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Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może po-
nieņć w związku z realizacją nowych sieci wodocią-
gowych wyniesie około 3’351000 złotych.  

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i 
oczyszczania ņcieków przewiduje się, zgodnie 
z Krajowym Programem Oczyszczania Ņcieków Komu-
nalnych oraz Rozporządzeniem nr 21/06 Wojewody 
Małopolskiego z 1.VI.2006r. ustalającym aglomerację 
“Bochnia” iż, obszar planu pozostanie w zasięgu obsłu-
gi kanalizacji miejskiej zakończonej komunalną, mecha-
niczno-biologiczną oczyszczalnią ņcieków “Bochnia”, 
położoną w północnej częņci miasta. W obszarze planu 
obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji. Utrzymuje się 
istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze “Trinita-
tis” w Bochni z głównymi kanałami: w częņci północnej 
obszaru z kanałem głównym ø 400 mm w rejonie ul. Mjr 
Bacy ‟ Na Kąty, wraz z kanałami bocznymi; kanałem 
ø 400÷200 mm w ul. Karosek; ø 200 mm w ul. Popka ‟ 
Trinitatis; ø 300 mm po zachodniej stronie ul. Mjr Bacy ‟ 
Chodenicka, (w układzie grawitacyjno-pompowym), 
kanał ø 300 mm w ul. Krakowskie Przedmieņcie, w ul. 
Nowy Ņwiat ‟ Wyspiańskiego; z Os. Niepodległoņci 
i w ul. Legionów Polskich a także ø 300 mm 
w ul. Windakiewicza ‟ Orackiej, w ul. Windakiewicza ‟ 
Orackiej, w ul. Krakowskiej ‟ Matejki; w ul. Brodzińskie-
go wraz z kanałami bocznymi. Tereny projektowanego 
zainwestowania zostaną wyposażone w sieć kanalizacji 
miejskiej, opartej na głównych kanałach sanitarnych 
wraz z siecią kanałów bocznych. Plan zakłada utrzyma-
nie i modernizację istniejących sieci i urządzeń oraz ich 
rozbudowę. Obsługa projektowanego zainwestowania 
oprócz rozbudowy sieci wymaga realizacji przepom-
powni ņcieków przy ul. Wodociągowej oraz innych 
urządzeń technicznych. Plan wprowadza obowiązek 
podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do 
kanalizacji miejskiej. Równolegle z kanalizacją sanitarną 
plan zakłada realizację kanalizacji deszczowej, z odpro-
wadzeniem wód opadowych do najbliższego potoku, 
rowu lub istniejącego kanału deszczowego, po uprzed-
nim sprawdzeniu możliwoņci ich przejęcia, za wyjątkiem 
zachodniej częņci obszaru, którą z uwagi na charakter 
terenu, luňną zabudowę jednorodzinną, znaczną iloņć 
zieleni oraz istniejące rowy ‟ pozostawia się do po-
wierzchniowego odprowadzenia wód opadowych. 

Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina 
może ponieņć w związku z rozbudową sieci kanalizacji 
wyniesie około 3’482000 złotych.  

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych 
przewiduje się: 

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych 
i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami odręb-
nymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez 
poszerzenia pasów drogowych i jezdni, wykonanie 
poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingo-
wych oraz oņwietlenia. 

- projektowane zainwestowanie wymaga rozbudowy 
sieci dróg dojazdowych oraz budowy sieci dróg lo-
kalnych i zbiorczych. 

Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może po-
nieņć w związku z realizacją nowych dróg wraz z wy-
kupem koniecznych gruntów i budynku wyniesie 
około 15’727000 złotych.  

Harmonogram 
Harmonogram realizacji zadań będzie uzależniony od 
wysokoņci ņrodków finansowych, którymi dysponować 
będzie Gmina. Jako główne zasady realizacji infrastruk-
tury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy, 
przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz 
rachunku ekonomicznego liczonego wielkoņcią ponie-
sionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystają-
cego z realizowanej infrastruktury i dróg.  

Ňródła finansowania 

Ňródłami finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej będą: 

-ņrodki własne gminy, 

-ņrodki pozyskane z funduszy krajowych i funduszy 
strukturalnych, 
-ņrodki uzyskane z partycypacji mieszkańców w kosz-
tach realizacji inwestycji  
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UCHWAŁA NR XLII/397/10 
RADY MIASTA BOCHNIA 
 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pagórek" w Bochni. 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717, z póňniejszymi zmianami) 
Rada Miasta Bochni uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru osiedla "Pagórek" w Bochni, 
zwany dalej "planem", stwierdzając jego zgodnoņć 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Miasta 
Bochnia uchwalonego w dniu 27 sierpnia 2009 r. 
uchwałą Nr XXXIV/349/09 Rady Miasta Bochni.  

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice zostały 
okreņlone w uchwale Nr XIX/197/04 Rady Miejskiej 
w Bochni z dnia 25 marca 2004r.w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego osiedla „Pagórek” 
w Bochni i obejmują teren ograniczony:  

„ od zachodu ‟ ul. Strzelecką; 

„ od wschodu ‟ ul. Wiņnicką; 

„ od południa ‟ granicą administracyjną miasta.  

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 
96,28 ha.  
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§ 2.  

1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treņci 
uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera:  

1) przepisy ogólne okreņlone w rozdziale I niniejszej 
Uchwały;  

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na 
całym obszarze planu - okreņlone w rozdziale II 
Uchwały;  

3) zasady przeznaczenia terenu, okreņlone w rozdzia-
le III Uchwały;  

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, okre-
ņlone w rozdziale IV Uchwały;  

5) przepisy końcowe okreņlone w rozdziale V Uchwa-
ły.  

2. Integralnymi częņciami Uchwały są:  

1) Częņć graficzna planu, obejmująca:  
a)  Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik 

Nr 1, ustalający przeznaczenie i warunki zagospo-
darowania terenów,  

2) Rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu, obej-
mujące załącznik Nr 2 i Nr 3:  
a)  załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o spo-

sobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 
planu,  

b)  załącznik nr 3 - okreņlający sposób realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych.  

