrêbie terenów ZL jedynie w przypadku, gdy nie ma mo¿liwoci
innej lokalizacji tych obiektów i sieci,
4) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych ni¿ urz¹dzenia wodne, urz¹dzenia infrastruktury
drogowej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej w odleg³oci mniejszej ni¿ 15 m od linii brzegowej cieków,
w przypadkach uzasadnionych struktur¹ w³asnociow¹. Pas ochronny wzd³u¿ cieków, o którym mowa
powy¿ej powinien byæ liczony od górnej krawêdzi skarpy brzegowej.
3. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoci obiektów dla otoczenia obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do gruntu i powierzchniowych zbiorników wód,
2) wyposa¿enie budynków w urz¹dzenia do odprowadzania cieków,
3) pod³¹czenie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych i wytwórczo-rzemielniczych do sieci kanalizacyjnej,
4) ograniczanie uci¹¿liwoci lokalizowanych obiektów do
terenu, do którego odnosi siê tytu³ prawny na podstawie udokumentowania zasiêgu uci¹¿liwoci we wnioskach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê,
5) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których jest wymagane
sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na rodowisko z wyj¹tkiem obiektów infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.
4. Ustala siê kategorie przeznaczenia terenów, dla których
obowi¹zuj¹ dopuszczalne wartoci poziomu ha³asu ustalone w Rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu
w rodowisku (Dz. U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1841). S¹ to:
1) dopuszczalny poziom ha³asu jak dla zabudowy mieszkaniowej, obejmuj¹cy tereny oznaczone symbolami: MN1,
MN2, MN3,
2) dopuszczalny poziom ha³asu jak dla terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego, obejmuj¹cy tereny oznaczone symbolami: US1, US2, US3, US4.
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§7

W zakresie ochrony przed oddzia³ywaniem wód powodziowych rzeki Dunajec obowi¹zuje zasada: do czasu wybudowania wa³ów przeciwpowodziowych budowa obiektów kubaturowych musi byæ uzgodniona z administratorem cieku.
§8
W zakresie ochrony przed zagro¿eniem osuwiskami obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) wyznacza siê strefê podwy¿szonych wymagañ ze wzglêdu
na warunki geotechniczne,
2) wznoszenie obiektów budowlanych wymaga wykonania
ekspertyzy geologiczno-in¿ynierskiej pod³o¿a w celu ustalenia przydatnoci pod zabudowê,
3) zakazuje siê wprowadzania zmian w ukszta³towaniu terenu poza obrysem lokalizowanych budynków.
§9
Zasady ochrony dóbr kultury i krajobrazu
1. Na rysunku planu wskazuje siê obiekty:
1) zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, podlegaj¹ce prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie
przepisów szczególnych w granicach powierzchni zabudowy,
2) znajduj¹ce siê w ewidencji obiektów architektury i budownictwa.
2. Zasady i wymagania ochrony obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 1 okrelaj¹ przepisy ustaw szczególnych.
3. Ustanawia siê ochronê wartoci kulturowych i przyrodniczych po³o¿onych w strefie ochrony zabudowy zespo³u zdrojowego, o której mowa w § 3 pkt 4 ust. 3:
1) obiektów wymienionych w ust. 1, ze wzglêdu na ich wartoci kulturowe,
2) innych obiektów historycznych i przyrodniczych stanowi¹cych elementy kompozycji przestrzennej zespo³u
zdrojowego, oznaczony na rysunku planu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania strefy,
o których mowa w ust. 3 - wszelkie prace budowlane zwi¹zane z rozbiórk¹, modernizacj¹, przebudow¹, rozbudow¹
oraz budow¹ nowych obiektów wymagaj¹ uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5. Ustala siê obowi¹zek ochrony lokalnych wartoci przyrodniczych i krajobrazowych, a w szczególnoci:
1) obowi¹zuje kszta³towanie formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenie wysokoci zabudowy, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale III, stosownie do
okrelonego przeznaczenia terenu,
2) obowi¹zuje utrzymanie warunków umo¿liwiaj¹cych rozleg³e widoki z punktów i ci¹gów widokowych oznaczonych na rysunku planu,
3) zakazuje siê wznoszenia bilbordów i reklam w otoczeniu
punktów i ci¹gów widokowych, oznaczonych na rysunku planu,
4) obowi¹zuje sukcesywna likwidacja napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych poprzez kablowanie istniej¹cych, nowe linie elektroenergetyczne niskich i rednich napiêæ oraz linie telekomunikacyjne nie mog¹ byæ realizowane jako napowietrzne z wyj¹tkiem pod³¹czeñ do posesji z istniej¹cej sieci
napowietrznej.
