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3283
Uchwa³a* Nr XXXIX/243/2006
Rady Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kroœcienko - Tylka.
Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 36,
art. 87 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.); art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 41 i 42 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.) - Rada Gminy Kroœcienko nad
Dunajcem postanawia co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kroœcienko "Tylka", po³o¿onego we wsi Kroœcienko nad Dunajcem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 49,07 ha.
Granice opracowania planu przedstawiono na rysunkach
planu.
3. W ustaleniach planu stwierdza siê zgodnoœæ z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroœcienko nad Dunajcem (Uchwa³a
Nr XX/138/2000 Rady Gminy Kroœcienko n/ Dunajcem z dnia
28.02.2000 r.) i Strategii Rozwoju Gminy Kroœcienko n/ Dunajcem (Uchwa³a Nr XXVIII/194/2000 Rady Gminy Kroœcienko n/ Dunajcem z dnia 27.10.2000 r.).
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-183-06 z dnia
13 lipca 2006 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noœæ
uchwa³y w czêœci § 3 ust. 6 pkt 1 uchwa³y.

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 czêœci¹,
3) zasad realizacji infrastruktury stanowi¹cej zadania w³asne Gminy - Za³¹cznik Nr 2,
4) listy nieuwzglêdnionych uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu planu miejscowego Za³¹cznik Nr 3.
§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 infrastrukturê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwoœci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu
komunikacyjnego,
d) zachowania wartoœci œrodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu,
2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, us³ug i rekreacji z zachowaniem wymogów ³adu
przestrzennego, wartoœci œrodowiska kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu,
3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami przestrzeni,
4) podniesienie wartoœci nieruchomoœci.
§3
1. Ustala siê zasady:
1) ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
2) ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego oraz
ochrony przed za-gro¿eniem osuwiskami,
3) ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu,
4) wyposa¿enia w systemy infrastruktury technicznej i komunikacji: zaopatrzenia w wodê, odprowadzania œcieków,
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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, w tym:
a) jednorodzinnej z us³ugami - MN1,
b) jednorodzinnej i letniskowej - MN2,
c) jednorodzinnej o podwy¿szonym standardzie - MN3,
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- RM,
3) tereny dróg publicznych - KDD1, KDD2,
4) tereny dróg wewnêtrznych - KDW1, KDW2,
5) tereny rolne - R,
6) tereny rolne przeznaczone pod trwa³e u¿ytki zielone i zalesienia - RL,
7) tereny lasów i przeznaczone do zalesienia - ZL,
8) tereny zieleni o funkcjach ekologicznych - ZE.
3. Ustanawia siê strefy:
1) strefê zagro¿enia ruchami osuwiskowymi. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tej strefie reguluj¹ ustalenia zawarte w §13 ust. 4,
2) strefê techniczn¹ linii elektroenergetycznych. Zasady
zabudowy i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obrêbie strefy reguluj¹ ustalenia zawarte w §16 ust. 4.
4. Ustanawia siê zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 500 m2 w obrêbie ca³ego obszaru objêtego planem.
5. Integraln¹ czêœci¹ planu s¹ ustalenia na rysunku planu w skali
1:2000 stanowi¹cego Za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, na
którym naniesiono:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i uzupe³niaj¹cym oraz ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z identyfikacyjnymi
symbolami literowymi,
3) linie zabudowy,
4) regulacje zapewniaj¹ce ³ad przestrzenny,
5) elementy kompozycji urbanistycznej,
6) trasy turystyki pieszej i rowerowej do uœciœlenia w projektach technicznych,
7) granice stref; zagro¿enia ruchami osuwiskowymi i technicznych linii elektroenergetycznych.
6. W przypadku wydawania pozwoleñ na budowê:
1) wprowadza siê obowi¹zek uzyskania opinii Dyrektora Pieniñskiego Parku Narodowego,
2) treœæ pozwoleñ na budowê nale¿y okreœlaæ w oparciu o ustalenia odnosz¹ce siê do terenów wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi, z uwzglêdnieniem:
a) innych ustaleñ rysunku planu, o których mowa w §3,
ust. 5,
b) ustaleñ ogólnych zawartych w rozdziale I,
c) ustaleñ szczegó³owych zawartych w rozdzia³ach II, III.
§4
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,
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3) wysokoœci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar pionowy mierzony od naturalnego poziomu gruntu w najni¿ej
po³o¿onym naro¿niku budynku do najwy¿szego punktu
konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,
4) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nieruchomoœæ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielkoœæ, 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) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - nale¿y przez to
rozumieæ liniê, poza któr¹ sytuowanie zabudowy jest niedozwolone,
7) terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,
przez co rozumie siê grunty, na których wznoszone s¹ budynki do 2 mieszkañ, wolnostoj¹ce lub w zabudowie bliŸniaczej 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,