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę 
Rady Miasta Bochni;  

2) planie - należy przez to rozumieć Tekst planu i częņć 
graficzną planu;  

3) tekņcie planu - należy przez to rozumieć treņć niniej-
szej uchwały;  

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 
1 do uchwały;  

5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi;  

6) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczo-
ny planem, ograniczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem identyfi-
kacyjnym wraz z cyfrą przypisanymi wyłącznie do 
tego terenu, w którym obowiazują te same ustale-
nia;  

7) liniach rozgraniczających - należy przez to rozu-
mieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające 
granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz 
o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospo-
darowania;  

8) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć 
dostępne publicznie obszary; takie jak: ulice, ņcieżki 
piesze i rowerowe wraz z przyległymi pasami terenu, 
place, skwery, dziedzińce, otoczenia przystanków ko-
munikacji drogowej, służące zaspokajaniu potrzeb 
ogółu użytkowników;  

9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozu-
mieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje 
w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, 
na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentu-
alne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodno-
ņci z przepisami odrębnymi;  

10) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia, inny niż podstawo-
wy, który uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje 
kolizji z przeznaczeniem podstawowym.  

11) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to 
rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie 
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidło-
wej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych do-
jazdów może być ustalony na etapie projektowa-
nia inwestycyjnego;  

12) braku uciążliwoņci prowadzonego programu usłu-
gowego należy przez to rozumieć taki rodzaj dzia-
łalnoņci usługowej, która nie wywołuje uciążliwoņci 
dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 
standardów jakoņci ustalonych dla ņrodowiska, 
okreņlonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza 
hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym 
substancji zapachowych;  

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opi-
saną w tekņcie, okreņlającą dopuszczalne zbliżenie 
elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, 
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną li-
nię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, ta-
rasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać 
tej odległoņci o więcej niż 2,0 m;  

14) terenie biologicznie czynnym - należy przez to ro-
zumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną 
w sposób zapewniający naturalna wegetację, a tak-
że 50% powierzchni tarasu i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wo-
dę powierzchniową na tym terenie;  

15) powierzchni zabudowanej terenu - należy przez 
to rozumieć sumę powierzchni zabudowanej, li-
czoną zgodnie z obowiązującą normą, wszyst-
kich budynków i obiektów kubaturowych istnie-
jących i projektowanych, zlokalizowanych na 
działce budowlanej;  

16) wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - nale-
ży przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowanej terenu, do powierzchni działki budowla-
nej, wyrażony w procentach;  

17) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieru-
chomoņć gruntową spełniającą łącznie następujące 
warunki:  

a)  położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczo-
nym w planie pod zainwestowanie i oznaczone na 
rysunku planu symbolami : MN, MU, U, UT; 

b)  parametry zgodne z ustaleniami planu i przepisami 
odrębnymi,  

c)  dostęp do drogi publicznej w sposób bezpoņredni 
lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub po-
przez służebnoņć dojazdu ustanowioną zgodnie 
z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 
wydzielonego,  

d)  możliwoņć realizacji inwestycji (zamierzenia bu-
dowlanego) objętej projektem zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębny-
mi.  

18) "Studium" - należy przez to rozumieć obowiązujące 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia”.  

19)  noņnikach reklamowych - należy przez to rozu-
mieć tablice, „bilbordy” i inne wolnostojące konstruk-
cje służące do umieszczania na nich reklam lub plaka-
tów informacyjnych.  
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Rozdział I 
PRZEPISY OGÓLE  

§ 4.  

1. Ustalenia zawarte w tekņcie planu odnoszą się odpo-
wiednio do ustaleń wyrażonych w częņci graficznej 
planu.  

2. Ustalenia zawarte w Tekņcie planu oraz w częņci gra-
ficznej planu obowiązują łącznie, w zakresie okreņlo-
nym uchwałą.  

3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  

4. Okreņlone w § 2 ust.1 pkt 3 zasady przeznaczenia 
terenu obejmują:  

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu 
§3 pkt.9;  

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu 
§3 pkt.10.  

5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące 
się w przeznaczeniu podstwowym, względnie - przy 
dochowaniu warunków przewidzianych niniejszą 
uchwałą i przepisami odrębnymi - na cele przezna-
czenia dopuszczalnego.  

6. Elemeny rysunku planu:  

1) granica terenu objętego planem ‟ pokrywa się z li-
nią rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opraco-
wywanego planu;  

7. Elementu ustaleń rysunku planu:  

1) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów 
o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania;  

2) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu 
jest okreņlony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, posiada literowe oznaczenie identyfika-
cyjne oraz cyfrę umieszczoną przed nim, stanowią-
cą odnoņnik do ustaleń tekstowych.  

    Oznaczenie identyfikacyjne:  
a)  MN ‟ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  
b)  MU ‟ tereny zabudowy mieszkaniowej i usług,  
c)  UT ‟ tereny rekreacji, sportu i turystyki,  
d)  U ‟ tereny zabudowy usługowej o charakterze 

komercyjnym  
e)  ZR ‟ tereny zieleni nie urządzonej  
f)  ZL ‟ tereny lasów,  
g)  ZL1 ‟ tereny zalesień,  
h)  WS ‟ tereny wód powierzchniowych,  
i)  KDG ‟ tereny dróg publicznych ‟ droga głów-

na,  
j)  KDL ‟ tereny dróg publicznych ‟ droga lokalna,  
k)  KDD ‟ tereny dróg publicznych ‟ droga dojaz-

dowe,  
l)  KDW ‟ tereny dróg wewnętrznych ‟ drogi we-

wnętrzne.  
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - okreņla dopusz-

czalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgrani-
czającej, z dopuszczeniem wysunięcia przed wy-
znaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, 
wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą 
pomniejszać tej odległoņci o więcej niż 2,0 m; nie-
przekraczalna linia zabudowy przebiegająca 

wzdłuż dróg KDGP, KDZ oraz w sąsiedztwie tere-
nów kolejowych (terenów zamkniętych) pokrywa 
się z granicą strefy technicznej komunikacji (Kt), w 
sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprze-
kraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż po-
krywa się ona z linią rozgraniczającą;  