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§ 10
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê terenów objêtych planem:
1) g³ównym ród³em zasilania w wodê bêdzie wodoci¹g
pracuj¹cy w oparciu o ujêcie wód infiltracyjnych z Dunajca na Krasie,
2) uzupe³niaj¹cymi ród³ami zasilania w wodê bêd¹ wodoci¹gi:
a) spó³ek wodnych dzia³aj¹cych na terenie objêtym planem,
b) wodoci¹gi indywidualne,
c) studnie gospodarskie,
3) dla prawid³owego zaopatrzenia w wodê na cele komunalne i przeciwpo¿arowe ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub
równoczesn¹ realizacjê rozbudowy wodoci¹gów w stosunku do zagospodarowywania nowych terenów.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania cieków
z terenów objêtych planem:
1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem cieków sanitarnych i opadowych,
2) odbiornikiem cieków sanitarnych z sieci kanalizacji bêdzie istniej¹ca oczyszczalnia cieków w Krocienku nad
Dunajcem po³o¿ona na lewym brzegu Dunajca,
3) podstawowym sposobem odprowadzania cieków socjalno-bytowych bêdzie system kanalizacji zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) system kanalizacji sanitarnej winien obj¹æ tereny zabudowy oznaczone symbolami MN1, MN2, MN3,
US1, US2, US3, US4,
b) tereny sportu i rekreacji US, mog¹ byæ wyposa¿one
w biotoalety, lub sanitariaty pracuj¹ce w oparciu o wybieralne zbiorniki cieków czy kontenerowe oczyszczalnie cieków, w przypadku gdy pod³¹czenie ich do planowanej sieci kanalizacyjnej ze wzglêdu na niekorzystny uk³ad wysokociowy lub znaczn¹ odleg³oæ bêdzie
ekonomicznie nieuzasadnione,
c) wszystkie obszary przeznaczone do zabudowy winny
byæ wyposa¿one w system kanalizacji sanitarnej zakoñczony urz¹dzeniami do oczyszczania cieków,
4) ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania wód opadowych:
a) zabrania siê odprowadzania wód opadowych oraz wód
pochodz¹cych z odwadniania gruntów do kanalizacji
sanitarnej,
b) odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej ma nastêpowaæ poprzez system kanalizacji opadowej lub rowami przydro¿nymi,
c) cieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej przed odprowadzeniem do naturalnych odbiorników winny byæ
oczyszczone,
5) dla prawid³owego odprowadzania i oczyszczania cieków ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoczesn¹ realizacjê rozbudowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do zagospodarowywania terenów z wyj¹tkiem sytuacji opisanej
w § 10 ust. 2 pkt 3b.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1) ród³em zaopatrzenia w gaz sieciowy bêdzie projektowany wysokoprê¿ny gazoci¹g przesy³owy S³opnice-Krocienko,
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2) do gazyfikacji obszaru objêtego planem zostanie wykorzystana projektowana sieæ rednioprê¿nych gazoci¹gów
dystrybucyjnych,
3) stacje gazowe nale¿y budowaæ stosownie do potrzeb oraz
lokalizowaæ w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1) podstawowym ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem pozostaje stacja GPZ
Krocienko po³o¿ona poza terenem objêtym planem,
2) wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych nale¿y pozostawiæ,
woln¹ od zabudowy oraz wysokiej rolinnoci, strefê
techniczn¹ w postaci pasa terenu o szerokoci:
a) 15 m - wzd³u¿ linii 30 kV (po 7,5 m z ka¿dej strony osi
trasy linii),
b) 5 m - wokó³ obrysu napowietrznych oraz naziemnych
kontenerowych stacji transformatorowych,
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, wynikaj¹ce ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, nie
koliduj¹cych z pozosta³ymi ustaleniami planu,
5) sieæ i obiekty infrastruktury elektroenergetyki redniego
i niskiego napiêcia nale¿y rozbudowywaæ sukcesywnie,
przy uwzglêdnieniu kolejnoci zabudowy terenu objêtego planem,
6) linie kablowe redniego i niskiego napiêcia nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych
oraz ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii kablowych,
7) w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹
i osprzêtem infrastruktury elektroenergetyki,
8) kioski wolnostoj¹cych stacji transformatorowo-rozdzielczych w wykonaniu wnêtrzowym powinny charakteryzowaæ siê zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem
architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,
9) stacje transformatorowo-rozdzielcze, wbudowane
w obiekty kubaturowe, nie mog¹ byæ sytuowane w bezporednim s¹siedztwie pomieszczeñ przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1) ród³em zaopatrzenia w ciep³o bêd¹ indywidualne urz¹dzenia grzewcze wykorzystuj¹ce tradycyjne paliwa sta³e (drewno, wêgiel, koks), ciek³e (lekkie oleje opa³owe),
gazowe (gaz dostarczany w butlach, a w perspektywie
gaz sieciowy), energiê elektryczn¹, wspomagane niekonwencjonalnymi ród³ami energii - s³oneczn¹ (kolektory ciep³a),
2) sukcesywn¹ rezygnacjê ze stosowania jako ród³a ciep³a paliw sta³ych typu wêgiel i koks.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urz¹dzeñ