8) terenach dróg publicznych - KD, przez co rozumie siê
grunty pod jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, tak¿e przystanki autobusowe oraz szpalery drzew i pasy zieleni niskiej, s³u¿¹ce miêdzy innymi przeprowadzeniu sieci infrastruktury technicznej,
9) terenach rolnych - R, przez co rozumie siê grunty u¿ytkowane gospodarczo jako pola orne, ³¹ki, pastwiska, sady,
ogrody oraz zakrzewienia i zadrzewienia œródpolne bez
prawa zabudowy,
10) terenach zieleni o funkcjach ekologicznych - ZE, przez co
rozumie siê grunty, na których wystêpuj¹ zbiorowiska roœlinnoœci, stanowi¹ce biologiczn¹ obudowê cieków, spe³niaj¹ce wa¿ne cele przyrodniczo-krajobrazowe, edukacyjne, zdrowotne i wypoczynkowe,
11) 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 funkcje glebochronne, wodochronne i wiatrochronne,
12) dzia³alnoœci nieuci¹¿liwej - rozumie siê przez to dzia³alnoœæ, nie wymienion¹ w §2 i §3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r.,
poz. 2573), a ponadto dzia³alnoœæ nie wywo³uj¹c¹ zjawisk
lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie ludzi i zwierz¹t mieszkaj¹cych lub przebywaj¹cych w s¹siedztwie, a zw³aszcza ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza, odorów,
13) zabudowie biologicznej dolin rzecznych - rozumie siê
przez to roœlinnoœæ leœn¹, zaroœlow¹ i trawiast¹ zgodn¹
z warunkami siedliskowymi; porastaj¹c¹ brzegi koryt cieków wodnych oraz dna ich dolin,
14) powierzchni biologicznej czynnej - nale¿y przez to rozumieæ grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz powierzchniê wodn¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych
jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2.
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Rozdzia³ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym
obszarze objêtym planem
I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
§5
1. Realizacja wszelkich przedsiêwziêæ na obszarze objêtym planem nie mo¿e naruszaæ okreœlonych w planie ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia i warunków zagospodarowania okreœlonych w rozdz. II, III oraz przepisów szczególnych.
2. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów pod warunkiem, ¿e nie narusza on
przepisów szczególnych.
3. Istniej¹ca zabudowa i urz¹dzenia mog¹ byæ przebudowywane i rozbudowywane z zachowaniem ustaleñ planu w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów dla poszczególnych wydzielonych kategorii terenów.
4. W obrêbie pasów drogowych zabudowa nie zwi¹zana z podstawow¹ funkcj¹ nie mo¿e byæ rozbudowywana.
5. Warunkiem realizacji zabudowy jest dostêp do drogi publicznej, tj. bezpoœredni dostêp do tej drogi albo dostêp do niej
przez drogê wewnêtrzn¹ lub przez ustanowienie odpowiedniej s³u¿ebnoœci drogowej.
§6
1. Ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej
i zasady jej kszta³towania jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objêtych planem:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg publicznych oznaczona na rysunku planu, okreœlaj¹ca dopuszczalne
po³o¿enie nowych budynków i innych obiektów kubaturowych zgodnie z przepisami zawartymi w §15,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 15 m od
linii brzegowej Bia³ego Potoku oraz 10 m od linii brzegowej pozosta³ych cieków - nie oznaczona na rysunku planu; w terenie pomiêdzy t¹ lini¹ a brzegiem wód nie dopuszcza 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 lokalizacji 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 mniejszej ni¿ 5 m od krawêdzi cieków,
3) zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych z prefabrykowanych
przêse³ betonowych, ceg³y oraz blachy,
4) kolorystyka ogrodzeñ winna byæ utrzymana w kolorze
naturalnego kamienia, elementów ceramicznych, drewna lub kolorach br¹zu, zieleni, a tynkowane w stonowanych barwach. Obowi¹zuje zakaz stosowania jaskrawych
kolorów ogrodzeñ.
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2) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczonych
w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i leœne nale¿y zachowaæ 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 powinna pozwalaæ na zachowanie warunków technicznych
i odleg³oœci pomiêdzy budynkami i byæ nie mniejsza ni¿
20 metrów.
§8
1. Jako zgodne z planem uznaje siê:
1) lokalizowanie obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu o ile ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustaleniami planu,
2) wyznaczenie dróg dojazdowych i wewnêtrznych oraz
ci¹gów pieszo-jezdnych poza wskazanymi na rysunku
planu,
3) przebudowê i rozbudowê istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ
z zachowaniem ustaleñ w zakresie zasad i warunków zabudowy 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 nastêpuj¹ce zasady:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciwpo¿arowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniej¹cy
i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,
2) dla nowych terenów ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowê
sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie iloœci i jakoœci wody z uwzglêdnieniem 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 terenu po³o¿onego w obrêbie Pieniñskiego Parku Narodowego oraz w strefie ochronnej - otulinie PPN obowi¹zuj¹
przepisy wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia RM z dnia 30.10.1954
roku Dz. U. z 1955 Nr 4 poz. 24 oraz Rozporz¹dzenie RM z dnia
14.05.1996 roku Dz. U. Nr 64 poz. 307.