4) strefa techniczna komunikacji Kt - obejmuje pasy 
terenów położone bezpoņrednio wzdłuż dróg KDG 
oraz terenów kolejowych (terenów zamkniętych);  

5) strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddzia-
ływania terenów komunikacji Kpu, obejmuje tere-
ny położone wzdłuż drogi KDGP i KDZ oraz wzdłuż 
terenów kolejowych (terenów zamkniętych) o 
znacznym istniejącym i potencjalnym obciążeniu 
komunikacyjnym, na których występuje lub zakła-
da się wystąpienie przekroczeń dopuszczalnego, 
długookresowego, ņredniego poziomu dňwięku Ln 
= 50dB dla pory nocnej, wywołanego ruchem sa-
mochodowym i kolejowym;  

6) strefa hydrogeniczna - obejmuje pasy terenu leżą-
ce w bezpoņrednim sąsiedztwie cieków stanowią-
ce jego naturalną biologiczną otulinę; strefa obej-
muje również tereny zagrożone zalaniem lub pod-
topieniem;  

7) strefa zagrożeń osuwiskowych aktywnych - obej-
muje obszary zarejestrowanych osuwisk, w któ-
rych ze względu na rozpoznane uwarunkowania 
geologiczne i ukształtowanie terenu występuje re-
alna możliwoņć osuwania się mas ziemi, wywoła-
nych na przykład: wzrostem wilgotnoņci gruntu po 
długotrwałych opadach lub roztopach; podcięciem 
stoku przez erozję lub w wyniku działalnoņci czło-
wieka, np. przy budowie drogi, ewentualnie nad-
miernym obciążeniem stoku, np. przez realizację 
zabudowy.  

8) strefa zagrożeń osuwiskowych nieaktywnych - 
obejmuje obszary, w których występuje szczegól-
ne ukształtowanie terenu oraz warunki geologicz-
ne predysponujące do wystąpienia osuwania się 
mas ziemi wywołanych na przykład: wzrostem 
wilgotnoņci gruntu po długotrwałych opadach lub 
roztopach; podcięciem stoku przez erozję lub 
w wyniku działalnoņci człowieka, np. przy budowie 
dróg i realizacji zabudowy oraz przy nadmiernym 
obciążeniem stoku.;  

9) strefa ochrony krajobrazu - obejmuje tereny otwar-
te dalekiego widoku, tereny zalesień i zadrzewień 
oraz enklawy wiejskiej zabudowy; posiadające 
szczególne walory krajobrazowe wymagające 
ochrony;  

10) strefa częņciowej ochrony konserwatorskiej - usta-
lona w planie o zasięgu okreņlonym na rysunku 
planu, obejmuje historyczne założenie wsi, wraz 
istniejącymi obiektami posiadającymi cechy za-
bytkowe oraz obiektami posiadającymi cechy tra-
dycyjne;  

11) obiekty o cechach zabytkowych - to budynki po-
siadające cechy lub elementy zabytkowe np formę 
(kształt i proporcje), gabaryt lub detal architekto-
niczny, nie wpisane do Rejestru Zabytków Woje-
wództwa Małopolskiego, ani nie wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, ale wymagające 
ochrony;  

12) obiekty o cechach tradycyjnych - to budynki posia-
dające elementy np detal architektoniczny, mate-
riał, z którego są wykonane, kolor lub sposób wy-
konania i użytkowania; wykazują cechy charakte-
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rystyczne dla danego terenu, wynikające z wielo-
krotnego stosowania i powielania przez mieszkań-
ców;  

8. Elementy oznaczone na rysunku planu - okreņlone 
przepisami i decyzjami odrębnymi:  

1) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej - obejmujące pasy terenu przyległego 
do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 
w których zgodnie z przepisami odrębnymi obo-
wiązują ograniczenia w zagospodarowaniu;  

2) strefy techniczne od projektowanych sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej obejmują pasy te-
renu przyległego do projektowanych urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, w których zgod-
nie z przepisami odrębnymi obowiązują ograni-
czenia w zagospodarowaniu;  

3) stanowiska archeologiczne zapisane w ewidencji 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kra-
kowie (numer stanowiska zgodny z ewidencją);  

4) odwiert Dołuszyce ‟ 5 (współrzędne odwiertu 
w układzie „65” X = 5391295,3; Y = 4590335,0)  

9. Rysunek planu, okreņla zasady uzbrojenia terenu, 
w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz 
lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, 
które należy traktować jako orientacyjne; szczegóło-
wy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń nale-
ży okreņlać na etapie przygotowania inwestycji do 
realizacji i wydawania decyzji administracyjnych.  

10. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu 
- nie stanowiące ustalen planu:  

1) szlaki turystyczne;  
2) szlaki turystyki pieszo-rowerowej;  
3) cieki wodne.  

 
Rozdział II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU  

§ 5. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego Ustala się podstawowe zasady 
ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

1. W celu zachowania wartoņci przyrodniczych, kultu-
rowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się 
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania ņro-
dowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyj-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi.  

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się reali-
zacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia in-
frastruktury technicznej ‟ przez które rozumie się sie-
ci i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energe-
tyczne. Obowiązuje zakaz wprowadzania nieczysz-
czonych ņcieków do wód powierzchniowych i do 
ziemi.  

3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zor-
ganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie 
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie 
z Planem Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem 
utrzymania czystoņci i porządku na terenie Gminy 
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami odrębnymi.  

4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powie-
trza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów, 
dopuszcza się możliwoņć indywidualnego sposobu 
zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wy-
korzystania niskoemisyjnych noņników energii lub 
ustala się koniecznoņć zastosowania technologii 
i urządzeń zapewniających minimalizację emisji za-
nieczyszczeń do ņrodowiska.  

5. Ustala się możliwoņć prowadzenia remontów, rozbu-
dowy i budowy urządzeń melioracji wodnych, w za-
kresie i rozmiarze wynikającym z potrzeb.  