i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objêtym planem:
1) us³ugi telekomunikacji mog¹ wiadczyæ wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej nale¿y lokalizowaæ stosow-
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nie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu,
3) dla obiektów bêd¹cych inwestycjami mog¹cymi pogorszyæ stan rodowiska (urz¹dzenia radiowe o mocy nadajnika wiêkszej od 10 W i radiolinie) nale¿y opracowaæ
raport oddzia³ywania na rodowisko i wyznaczyæ zasiêg
obszarów ograniczonego u¿ytkowania terenu wokó³ tych
obiektów,
4) bezporednio po pierwszym uruchomieniu urz¹dzeñ radiowych o mocy nadajnika wiêkszych od 10 W i radiolinii oraz ka¿dorazowo w przypadku zmian warunków pracy tych obiektów, mog¹cych mieæ wp³yw na zmiany poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego - wytwarzanego przez te obiekty - nale¿y
wykonaæ pomiary promieniowania niejonizuj¹cego,
5) w przypadku koniecznoci budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi 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
ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii,
7) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg dopuszcza siê lokalizacjê szaf rozdzielczych
sieci przewodowej.
7. Zasady uzbrojenia terenu obejmuj¹ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne, wymagaj¹ce ucilenia na etapie opracowania projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych
zasilania od w³aciwych instytucji bran¿owych (operatorów
sieci) oraz uzgodnieniu z w³aciwymi instytucjami.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) ustala siê zasadê indywidualnego gromadzenia odpadów komunalnych i wywo¿enie ich na sk³adowisko po³o¿one poza terenem gminy poprzez kontenery dostosowane do selektywnej zbiórki odpadów,
2) sposób zagospodarowania dzia³ek w obrêbie terenów
przeznaczonych do zabudowy musi uwzglêdniaæ lokalizacjê odbiorników do selektywnej zbiórki odpadów.
§ 11
Zasady funkcjonowania i rozwoju komunikacji
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania i rozwoju
komunikacji, a w tym klasy i parametry techniczne dla nastêpuj¹cych dróg publicznych KD:
1) ulica Zdrojowa, klasa drogi dojazdowej:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15 m, dostosowana do istniej¹cej zabudowy,
b) odleg³oæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni min. 6 m, w przypadku uzupe³niania zabudowy
obowi¹zuje dostosowanie linii zabudowy do zabudowy istniej¹cej,
c) jedna jezdnia o szerokoci 6 m,
d) chodniki dwustronne o szerokoci dostosowanej do
istniej¹cej zabudowy,
e) dopuszczalna realizacja cie¿ek rowerowych,
2) ulica Polna II, odcinek wschodni, klasa drogi dojazdowej:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) odleg³oæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoci 6 m,
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3) ulica Karola Wojty³y - Papie¿a, klasa drogi dojazdowej:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) odleg³oæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoci 6 m,
d) dopuszczalna realizacja cie¿ek rowerowych,
e) chodnik jednostronny o szerokoci min. 1,5 m,
4) ulica Jarek, klasa drogi dojazdowej:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) odleg³oæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoci 6 m,
d) chodnik jednostronny o szerokoci min. 1,5 m,
e) dopuszczalna realizacja cie¿ek rowerowych,
5) ulica "A", klasa drogi dojazdowej:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) odleg³oæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoci 6 m,
d) chodniki dwustronne o szerokoci min. 1,5 m,
e) dopuszczalna realizacja cie¿ek rowerowych,
6) ulica "B", klasa drogi dojazdowej:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) odleg³oæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoci 6 m,
d) chodnik jednostronny o szerokoci min. 1,5 m,
7) ulica "C", klasa drogi dojazdowej:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) odleg³oæ nowej zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni min. 6 m,
c) jedna jezdnia o szerokoci 6 m,
d) chodnik jednostronny o szerokoci min. 1,5 m.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów:
1) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów w formie dodatkowych pasów lub zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg
publicznych KD - zgodnie z wymaganiami zawartymi
w przepisach szczególnych,
2) dla poszczególnych, wymienionych poni¿ej kategorii
przeznaczenia terenów okrelonych w zapisie planu ustala siê warunek bilansowania potrzeb parkingowych
wg wskaników:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN - 2 miejsca postojowe lub gara¿owe ³¹cznie na
jedn¹ dzia³kê,
b) w przypadku lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych
- rednio 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 handlowej.
3. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹:
1) istniej¹ce dojazdy do poszczególnych dzia³ek i pól; na
nowych terenach przeznaczonych pod zabudowê uk³ad
zapisany w planie mo¿e byæ uzupe³niony o odcinki dróg
dojazdowych zapewniaj¹ce prawid³ow¹ obs³ugê terenu.
W tych przypadkach szerokoci pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny byæ dostosowane do potrzeb i nie mniejsze ni¿ wynika to z warunków okrelonych w przepisach dotycz¹cych dróg po¿arowych,
2) ci¹gi pieszo-rowerowe i pieszo-jezdne.
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Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na obszarach wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi dot. przeznaczenia oraz
warunków zabudowy terenów
§ 12
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej,
zagrodowej z us³ugami:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) budownictwo zagrodowe,
c) us³ugi turystyczne,
d) us³ugi komercyjne,
e) us³ugi publiczne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) ci¹gi pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy rolne i ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN1:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoci¹ jej modernizacji, rozbudowy i przebudowy z zachowaniem warunków okrelonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6,
2) dla ochrony wartoci rodowiska kulturowego ustala
siê strefê ochrony zespo³u zdrojowego, dla której obowi¹zuje:
a) zachowanie historycznego ci¹gu ul. Zdrojowej i Polnej,
b) ochrona zabudowy mieszkalno-pensjonatowej,
c) ochrona ci¹gów stodolnych,
d) ochrona rozplanowania dzia³ek,
3) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugowych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) nawi¹zanie do tradycji miejsca poprzez zachowanie
linii zabudowy, sposobu usytuowania obiektu (kalenicowo lub szczytowo),
b) rozwi¹zanie obiektu na planie prostok¹ta, o stosunku
boków, d³u¿szego do krótszego od 1.3 do 1.8,
c) wysokoæ budynku do kalenicy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 7 m, natomiast do okapu dachu nie wiêksza
ni¿ 4.2 m,
d) nachylenie k¹ta po³aci dachowych, w granicach 350 500,
e) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoci - kamieñ ³amany, drewno impregnowane) oraz
uwzglêdnienie ciemnej kolorystyki dachów,
f) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolarskie, kowalskie),
4) dla obiektów o charakterze pensjonatowym, realizowanych na dzia³kach powy¿ej 300 m2, dopuszcza siê dwie
kondygnacje, pod warunkiem nawi¹zania do form architektury uzdrowiskowej, stosowanej do lat 40. XX stulecia,
5) zakazuje siê:
a) przesuwania po³aci dachowych (rozsuniêcie kalenicy
w pionie oraz realizacji kalenicy asymetrycznie),
b) otwierania dachów na ca³ej d³ugoci,
c) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
d) stosowania do wykonania elewacji sidingu oraz t³uczonych luster, szk³a barwionego i ceramiki,
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6) prace inwestycyjne przy obiektach znajduj¹cych siê
w ewidencji i wpisanych do rejestru zabytków oraz w ich
otoczeniu, wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie,
7) powierzchnia niezabudowana nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
40% powierzchni dzia³ki,
8) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN1
nowych dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿ 300 m2.