§7

§ 11

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci:
1) granice scalenia oraz procedurê okreœla siê ka¿dorazowo
z zachowaniem odpowiednich przepisów,

Ca³y teren podlega ochronie jako obszar chronionego krajobrazu by³ego województwa nowos¹deckiego na podstawie
Rozporz¹dzenia Nr 27 Wojewody Nowos¹deckiego z 1 paŸdziernika 1997 r.
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§ 12
Ca³y obszar znajduje siê w strefie ochronnej zwierz¹t ³ownych
w otulinie Pieniñskiego Parku Narodowego na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 20.10.2004 roku, Dz. U.
Nr 237 poz. 2380.
§ 13
1. W zakresie ochrony œrodowiska i przyrody obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej,
2) zachowanie istniej¹cych terenów Ÿródlisk oraz cieków
wodnych wraz z zespo³ami roœlinnoœci stanowi¹cymi
elementy zabudowy biologicznej dolin cieków wodnych,
3) ochrona przed osuszeniem ma³ych i okresowych zbiorników 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 prostowania i skracania ich biegów przy zapewnieniu utrzymania w razie potrzeby odtwarzania roœlinnoœci nadbrze¿nej w tym zadrzewieñ stanowi¹cych elementy zabudowy biologicznej dolin rzecznych, a tak¿e przy zapewnieniu dostêpu do wody dla zwierz¹t dziko ¿yj¹cych, nastêpuje na podstawie decyzji wojewody,
6) ochrona zwartych obszarów leœnych ze wzglêdu na ich
funkcje wodo- i glebochronn¹,
7) zakaz wylesieñ i wyrêbów zupe³nych oraz niszczenia istniej¹cego drzewostanu,
8) ochrona ma³ych zespo³ów i zadrzewieñ œródpolnych ze
wzglêdu na ich rolê przeciwerozyjn¹ i ekologiczn¹,
9) wprowadzenie zalesieñ na niezalesionych terenach ZL,
10) lokalizacja obiektów przeznaczenia dopuszczalnego w obrêbie terenów ZL, w sposób nie koliduj¹cy z planami
urz¹dzania lasów,
11) ochrona gleb,
12) ochrona zwartych kompleksów rolnych przed ich dalszym rozdrobnieniem,
13) ochrona przeciwerozyjna gleb poprzez wprowadzenie
trwa³ego pokrycia roœlinnego (³¹ki, zadrzewienia) na
terenach o spadkach powy¿ej 15% 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 wytwórczo-rzemieœlniczych do sieci kanalizacyjnej sukcesywnie wraz z budow¹ systemów kanalizacji,
4) prowadzenie dzia³alnoœci hodowlanej lub us³ugowej nie
mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoœci wykraczaj¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿ytkownik ma tytu³
prawny; w szczególnoœci dotyczy to odorów, ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza,
5) na ca³ym obszarze obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ radiokomunikacyjnych,
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6) w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizuj¹cym zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji okreœlone w §16.
3. Dla celów ochrony przed ha³asem ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w œrodowisku. Dla poszczególnych terenów,
zgodnie z art. 113 ust. 2, pkt 1 Ustawy Prawo ochrony œrodowiska, poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej oraz zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ (MN1,
MN2, MN3, RM) powinny spe³niaæ wymogi okreœlone
dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2) tereny zieleni urz¹dzonej powinny spe³niaæ wymogi okreœlone dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. W celu ochrony przed zagro¿eniem osuwiskami wyznacza
siê strefê zagro¿enia ruchami osuwiskowymi, dla której ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) warunki wznoszenia obiektów budowlanych reguluj¹ przepisy odrêbne,
2) zakazuje siê wprowadzania zmian w ukszta³towaniu terenu, m.in. poprzez nadsypywanie gruntu powy¿ej 0,5 m
i wykopów nie g³êbszych ni¿ 1,0 m.
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 wprowadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisów szczególnych,
2) sukcesywne tworzenie nowych zalesieñ w trybie przepisów szczególnych.
III. Zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i krajobrazu
§ 14
1. Ustala siê zasady ochrony wartoœci kulturowych poprzez
zakaz wznoszenia budynków niezharmonizowanych z charakterystyczn¹ regionaln¹ zabudow¹ na danym terenie.
2. Ustala siê:
1) obowi¹zek ochrony obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, zgodnie z wykazem bêd¹cym w posiadaniu WKZ
(z mo¿liwoœci¹ aktualizacji ww. ewidencji), a nie bêd¹cych w strefach ochrony konserwatorskiej ustalonych niniejszym planem,
2) wszelkie dzia³ania w obiektach jak w punkcie 1 oraz w obrêbie dzia³ek, na których s¹ zlokalizowane winny byæ zgodne z zasadami i wymaganiami okreœlonymi w przepisach
odrêbnych.
3. Ustala siê obowi¹zek ochrony lokalnych wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych, a w szczególnoœci:
1) zakazuje siê lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,
w tym jako elementu zabudowy zagrodowej, poza terenami przeznaczonymi pod zabudowê,
2) obowi¹zuje kszta³towanie formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenie wysokoœci zabudowy, zgodnie
z ustaleniami wynikaj¹cymi z rozdzia³u III, stosownie do
okreœlonego przeznaczenia terenu,
3) obowi¹zuje utrzymanie warunków umo¿liwiaj¹cych zachowanie rozleg³ych widoków z ci¹gów widokowych,
oznaczonych na rysunku planu,
4) na ca³ym obszarze zakazuje siê wznoszenia bilbordów
i reklam wolnostoj¹cych,
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5) obowi¹zuje sukcesywna likwidacja napowietrznych linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych poprzez
zamianê ich na sieci kablowe.
IV. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie
komunikacji, infrastruktury technicznej i komunalnej
§ 15
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania i rozwoju
komunikacji, a w tym klasy i parametry techniczne dla nastêpuj¹cych dróg:
1) drogi gminne dojazdowe, klasy D1/2 (KDD1):
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 0,75 m,
e) przewiduje siê chodniki obustronne usytuowane bezpoœrednio przy jezdni o szerokoœci 1,5 m, dostosowane
do istniej¹cej zabudowy,
f) do czasu realizacji chodników obowi¹zuje zachowanie
istniej¹cych poboczy,
g) dopuszczalna jest realizacja œcie¿ek rowerowych,
2) drogi gminne dojazdowe, klasy D1/2 (KDD2):
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 bezpoœrednio przy jezdni o szerokoœci 1,5 m, dostosowane
do istniej¹cej zabudowy,
f) do czasu realizacji chodników obowi¹zuje zachowanie
istniej¹cych poboczy,
g) dopuszczalna jest realizacja œcie¿ek rowerowych,
3) drogi gminne wewnêtrzne (KDW1):
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 8 m,
b) jedna jezdnia o szerokoœci 5 m,
4) drogi gminne wewnêtrzne (KDW2):
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych dostosowana do
istniej¹cej zabudowy,
b) jedna jezdnia o szerokoœci 5 m.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów dla poszczególnych, wymienionych poni¿ej kategorii przeznaczenia terenów okreœlonych w zapisie
planu poprzez spe³nienie warunku bilansowania potrzeb parkingowych wg wskaŸników:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i tereny zabudowy zagrodowej RM - 1 miejsce postojowe
lub gara¿owe ³¹cznie na jedn¹ dzia³kê,
2) w przypadku lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych œrednio 30 m.p./100 u¿ytkowników plus 2 miejsca/10 zatrudnionych, z wyszczególnieniem:
a) pensjonaty - 4 m.p./10 ³ó¿ek,
b) obiekty handlowe - 3 m.p./100 m2 powierzchni handlowej.
3. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹:
1) istniej¹ce dojazdy do poszczególnych dzia³ek i pól;
2) zapisane w planie i uzupe³niaj¹ce uk³ad odcinki dróg wewnêtrznych zapewniaj¹ce prawid³ow¹ obs³ugê terenu.
W tych przypadkach szerokoœci pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny byæ dostosowane do potrzeb i nie mniejsze ni¿ wynika to z warunków
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych dróg po¿arowych.