6. Zgodnie z przepisami odrębnymi, ewentualna uciąż-
liwoņć wynikająca z prowadzonej działalnoņci musi 
ograniczać się do granic terenu, do którego użytkow-
nik posiada tytuł prawny.  

7. Ustala się poziom hałasu:  

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņro-
dowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;  

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług ozna-
czonych na rysunku planu symbolami MU obowią-
zują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku, 
jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;  

3) w terenach rekreacji, sportu i turystyki oznaczonych 
na rysunku planu symbolami UT obowiązują do-
puszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku jak dla 
terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;  

4) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie 
nie ustala się kategorii w tym zakresie.  

8. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy tech-
niczne od istniejących i projektowanych sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej o zasięgu okreņlonym 
w przepisach odrębnych. Na rysunku planu zazna-
czono zasięgi stref technicznych od sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej dla zabudowy mieszkanio-
wej. Jako preferowane formy użytkowania gruntów 
w ramach stref ustala się realizację zieleni niskiej.  

9. Ustala się strefę techniczną komunikacji o symbolu 
Kt. W strefie Kt wprowadza się zakaz lokalizacji no-
wych budynków mieszkalnych oraz obiektów prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi. Strefą objęto pasy 
terenu o szerokoņci:  

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków drogi 
KDG.  

W terenach budowlanych, granica strefy pokrywa 
się z nieprzekraczalną linią zabudowy dla nowych 
budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza 
się możliwoņć przyjęcia mniejszych odległoņci, niż 
ustalono powyżej dla lokalizacji nowych budyn-
ków mieszkaniowych oraz nowych obiektów prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi - w wyjątkowych 
wypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwe-
stowaniem (np. w sytuacji uzupełnienia istniejącej 
linii zabudowy wyznaczonej istniejącymi budyn-
kami - sytuacja plombowa lub kontynuacji pierzei 
ustalonej minimum trzema istniejącymi budynka-
mi na działce bezpoņrednio sąsiadującej), przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań okreņlonych w 
przepisach odrębnych. Istniejące budynki położo-
ne w zasięgu strefy Kt pozostawia się do utrzyma-
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nia, remontu, nadbudowy, przekształceń 
i ewentualnej rozbudowy, pod warunkiem nie 
przybliżania obiektu do drogi.  

W strefie technicznej komunikacji Kt wskazana jest 
lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze 
osłon izolacyjnych, przeciwņnieżnych i przeciwwietrz-
nych oraz obiektów i urządzeń służących ochronie 
akustycznej.  

10. Ustala się strefę potencjalnego ponadnormatywne-
go oddziaływania terenów komunikacji Kpu. W stre-
fie Kpu w odległoņciach:  

1) 10 ‟ 25m od linii rozgraniczających dróg KDG.  
wprowadza się warunek dla lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, polegający na realizacji zabezpieczeń 
(zgodnie z wymogami ochrony akustycznej) 
umożliwiających osiągnięcie w ich otoczeniu po-
ziomu hałasu równoważnego nie przekraczające-
go wartoņci dopuszczalnych, okreņlonych 
w obowiązujących przepisach odrębnych, doty-
czących osiągnięcia dopuszczalnych poziomów 
hałasu w ņrodowisku dla terenów mieszkanio-
wych. Ewentualne odstępstwa od w/w ustaleń 
mogą być wprowadzone z chwilą zrealizowania 
zabezpieczeń akustycznych wykonanych na pod-
stawie analiz uciążliwoņci akustycznej (raportów, 
ocen oddziaływania na ņrodowisko), w których 
okreņlony zostanie rzeczywisty zasięg propagacji 
hałasu w ich otoczeniu, umożliwiający zmniej-
szenie zasięgu strefy Kpu.  

11. Ustala się strefę zagrożeń osuwiskowych aktywnych, 
obejmującą tereny zieleni nie urządzonej oraz tereny 
istniejącego i potencjalnego zainwestowania. Strefa 
obejmuje obszary zarejestrowanych osuwisk, w któ-
rych ze względu na rozpoznane uwarunkowania 
geologiczne i ukształtowanie terenu występuje real-
na możliwoņć osuwania się mas ziemi, W strefie za-
grożeń osuwiskowych aktywnych istniejące zainwe-
stowanie pozostawia się do utrzymania i dopuszcza 
się możliwoņć realizacji nowych obiektów kubatu-
rowych, pod warunkiem przestrzegania szczegóło-
wych nakazów i zakazów okreņlonych w dokumen-
tacji geologiczno-inżynierskiej ņwiadczącej o możli-
woņci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji 
i zagospodarowania terenu. Obecni użytkownicy 
oraz przyszli inwestorzy, winni ze ņwiadomoņcią 
podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia po-
sadowienia istniejących i ewentualnych nowych 
obiektów, polegających na zastosowaniu technolo-
gii i materiałów budowlanych okreņlonych w doku-
mentacji geologiczno-inżynierskiej.  

12. Ustala się strefę zagrożeń osuwiskowych nieaktyw-
nych obejmującą tereny zieleni nie urządzonej i te-
reny lasów oraz tereny istniejącego i potencjalnego 
zainwestowania. W strefie zagrożeń osuwiskowych 
nieaktywnych istniejące zainwestowanie pozostawia 
się do utrzymania i dopuszcza się możliwoņć reali-
zacji nowych obiektów kubaturowych, pod warun-
kiem przestrzegania szczegółowych nakazów i zaka-
zów okreņlonych w dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej ņwiadczącej o możliwoņci bezpieczne-
go przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania 
terenu.  

13. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydroge-
niczną o zasięgu okreņlonym na rysunku planu; 
obejmującą pasy terenu położone w bezpoņrednim 
sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 
ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożli-
wienia prowadzenia robót remontowych i konser-
wacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz 
zabudowy. Zabrania się grodzenia nieruchomoņci 
przyległych do powierzchniowych wód publicznych 
w odległoņci mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, 
a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten 
obszar  

14. W zawiązku z występowaniem w obszarze planu 
odwiertu ‟ Dołuszyce-5, ustala się strefę bezpie-
czeństwa wolną od zabudowy, która zgodnie 
z przepisami odrębnymi, obejmuje teren wokół od-
wiertu o promieniu 5m.  