§ 13
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 komercyjne,
e) us³ugi publiczne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) ci¹gi pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy rolne i ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN2:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoci¹ jej modernizacji i przebudowy z zachowaniem warunków okrelonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6,
2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugowych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) nawi¹zanie do tradycji miejsca przez zachowanie linii
zabudowy, sposobu usytuowania obiektu (kalenicowo lub szczytowo),
b) rozwi¹zanie obiektu na planie prostok¹ta, o stosunku
boków, d³u¿szego do krótszego od 1.3 do 1.8,
c) wysokoæ budynków do kalenicy nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 9 m, natomiast do okapu dachu nie wiêksza ni¿ 4.2 m,
d) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków nale¿y wznieæ jako dwuspadowe symetryczne, o k¹cie nachylenia 40o-50o z dopuszczeniem dachów wielospadowych,
e) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze czerwonobr¹zowym, br¹zowym, ciemnozielonym,
f) poddasza mog¹ byæ dowietlone za pomoc¹ lukarn
nakrytych daszkami dwuspadowymi lub oknami po³aciowymi,
g) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoci - kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
h) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolarskie, kowalskie),
3) zakazuje siê:
a) lokalizacji zabudowy tymczasowej (blaszaki, pakamery itp.),
b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykonania elewacji sidingu oraz t³uczonych luster, szk³a barwionego i ceramiki,
4) zakazuje siê wznoszenia obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w obrêbie granic strefy technicznej obiektów
i linii elektroenergetycznych,
5) powierzchnia niezabudowana nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
60% powierzchni dzia³ki,
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6) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN2
nowych dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿ 700 m2.
3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostêpu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudowane lub wolnostoj¹ce.
5. Obiekty wymienione w ust. 1 pkt. 1 c, d, e oraz w pkt. 2a nie
mog¹ stwarzaæ uci¹¿liwoci w obrêbie zabudowy mieszkaniowej.

1) Przeznaczenie podstawowe pod pole namiotowe.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) parking,
b) urz¹dzenia sanitarne,
c) infrastruktura techniczna s³u¿¹ca obs³udze terenów
US1.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyj¹tkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 2).

§ 14

§ 16

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 letniskowe,
c) us³ugi turystyczne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi komercyjne,
b) us³ugi publiczne,
c) obiekty infrastruktury technicznej,
d) obiekty gospodarcze,
e) obiekty ma³ej architektury,
f) ci¹gi pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe i parkingi,
g) uprawy rolne i ogrodowe,
h) zieleñ urz¹dzona, zadrzewienia.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN3:
1) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugowych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) nawi¹zanie do tradycji miejsca poprzez zachowanie
linii zabudowy, sposobu usytuowania obiektu (kalenicowo lub szczytowo),
b) rozwi¹zanie obiektu na planie prostok¹ta, o stosunku
boków, d³u¿szego do krótszego od 1.3 do 1.8,
c) wysokoæ budynku do kalenicy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
7 m, natomiast do okapu dachu nie wiêksza ni¿ 4.2 m,
d) nachylenie k¹ta po³aci dachowych, w granicach 35o - 50o,
e) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoci - kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
f) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolarskie, kowalskie),
2) zakazuje siê:
a) lokalizacji zabudowy tymczasowej (blaszaki, pakamery itp.),
b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykonania elewacji sidingu oraz t³uczonych luster, szk³a barwionego i ceramiki.
3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostêpu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudowane lub wolnostoj¹ce.
5. Obiekty wymienione w ust. 1 pkt. 1 c oraz w pkt. 2a, b, c,
nie mog¹ stwarzaæ uci¹¿liwoci w obrêbie zabudowy mieszkaniowej.
6. Powierzchnia niezabudowana nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
70% powierzchni dzia³ki.
7. Nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN3
nowych dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿ 700 m2.

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem US2 - tereny sportu i rekreacji.
1) Przeznaczenie podstawowe: pod terenowe urz¹dzenia
sportu i rekreacji zwi¹zane z k¹pieliskiem.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi dojazdowe, parkingi, cie¿ki rowerowe,
b) sta³e i tymczasowe urz¹dzenia sanitarne,
c) urz¹dzenia dla organizacji imprez masowych,
d) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji,
e) urz¹dzenia wodne,
f) zieleñ urz¹dzona i nieurz¹dzona,
g) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów US2:
1) obowi¹zek wyposa¿enia terenu w tymczasowe b¹d sta³e
urz¹dzenia sanitarne.

§ 15
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem US1 - tereny sportu i rekreacji.