Poz. 3283
§ 16

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê terenów objêtych planem:
1) g³ównym Ÿród³em zasilania w wodê bêd¹ wodoci¹gi:
a) spó³ek wodnych dzia³aj¹cych na terenie objêtym planem,
b) wodoci¹gi indywidualne,
c) studnie gospodarskie,
2) 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 œcieków z terenów objêtych planem:
1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem œcieków sanitarnych i opadowych,
2) odbiornikiem œcieków sanitarnych z sieci kanalizacji bêdzie istniej¹ca oczyszczalnia œcieków w Kroœcienku nad
Dunajcem po³o¿ona na lewym brzegu Dunajca,
3) podstawowym sposobem odprowadzania œcieków socjalno-bytowych bêdzie system kanalizacji, który winien
obj¹æ tereny zabudowy oznaczone symbolami MN1, MN2,
MN3, RM,
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) œcieki 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 œcieków ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoczesn¹ realizacjê rozbudowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do zagospodarowywania terenów.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz sieciowy bêdzie projektowany
wysokoprê¿ny gazoci¹g przesy³owy S³opnice-Kroœcienko,
2) do gazyfikacji obszaru objêtego planem zostanie wykorzystana projektowana sieæ œrednioprê¿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 Ÿród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem pozostaje stacja elektroenergetyczna GPZ Kroœcienko po³o¿ona poza terenem
objêtym planem,
2) wzd³u¿ napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych nale¿y pozostawiæ, woln¹ od zabudowy oraz wysokiej roœlinnoœci, strefê techniczn¹ w postaci pasa terenu
o szerokoœci:
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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 521

— 14796 —

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 œredniego
i niskiego napiêcia nale¿y rozbudowywaæ sukcesywnie,
przy uwzglêdnieniu kolejnoœci zabudowy terenu objêtego
planem,
6) linie kablowe œredniego 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.
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 czyste ekologicznie, takie jak: gaz, lekki olej opa³owy lub energia elektryczna,
3) rozwi¹zania techniczne i media grzewcze powinny stanowiæ urz¹dzenia nieuci¹¿liwe dla œrodowiska,
4) w miejsce wêglowych Ÿróde³ ciep³a zaleca siê wykorzystanie gazu, paliw ekologicznych b¹dŸ energii elektrycznej.
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 œwiadczyæ wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej nale¿y lokalizowaæ stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami
planu,
3) w przypadku koniecznoœci budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych
obiektów na walory estetyczne przestrzeni,
4) 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,
5) 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 i wymagaj¹ce uœciœlenia na etapie opracowania
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych pod³¹czeñ od w³aœciwych instytucji bran¿owych (operatorów sieci) oraz uzgodnieniu z w³aœciwymi instytucjami.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) ustala siê zasadê indywidualnego gromadzenia w kontenerach odpadów komunalnych i wywo¿enie ich na sk³a-
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dowisko po³o¿one poza terenem Gminy - zaleca siê stosowanie kontenerów dostosowanych do selektywnej
zbiórki od-padów,
2) sposób zagospodarowania dzia³ek w obrêbie terenów
przeznaczonych do za-budowy musi uwzglêdniaæ lokalizacjê odbiorników do selektywnej zbiórki od-padów.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi
dot. przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 17
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) 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) œcie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN1:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowy i przebudowy z zachowaniem warunków okreœlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,
2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugowych 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 stosunku boków, d³u¿szego od krótszego, od 1,3 do 1,8,
d) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 11 m, natomiast gospodarczych nie wiêksza ni¿ 4,5 m,
e) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie sta³ym nachylenia 40o-50o na ca³ej d³ugoœci po³aci, z dopuszczeniem dachów wielo-spadowych,
f) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
g) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³aciowych,
h) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoœci
- kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
i) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolarskie, kowalskie),
3) zakazuje siê:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.),
b) przesuwania po³aci dachowych (rozsuniêcie kalenicy
w pionie oraz realizacji kalenicy asymetrycznie),
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c) otwierania dachów na ca³ej d³ugoœci budynku oraz stosowania dachów z naczó³kami,
d) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
e) stosowania do wykoñczenia elewacji t³uczonych luster,
szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na terenach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biologicznie 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 dostêpu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudowane lub wolnostoj¹ce.
5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 c, d, e
oraz w pkt. 2a nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie
zabudowy mieszkaniowej.

b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykoñczenia elewacji t³uczonych luster,
szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 60% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na terenach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biologicznie czynn¹,
5) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN2
nowych dzia³ek pod zabudowê o powierzchni mniejszej
ni¿ 1500 m2.
3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostêpu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudowane lub wolnostoj¹ce.
5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 d, e oraz
w pkt. 2a nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie zabudowy mieszkaniowej.