15. W obszarze planu obowiązuje zakaz prowadzenia 
działalnoņci rolniczej powodującej uciążliwoņci dla 
mieszkańców (w tym zapachowe).  

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu: 

1. Na obszarze planu występują stanowiska archeolo-
giczne znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie:  

1) Bochnia ‟ stan.92 (AZP 105-61; nr 36) ‟ ņlady 
osadnictwa z epoki kamienia i póňnego ņrednio-
wiecza;  

2) Bochnia ‟ stan.93 (AZP 105-61; nr 37) ‟ ņlady 
osadnictwa z epoki kamienia i okresu rzymskiego. 
Wszelkie działania inwestycyjne w ich obrębie, 
wymagają postępowania zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do 
obszarów i obiektów objętych ochroną konserwa-
torską. Występujące w obszarze planu stanowiska 
archeologiczne oznaczono na rysunku planu. Sta-
nowiska archeologiczne posiadają trudny do 
okreņlenia rzeczywisty zasięg i wartoņć poznaw-
czą. Na terenie stanowisk dopuszcza się możli-
woņć prowadzenia prac budowlano-ziemnych 
pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia ra-
towniczych badań sondażowo ‟ wykopalisko-
wych. Jeżeli prace te nie pozwolą na wyciągnięcie 
jednoznacznych wniosków, konieczne jest wów-
czas zapewnienie stałego nadzoru archeologicz-
nego przy prowadzeniu prac ziemnych  

2. Występujące w obszarze planu obiekty posiadające 
cechy zabytkowe podlegają ochronie z uwagi na 
przykład na formę budynku, gabaryt lub detal archi-
tektoniczny. Dopuszcza się remonty lub rozbudowę 
tych obiektów, z zachowaniem zasady polegającej na 
przywróceniu oraz utrzymaniu historycznej formy, 
gabarytu lub detalu zidentyfikowanego w tym obiek-
cie.  

3. Występujące w obszarze planu obiekty o cechach 
tradycyjnych podlegają ochronie z uwagi na np detal 
architektoniczny, materiał, z którego są wykonane, 
kolor lub sposób wykonania i użytkowania typowy 
dla terenu, w którym są zrealizowane.  

4. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczegól-
nych walorach kulturowych i krajobrazowych w ob-
szarze planu wyznacza się:  
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1) strefę częņciowej ochrony konserwatorskiej, o gra-
nicach ustalonych na rysunku planu, w skład której 
wchodzą: południowe częņci terenów oznaczonych 
symbolami - 1MU, 1MN, 2MN, 4MN oraz północ-
nej częņci terenów oznaczonych symbolami 6MN, 
1U i 2MU. W strefie ustala się koniecznoņć celo-
wego kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia, polegającą na:  
a)  ochronie obiektów o cechach zabytkowych po-

łożonych w strefie, a oznaczonych na rysunku 
planu przed ich likwidacją i takim przekształce-
niom, które powodowałyby utratę cech zabyt-
kowych; w tym np.: historycznej formy, gabarytu 
lub detalu;  

b)  ochronie obiektów o cechach tradycyjnych po-
łożonych w strefie, a oznaczonych na rysunku 
planu przed ich likwidacją i takim przekształce-
niom, które powodowałyby utratę cech tradycyj-
nych w tym np.: tradycyjnej formy, gabarytu lub 
detalu;  

c)  zachowanie głównego elementów układu prze-
strzennego wsi; to jest sieci drożnej; 

d)  uzupełnianie istniejącego zainwestowania nową 
zabudową, zgodnie z historycznym rozplanowa-
niem, oraz w formach nawiązujących do zabu-
dowy o cechach zabytkowych i tradycyjnych;  

e)  zachowanie historycznej dyspozycji i kierunków 
podziałów terenu (prostopadle do drogi); 

f)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej wzdłuż 
drogi 1KDD i cieków wodnych; 

g)  dbałoņć w przestrzeganiu ustalonych na rysun-
ku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

h)  zakaz realizacji noņników reklamowych; 
i)  zakaz realizacji obiektów tymczasowych od stro-

ny drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
1 KDD.  

j)  zakaz wprowadzania zabudowy oraz elementów 
zagospodarowania agresywnych lub obcych kra-
jobrazowo, szczególnie obiektów dominujących 
nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie;  

k)  koniecznoņć celowego kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania, który pozwoli na zachowa-
nie przedpola dla tzw. dalekiego widoku .  

2) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązuje: 
a) zakaz realizacji zwartej zieleni wysokiej na granicy 

strefy i terenów budowlanych okreņlonych na ry-
sunku planu, w celu zachowania przedpola dla tzw 
dalekiego widoku; 

b) zachowanie i powiększanie istniejących terenów 
leņnych, 

c) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 
negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to reali-
zacji stacji przekaňnikowych, masztów telefonii 
komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras 
sieci wysokiego napięcia.  

d) dbałoņć o staranne wkomponowanie obiektów 
i urządzeń w krajobraz.  

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez okreņlenie następujących zasad 
kształtowania zabudowy oraz zasad podziału terenu na 
nowe działki budowlane. 1.  Budynki, ich forma i gaba-
ryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elemen-
tami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, garaże, 
obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz 

zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie 
terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo.  

2. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-
przestrzennych oraz dla zapewnienie ładu prze-
strzennego ustala się:  

1) dla obiektów zabudowy jednorodzinnej: 
a)  ustala się maksymalną wysokoņć obiektów 

12 metrów, licząc od poziomu terenu przy 
głównym wejņciu do budynku do najwyżej po-
łożonej kalenicy dachu,  

b)  ustala się aby dachy obiektów były dwuspa-
dowe lub wielospadowe, o jednakowym na-
chyleniu głównych połaci - od 25º- 50º;  

c)  dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami 
lub oknami połaciowymi, 

d)  ustala się, aby pokryciem dachów o nachyle-
niu połaci od 25º- 50º była dachówka lub ele-
menty o fakturze dachówek, na dachach do-
puszcza się realizację tarasów,  

e)  ustala się, aby dachy posiadały kolory ciem-
niejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz 
stosowania pokryć dachowych i ņcian w kolo-
rach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zie-
lonych, fioletowych, niebieskich);  

2) dla budynków gospodarczych i garaży: 
a)  ustala się maksymalną wysokoņć budynków ‟ 

8 metrów, licząc od poziomu gruntu wzdłuż 
ņrodkowej osi rzutu do najwyżej położonej kale-
nicy dachu lub najwyższej częņci dachu w przy-
padku dachu jednospadowego,  

b)  ustala się aby dachy obiektów były dwuspado-
we o jednakowym nachyleniu głównych połaci 
lub jednospadowe o nachyleniu od 25º- 50º, do-
puszcza się możliwoņć realizacji obiektów o da-
chach płaskich - o nachyleniu od 2º- 12º. Do-
puszcza się realizację powierzchni użytkowych 
na dachach obiektów gospodarczych i garażach 
(np. tarasy, parkingi), 

c)  dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami 
lub oknami połaciowymi 

d)  ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniej-
sze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz stoso-
wania pokryć dachowych i ņcian w kolorach ja-
skrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, 
fioletowych, niebieskich);  

3) dla budynków usługowych: 
a)  ustala się maksymalną wysokoņć: 

- 15m; w terenach zabudowy usługowej o cha-
rakterze komercyjnym oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem U licząc od poziomu 
terenu przy głównym wejņciu do budynku do 
najwyżej położonej kalenicy dachu, lub naj-
wyższej częņci dachu w przypadku dachu 
płaskiego lub opartego na łuku, w sytuacji 
uzasadnionej koniecznoņcią technologiczną 
dopuszcza się urządzenia i budowle wyższe 
do18m;  

- 8m; w terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN, licząc od poziomu terenu 
przy głównym wejņciu do budynku do naj-
wyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyż-
szej częņci dachu w przypadku dachu jedno-
spadowego lub płaskiego, 

- 10m; w terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usług, oznaczonych na rysunku planu sym-
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bolami MU, licząc od poziomu terenu przy 
głównym wejņciu do budynku do najwyżej 
położonej kalenicy dachu, lub najwyższej 
częņci dachu w przypadku dachu jednospa-
dowego lub płaskiego,  

- 12 metrów w terenach rekreacji, sportu i tury-
styki oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami UT licząc od poziomu terenu przy głów-
nym wejņciu do budynku do najwyżej poło-
żonej kalenicy dachu, lub najwyższej częņci 
dachu w przypadku dachu jednospadowego 
lub płaskiego; wyjątkowo względy kulturowe 
i krajobrazowe mogą uzasadnić koniecznoņć 
realizacji obiektów (lub ich częņci) wyższych 
(np. wieża, element stanowiący dominantę, 
punkt widokowy), 

b) ustala się aby dachy obiektów usługowych:  
- w terenach zabudowy usługowej o charakte-

rze komercyjnym oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U i w terenach zabudowy 
usługowej charakterze publicznym oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem UP, były 
dwuspadowe lub wielospadowe, ewentual-
nie oparte na łuku, o nachyleniu głównych 
połaci od 25º do 50º; lub płaskie - o nachyle-
niu od 2º- 12º;  

- w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN ‟ ustala się aby dachy były 
dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyle-
niu połaci głównych od 25º do 50º; dopuszcza 
się możliwoņć realizacji dachów płaskich ‟ 
o nachyleniu od 2º- 12º;  

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MU były dwuspadowe lub wielospadowe, 
o nachyleniu połaci głównych od 25º do 50º; 
dopuszcza się możliwoņć realizacji dachów 
płaskich - o nachyleniu od 2º- 12º; 

- w terenach rekreacji, sportu i turystyki ozna-
czonych na rysunku planu symbolami UT by-
ły dwuspadowe lub wielospadowe, o nachy-
leniu głównych połaci od 25º do 50º; lub pła-
skie - o nachyleniu od 2º- 12º;  

- dopuszcza się możliwoņć wykorzystywania 
dachów płaskich jako tarasy parkingi lub te-
reny biologicznie czynne; 

 - dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarna-
mi lub oknami połaciowymi; 

 - ustala się, aby dachy posiadały kolory ciem-
niejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz 
stosowania pokryć dachowych i ņcian 
w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żół-
tych, zielonych, fioletowych, niebieskich).  

4) dla obiektów zabudowy zagrodowej obejmującej 
budynki: mieszkalne, inwentarskie, stodoły i inne 
gospodarcze:  
a)  ustala się maksymalną wysokoņć nowych bu-

dynków mieszkalnych - 10 metrów, a inwentar-
skich i stodół 12m; licząc od poziomu terenu 
przy głównym wejņciu do budynku do najwyżej 
położonej kalenicy dachu,  

b)  ustala się aby dachy obiektów były dwuspa-
dowe lub wielospadowe o jednakowym nachy-
leniu połaci głównych - od 25º- 50º,  

c)  dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami 
lub oknami połaciowymi,  

d)  ustala się aby pokryciem dachu była dachówka 
lub elementy o fakturze dachówek, na dachach 
dopuszcza się realizację tarasów,  

e)  ustala się, aby dachy posiadały kolory ciem-
niejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz sto-
sowania pokryć dachowych i ņcian w kolorach 
jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, 
fioletowych, niebieskich);  

5) dla istniejących obiektów budowlanych, których 
wysokoņć przekracza ustalone powyżej parametry 
w sytuacji remontu i przebudowy dachu dla do-
stosowania go do ustalonych parametrów (kształt 
i kąt nachylenia połaci) dopuszcza się zwiększenie 
wysokoņci obiektu o 2m.  