§ 17
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem US3 - tereny sportu i rekreacji.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty bazy noclegowej i gastronomicznej,
b) punkty informacji turystycznej.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) pomocnicze obiekty gospodarcze,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
d) drogi dojazdowe, parkingi, cie¿ki rowerowe,
e) urz¹dzenia rekreacyjne,
f) zieleñ urz¹dzona i nieurz¹dzona.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów US3:
1) warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie dostêpu
do drogi publicznej,
2) w obrêbie nowo zabudowywanych dzia³ek powierzchnia zieleni powinna stanowiæ co najmniej 60%,
3) forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysokoæ do kalenicy nowo wznoszonych budynków
nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 7 m,
b) uk³ad budynków horyzontalny,
c) dachy nowych budynków nale¿y wznosiæ jako dwuspadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci
30o-50o z dopuszczeniem dachów wielospadowych,
d) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze czerwonobr¹zowym, czerwono-ceglastym, br¹zowym, ciemnozielonym,
e) poddasza mog¹ byæ dowietlone za pomoc¹ lukarn
nakrytych daszkami dwuspadowymi, jednospadowymi lub oknami po³aciowymi,
4) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej (blaszaki, pakamery itp.),
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5) warunkiem zabudowy jest wyposa¿enie obiektów w urz¹dzenia do odprowadzania cieków.
§ 18
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem US4 - tereny sportu i rekreacji.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji np. tor ³uczniczy, boiska, korty,
b) otwarte tereny trawiaste,
c) zadrzewienia.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi dojazdowe, parkingi, cie¿ki rowerowe,
b) zaplecze us³ugowe i gospodarcze,
c) u¿ytki zielone, cieki, zadrzewienia.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów US4:
1) dopuszcza siê zlokalizowanie w obrêbie obszaru jednego budynku jednokondygnacyjnego o wysokoci do kalenicy 7 m i powierzchni u¿ytkowej do 200 m2 jako zaplecza us³ugowego, sanitarnego i gospodarczego,
2) w lokalizacji budynku nale¿y uwzglêdniæ nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) kolorystyka budynku, o którym mowa w pkt. 1) powinna
byæ zharmonizowana z otoczeniem w okresie letnim,
4) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,
5) warunkiem zabudowy jest wyposa¿enie obiektów w urz¹dzenia do odprowadzania cieków.
§ 19
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 drogowa,
e) urz¹dzenia do obs³ugi komunikacji zbiorowej,
f) owietlenie,
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¿liwoci
komunikacyjnych,
3) rozwi¹zania drogowe musz¹ byæ zgodne z Rozporz¹dzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne
i ich usytuowanie.
§ 20
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZP - tereny zieleni publicznej.
1) Przeznaczenie podstawowe pod:
a) ochronê biologiczn¹ koryta Dunajca,
b) budowê wa³ów przeciwpowodziowych,
c) zadrzewienia i zalesienia,
d) wody.
2) Przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) sady,
b) budowê k³adki pieszo-rowerowej,
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c) drogi dojazdowe, cie¿ki rowerowe,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) obiekty ma³ej architektury.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów ZP:
1) zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych,
2) utrzymanie obudowy biologicznej Dunajca,
3) zakaz sk³adowania odpadów oraz zawê¿enia koryta rzeki poprzez sypanie sztucznych nasypów,
4) zakaz rozbudowy i przebudowy istniej¹cej zabudowy.
§ 21
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZL - tereny lasów i przeznaczone do zalesienia.
1) Przeznaczenie podstawowe pod:
a) lasy,
b) tereny przeznaczone do zalesienia.
2) Przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) obiekty obs³ugi gospodarki lenej,
b) drogi dojazdowe,
c) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
d) cie¿ki, szlaki turystyczne, drogi rowerowe,
e) obiekty ma³ej architektury s³u¿¹ce turystyce,
f) urz¹dzenia wodne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z planami urz¹dzenia lasu,
2) zakaz nowej lokalizacji zabudowy z wyj¹tkiem obiektów
wymienionych w ust. 1, pkt. 2),
3) warunkiem lokalizacji obiektów wymienionych w ust. 1,
pkt. 2) jest zgodnoæ z zasadami gospodarki lenej ustanowionymi w planie urz¹dzenia lasu,
4) zakaz rozbudowy i przebudowy istniej¹cej zabudowy.
Rozdzia³ IV
Ustalenia koñcowe
§ 22
Wysokoæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieruchomoci, której wartoæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w stosunku do terenów
oznaczonych symbolami: MN - w wysokoci 10% wzrostu
wartoci, stosownie do postanowieñ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 23
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Krocienko nad Dunajcem.
§ 24
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Krocienko n.D.: D. Grywalska
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Krocienko nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARÓW 2 I 3
KROCIENKO - ZAWODZIE
pomniejszenie ze skali 1:2000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze
opracowanie terenowe dotyczy.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Krocienko n.D.: D. Grywalska
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