§ 18

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o podwy¿szonym standardzie:
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) œcie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN3:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowy i przebudowy z zachowaniem warunków okreœlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,
2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugowych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) na wolnych dzia³kach dopuszcza siê lokalizowanie budynków w odleg³oœci minimum 2 m od granicy dzia³ki
s¹siedniej niezabudowanej,
c) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o stosunku boków, d³u¿szego do krótszego od 1,3 do 1,8,
d) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 10 m, natomiast gospodarcze nie wiêksze ni¿ 4,5 m,
e) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia 40o-50o na ca³ej d³ugoœci po³aci, z dopuszczeniem dachów wielospadowych,
f) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
g) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³aciowych,
h) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoœci
- kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
i) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolarskie, kowalskie),
3) zakazuje siê:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.),

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i letniskowej:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) budownictwo letniskowe,
c) budownictwo zagrodowe,
d) us³ugi turystyczne,
e) us³ugi publiczne (miêdzy innymi biblioteki, gabinety lekarskie i weterynaryjne),
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) œcie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN2:
1) utrzymuje siê istniej¹ca zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowy i przebudowy z zachowaniem warunków okreœlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,
2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugowych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o stosunku boków, d³u¿szego od krótszego od 1,3 do 1,8,
c) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 10 m, natomiast gospodarczych nie wiêksza ni¿ 4,5 m,
d) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia 40o-50o na ca³ej d³ugoœci po³aci, z dopuszczeniem dachów wielospadowych,
e) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
f) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³aciowych,
g) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoœci
- kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
h) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolarskie, kowalskie),
3) zakazuje siê:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.),

§ 19
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b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykoñczenia elewacji t³uczonych luster,
szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 70% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na terenach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biologicznie 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 dostêpu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudowane lub wolnostoj¹ce.
5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt. 2a nie
mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie zabudowy mieszkaniowej.
§ 20
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem RM - Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) budownictwo zagrodowe,
b) us³ugi turystyczne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) œcie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów RM:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowy i przebudowy z zachowaniem warunków okreœlonych w pkt. 2, 3, 4, 5,
2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugowych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem linii zabudowy,
b) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta, o stosunku boków, d³u¿szego do krótszego od 1,3 do 2,0,
c) wysokoœæ nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych nie mo¿e byæ wiêksza do kalenicy ni¿ 10 m,
d) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków nale¿y wznieœæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia 40o-50o na ca³ej d³ugoœci po³aci, z dopuszczeniem dachów wielospadowych, z wyj¹tkiem jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y, które mog¹ byæ jednospadowe,
e) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
f) poddasza mog¹ byæ doœwietlone za pomoc¹ lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³aciowych,
g) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególnoœci
- kamieñ ³amany, drewno impregnowane),
h) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolarskie, kowalskie),
3) zakazuje siê:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.),
b) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
c) stosowania do wykoñczenia elewacji t³uczonych luster,
szk³a barwionego i ceramiki,
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4) minimum 60% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na
terenach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ
biologicznie 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 dostêpu do drogi publicznej.
4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudowane lub wolnostoj¹ce.
5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1b oraz
w pkt. 2a nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoœci w obrêbie zabudowy mieszkaniowej.
§ 21
Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDD - 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) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym,
d) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci 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.
§ 22
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) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym.
§ 23
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 turystyczne),
c) drogi dojazdowe do pól, drogi rowerowe,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów R:
1) utrzymuje siê dotychczasowy sposób rolniczego wykorzystania,
2) dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogów okreœlonych w §20,
3) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym siedliskowej,
4) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów s³u¿¹cych hodowli
bezœcio³owej i zwierz¹t futerkowych.
§ 24
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem RL - Tereny rolne, przeznaczone pod trwa³e 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 zagospodarowania terenów RL:
1) utrzymuje siê dotychczasowy, ekstensywny sposób wykorzystania rolniczego,
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym siedliskowej,
3) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów s³u¿¹cych hodowli
bezœcio³owej i zwierz¹t futerkowych.
§ 25
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZL - Tereny lasów i przeznaczone do zalesienia:
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 podstawach 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 ustanowionymi w planie urz¹dzania lasu.
§ 26
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZE - Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ochrona cieków i oczek wodnych, zapewniaj¹ca ci¹g³oœæ ekologiczn¹ w przestrzeni i ochrona ró¿norodnoœci biologicznej,
b) tereny podmok³e,
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c) murawy trawiaste,
d) zadrzewienia i zalesienia,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sady,
b) urz¹dzenia wodne,
c) terenowe urz¹dzenia rekreacji,
d) przeprawy mostowe,
e) drogi dojazdowe, œcie¿ki rowerowe,
f) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej,
g) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
h) obiekty z zakresu gospodarki wodno-œciekowej,
i) obiekty ma³ej architektury.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania 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 odprowadzania do cieku nieoczyszczonych œcieków,
6) zakaz sk³adowania odpadów oraz zawê¿ania koryta rzeki
i cieków poprzez sypanie sztucznych nasypów.
Rozdzia³ IV
Ustalenia koñcowe
§ 27
Wysokoœæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieruchomoœci, której wartoœæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem
niniejszego planu ustala siê w stosunku do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - w wysokoœci 10% wzrostu
wartoœci, stosownie do postanowieñ Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 28
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kroœcienko nad Dunajcem.
§ 29
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KROŒCIENKO – TYLKA
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu
Pomniejszenie ze skali 1:2000