6) ogrodzenia ‟ w terenach budowlanych zakazuje się 
stosowania ogrodzeń przekraczających wysokoņć 
1,8 m od poziomu terenu oraz ustala się zakaz re-
alizacji ogrodzeń pełnych na odcinkach dłuższych 
niż 5m; ograniczenie dotyczące wysokoņci i długo-
ņci ogrodzeń pełnych nie dotyczą sytuacji gdy 
ogrodzenia pełne stanowią ekrany ochrony aku-
stycznej lub przeciwpożarowej.  

7) dopuszcza się możliwoņć realizacji budynków 
w granicy działki lub w odległoņci 1,5m od jej gra-
nicy (np. gdy szerokoņć działki jest mniejsza niż 
16m, gdy jest to uzasadnione istniejącym zago-
spodarowaniem działki sąsiedniej lub jest wskaza-
ne ze względów na istniejące zagospodarowanie 
terenu inwestycji itp.) pod warunkiem nie wywo-
ływania sytuacji kolizyjnej np zacieniania działki 
sąsiedniej, utrudnienia jej zagospodarowania, 
w tym możliwoņci dojazdu.  

3. Ustala się, że teren biologicznie czynny działki budow-
lanej:  

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (MN), nie może być mniejszy niż 30% po-
wierzchni tej działki,  

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) 
nie może być mniejszy niż 25% powierzchni działki 
budowlanej,  

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze 
komercyjnym (U) nie może być mniejszy niż 20% 
powierzchni działki budowlanej,  

4) w terenie rekreacji, sportu i turystyki oznaczonym 
na rysunku planu symbolami (UT) - nie może być 
mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej;  

5) na terenie znacznie zainwestowanym w stanie ist-
niejącym (liczonym na dzień wejņcia w życie pla-
nu), to jest w sytuacji gdy istniejące zagospodaro-
wanie terenu działki przed rozpoczęciem inwestycji 
(remontu, rozbudowy przebudowy i budowy) wy-
korzystuje ustaloną wielkoņć terenu biologicznie 
czynnego dopuszcza się możliwoņć jego zmniej-
szenia o 50% w stosunku do ustalonego powyżej. 
Natomiast w sytuacji gdy w stanie istniejącym - 
faktyczny teren biologicznie czynny tej działki jest 
jeszcze mniejszy (po obniżeniu o 50%) istnieje wy-
łącznie możliwoņć remontu i nadbudowy lub wy-
miany istniejących obiektów na tej działce bez 
zmniejszenia zastanego terenu biologicznie czyn-
nego.  

4. Ustala się, że wskaňnik powierzchni zabudowanej 
terenu:  
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1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (MN) i w terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usług, (MU) nie może być większy niż 30%;  

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze 
komercyjnym (U) nie może być większy niż 40%;  

3) w terenach rekreacji, sportu i turystyki (UT) nie 
może być większy niż 20%;  

4) wskaňnik powierzchni zabudowanej terenu może 
zostać podwyższony o 50% w stosunku do usta-
lonego powyżej w sytuacji gdy istniejąca zabu-
dowa działki wykorzystuje już założony wskaň-
nik (stan na dzień wejņcia w życie planu) 
i uniemożliwia przeprowadzenie remontu lub 
ewentualnej rozbudowy obiektów w celu po-
prawy ich standardu i wyposażenia. Natomiast 
w sytuacji gdy w stanie istniejącym ‟ wskaňnik 
powierzchni zabudowanej terenu tej działki jest 
jeszcze mniejszy (nawet po podwyższeniu 
o 50%) istnieje wyłącznie możliwoņć remontu 
i nadbudowy lub wymiany istniejących obiek-
tów na tej działce bez zmiany zastanego wskaň-
nika powierzchni zabudowanej działki.  

5. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie 
nowych podziałów działek:  

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi parametrów 
nowo wydzielanych działek budowlanych okreņlo-
nych w ust.6;  

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub 
poprawy jej dostępnoņci;  

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i par-
kingów;  

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej  

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzy-
mania zasady, że drogi zapewniające do niej do-
jazd są prostopadłe do granic działki. W sytuacji 
gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożli-
wia wydzielenie dojazdu pod kątem prostym do-
puszcza się od powyższej zasady tolerancję wyno-
szącą do 30o.  

6. Ustala się nastepujące parametry nowo wydzielonych 
działek budowlanych:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
a)  minimalna powierzchnia działki wynosi:  

‟ dla budynku wolnostojącego 1000 m2, 
‟ dla zabudowy bliňniaczej minimum 500m2, 
‟ dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum 

400m2,  
b)  minimalna szerokoņć działki wynosi: 
‟ dla budynku wolnostojącego 18 metrów, 
‟ dla budynku w zabudowie bliňniaczej 14 metrów, 
‟ dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum 

9 metrów.  
2) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: 

a)  minimalna powierzchnia działki wynosi 
1000 m2,  
b)  minimalna szerokoņć działki wynosi 18 metrów;  

3) dla zabudowy zagrodowej: 
a)  minimalna powierzchnia działki wynosi 

1500 m2,:  
b)  minimalna szerokoņć działki wynosi 20 metrów  

7. Dopuszcza się możliwoņć obniżenia o 30% ustalonych 
powyżej w ust. 6 parametrów nowo wydzielanych 
działek budowlanych w sytuacjach gdy wielkoņć dzie-

lonej działki uniemożliwia utrzymanie ustalonych pa-
rametrów.  

8. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla no-
wych budynków mieszkaniowych oraz nowych 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w od-
ległoņci:  

1) 10m od linii rozgraniczających drogi KDG;  
2) 5m od linii rozgraniczających drogi KDL;  
3) 5m od linii rozgraniczających drogi KDD;  
4) 4m od linii rozgraniczających dróg KDW  

Dla dróg KDGP i KDZ oraz dla terenów kolejowych 
(terenów zamkniętych) nieprzekraczalne linie zabudo-
wy dla nowych budynków mieszkaniowych oraz no-
wych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
pokrywają się z granicą strefy technicznej Kt . Zasady 
zagospodarowania w obrębie strefy Kt okreņlono w §5 
ust. 9. 
Dopuszcza się możliwoņć przyjęcia mniejszych odle-
głoņci, niż ustalono powyżej dla lokalizacji nowych 
budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi - w wyjątkowych 
wypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwestowa-
niem (np. w sytuacji uzupełnienia istniejącej linii za-
budowy wyznaczonej istniejącymi budynkami - sytu-
acja plombowa lub kontynuacji pierzei ustalonej mi-
nimum trzema istniejącymi budynkami na działce 
bezpoņrednio sąsiadującej), przy jednoczesnym speł-
nieniu wymagań okreņlonych w przepisach odręb-
nych.  
Istniejące budynki położone w odległoņci mniejszej niż 
ustala to nieprzekraczalna linia zabudowy pozostawia 
się do utrzymania , remontu, nadbudowy, przekształ-
ceń i ewentualnej rozbudowy pod warunkiem nie 
przybliżania obiektu do drogi .  