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
Uchwa³a Rady Gminy Kroœcienko n. Dunajcem Nr XX/38/2000 z dnia 28 lutego 2000 r.
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Poz. 3283
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIX/243/2006
Rady Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
z dnia 31 maja 2006 r.

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu
Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Ustalenia planu:
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i waruknach zabudowy i zagospodarowania
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami
tereny zabudowy jednorodzinnej i letniskowej
tereny zabudowy jednorodzinnej o podwy¿szonym standardzie
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
tereny dróg publicznych
tereny dróg publicznych
tereny dróg wewnêtrznych
tereny dróg wewenêtrznych
tereny rolne
tereny rolne przeznaczone pod trwa³e u¿ytki zielone i zalesienia
tereny lasów i przeznaczone do zalesienia
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zmianami) o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, rozstrzyga
siê zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
1. Œrodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ z bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach funduszy 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
prowadzona 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 realizowanych na terenie Gminy.
3. Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy przyjmuje siê uwzglêdnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania mo¿liwie najlepszych efektów przy wykorzystaniu
mo¿liwie najni¿szych nak³adów.

tereny zieleni o funkcjach ekologicznych
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak
nieprzekraczalna linia zabudowy
strefa zagro¿enia ruchami osuwiskowymi
strefa techniczna linii elektroenergetycznych
Oznaczenia nie stanowi¹ce ustaleñ planu
tereny zagro¿one zalaniem wodami powodziowymi
granica Pieniñskiego Parku Narodowego
œcie¿ki rowerowe
ci¹gi widokowe
granica terenów objêtych zmian¹ planu
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIX/243/2006
Rady Gminy Kroscienko n.D
z dnia 31 maja 2006 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru Kroœcienko - Tylka
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
(tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póŸniejszymi
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIX/243/2006
Rady Gminy Kroœcienko n.D
z dnia 31 maja 2006 r.

LISTA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG
wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego KROŒCIENKO - TYLKA
Lp.

Data
wp³ywu
uwagi

Treœæ uwagi

Oznaczenie
nieruchomoœci, której
dotyczy
uwaga

Ustalenia
Rozstrzygniêcie Rozstrzygniêcie
projektu
wójta w sprawie Rady Gminy
planu dla
rozpatrzenia
za³¹cznik do
nieruchomouwagi
Uchwa³y
œci, której
NrXXXIX/243/
dotyczy
2006 z dnia
uwaga
31 maja 2006
uwaga nieuwzglêdniona

uwaga nieuwzglêdniona

1.

24.03. 2006 Przekwalifikowanie dzia³ki
na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonym standardzie - MN3

573

RM

nie

nie

2.

12.04. 2006 Nie zgadza siê na budowê
drogi

308

R, KDD2

nie

nie

Uwagi

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak
3284

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XL/251/2006
Rady Gminy Kroœcienko n.D.
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Uchwa³a Nr XL/251/2006
Rady Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Urzêdu Gminy Kroœcienko nad
Dunajcem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2
i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŸn. zm.)
w zwi¹zku z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Gminy
Kroœcienko nad Dunajcem uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Urzêdu Gminy Kroœcienko nad Dunajcem o treœci jak w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2

STATUT
Urzêdu Gminy Kroœcienko nad Dunajcem
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Podstawê prawn¹ dzia³ania Urzêdu Gminy Kroœcienko nad
Dunajcem stanowi¹ w szczególnoœci:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poŸn. zm.),
2) Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.),
3) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§2
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak

Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
3) Skarbniku - nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy
4) Sekretarzu - nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gminy
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5) Gmine - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Kroœcienko nad
Dunajcem
6) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Kroœcienko nad Dunajcem

Poz. 3284

c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum;
9) wykonywanie obowi¹zków i uprawnieñ przys³uguj¹cych
Urzêdowi jako pracodawcy - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami prawa pracy.

§3
1. Urz¹d jest jednostk¹ organizacyjn¹, która zapewnia wykonywanie zadañ wynikaj¹cych ze sprawowania przez Wójta
funkcji - organu wykonawczego Gminy.
2. Siedzib¹ Urzêdu jest Kroœcienko nad Dunajcem.
3. Urz¹d u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i z pe³nym adresem siedziby.

Rozdzia³ III
Organizacja i zarz¹dzanie jednostk¹
§6

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania

1. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
2. Wójt kieruje Urzêdem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialnoœæ za wyniki jego dzia³ania,
zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworz¹dnego i efektywnego funkcjonowania.

§4

§7

Do zakresu dzia³ania Urzêdu nale¿y zapewnienie warunków nale¿ytego wykonania spoczywaj¹cych na Gmine:
1) zadañ w³asnych, wynikaj¹cych z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz z innych ustaw o ile
nie zosta³y powierzone do wykonania innym jednostkom
organizacyjnym Gminy,
2) zadañ zleconych na mocy ustaw szczególnych,
3) zadañ powierzonych na podstawie porozumieñ zawartych
z organami administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej,
4) zadañ publicznych powierzonych Gmine w drodze porozumienia miêdzygminnego,
5) zadañ publicznych powierzonych Gmine w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zosta³y powierzone gminnym jednostkom
organizacyjnym, zwi¹zkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§5
Do zadañ Urzêdu nale¿y kompleksowa obs³uga organów
Gminy umo¿liwiaj¹ca im wykonywanie zadañ w ramach kompetencji, a w szczególnoœci:
1) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do podejmowania uchwa³, wydawania decyzji, postanowieñ i innych aktów
z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynnoœci prawnych przez organy Gminy,
2) przygotowywanie projektów bud¿etu i sprawozdañ z jego
wykonania,
3) wykonywanie na podstawie udzielonych upowa¿nieñ - czynnoœci faktycznych wchodz¹cych w zakres dzia³ania Gminy,
4) zapewnienie organom Gminy mo¿liwoœci przyjmowania,
rozpatrywania oraz za³atwiania skarg i wniosków,
5) realizacja innych obowi¹zków i uprawnieñ wynikaj¹cych
z przepisów prawa oraz uchwa³ i zarz¹dzeñ organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do
odbywania sesji Rady, posiedzeñ jej komisji oraz posiedzeñ,
narad i spotkañ innych organów funkcjonuj¹cych w strukturze Gminy,
7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostêpnego do powszechnego wgl¹du w siedzibie Urzêdu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególnoœci:
a) przyjmowanie, rozdzia³, przekazywanie i wysy³anie korespondencji,
b) prowadzenie wewnêtrznego obiegu akt,

§8
Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje swojego Zastêpcê.
§9
Wójt kieruje do Rady wniosek o powo³anie lub odwo³anie
Sekretarza i Skarbnika.
§ 10
Organizacjê i szczegó³owy zakres dzia³ania Urzêdu okreœla
Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
§ 11
Prawa i obowi¹zki pracowników Urzêdu okreœla regulamin
pracy nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia oraz inne obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy prawa.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§ 12
1. Urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹ i prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych.
2. Podstaw¹ dzia³alnoœci Urzêdu jest roczny plan finansowy
zgodny z uk³adem wykonawczym bud¿etu Gminy.
3. Urz¹d prowadzi rachunkowoœæ oraz sporz¹dza sprawozdania finansowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego okreœlaj¹
odrêbne przepisy.
§ 13
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ finansow¹ Urzêdu sprawuje
Skarbnik.
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§ 14
Urz¹d posiada rachunek bankowy.
Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe
§ 15
Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak
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