9. Ustala się zasadę obsługi parkingowej:  

1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - w obrębie działki o wyłącznej funkcji miesz-
kaniowej należy zlokalizować minimum 2 stałe 
miejsca postojowe w granicach tej działki oraz do-
puszcza się możliwoņć realizacji maksimum 2 wol-
nostojących garaży;  

2) dla nowej zabudowy zagrodowej - w obrębie dział-
ki należy zlokalizować minimum 2 stałe miejsca 
postojowe oraz miejsce postojowe dla ciągnika, 
dodatkowo w granicach działki dopuszcza się moż-
liwoņć realizacji maksimum 2 garaży;  

3) dla nowej zabudowy mieszkaniowej i usług - w ob-
rębie działki o funkcji mieszkaniowej i usługowej 
należy zlokalizować dla potrzeb mieszkańców - 
minimum 2 stałe miejsca postojowe oraz dodat-
kową iloņć miejsc parkingowych dla klientów lub 
pracowników w związku z prowadzeniem nowej 
działalnoņci usługowej; przyjmując - dla firm han-
dlowych, usługowych, biur i administracji - mini-
mum 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej 
z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazy-
nowej, socjalnej, technicznej), dla gastronomii (ba-
ry, kawiarnie) ‟ minimum 1 miejsce na cztery 
miejsca konsumpcyjne. Ponadto w granicach tej 
działki dopuszcza się możliwoņć realizacji maksi-
mum 3 wolnostojących garaży, niezależnie od ko-
niecznoņci realizacji miejsc postojowych;  

4) dla nowej zabudowy usługowej terenach U w ra-
mach działki należy zarezerwować proporcjonalną 
liczbę miejsc parkingowych w zależnoņci od wiel-
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koņci powierzchni użytkowej, przyjmując - dla firm 
handlowych, usługowych, biur i administracji - 
minimum 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytko-
wej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (ma-
gazynowej, socjalnej, technicznej), dla gastronomii 
(bary, kawiarnie) ‟ minimum 1 miejsce na cztery 
miejsca konsumpcyjne lub przyjmując jako wskaň-
nik iloņci pracowników minimum ‟ 20 miejsc na 
100 zatrudnionych;  

5) dla zabudowy usługowej w terenach UT - w ra-
mach działki należy zarezerwować proporcjonalną 
liczbę miejsc parkingowych w zależnoņci od wiel-
koņci powierzchni użytkowej obiektów przyjmując 
- 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej z wyłą-
czeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, 
socjalnej, technicznej).  

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, 
w dostosowaniu do wymagań okreņlonych w przepi-
sach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów 
zewnętrznych zapewniających odpowiednią iloņć 
wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające 
dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.  

11. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego 
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie do-
puszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek za 
wyjątkiem działalnoņci usługowej, gospodarczej 
i rolniczej, zwłaszcza hodowlanej, powodujące uciąż-
liwoņci dla mieszkańców tj. takie, które powodują 
przekraczania standardów jakoņci ustalonych dla 
ņrodowiska, okreņlonych w przepisach odrębnych, 
a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powie-
trza w tym substancji zapachowych.  

12. Nie okreņla się obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziału nieruchomoņci; w przypadku 
ich podjęcia z inicjatywy właņcicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomoņci, na warunkach okreņlo-
nych w przepisach odrębnych, należy uwzględnić za-
sady zawarte w niniejszym planie.  

13. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowa-
nia, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji 
kołowej, transportu publicznego, parkingów i komu-
nikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób 
niepełnosprawnych ‟ zgodnie z przepisami odręb-
nymi. W ramach projektów realizacyjnych (a także 
w póňniejszej modernizacji i eksploatacji) należy od-
powiednio przewidzieć infrastrukturę, urządzenia 
i rozwiązania - zapewniające warunki dla poruszania 
się osób niepełnosprawnych (w tym z dysfunkcją 
wzroku) - w terenach komunikacji kołowej, pieszej 
i rowerowej, w terenach urządzeń komunikacyjnych, 
ogólnodostępnych parkingach, przystankach zbio-
rowego transportu publicznego.  

14. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych 
wzdłuż drogi KDG w odległoņci mniejszej niż wyzna-
czona strefa Kt.  

15. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące 
z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie położone 
w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do 
utrzymania z możliwoņcią rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy i remontu lub w sytuacjach losowych 
(np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod warun-
kiem zachowania zasad okreņlonych w niniejszej 
uchwale oraz przy zachowaniu przepisów odręb-
nych. Dopuszcza się również możliwoņć remontu, 

rozbudowy i przebudowy istniejących budynków 
w celu poprawy ich standardów w sytuacji braku 
możliwoņci uzyskania ustalonego wskaňnika po-
wierzchni zabudowanej terenu lub procentu terenu 
biologicznie czynnego działki oraz warunków zasady 
obsługi parkingowej stosując obniżenie ustalonych 
parametrów o połowę a w sytuacji gdy stan istnieją-
cy uniemożliwia osiągnięcie obniżonych parametrów 
dopuszcza się możliwoņć remontu i rozbudowy ist-
niejących obiektów pod warunkiem, iż nie wpłynie to 
na obniżenie procentu terenu biologicznie czynnego 
działki i nie zwiększy się wskaňnik powierzchni zabu-
dowanej terenu w stanie istniejącym zagospodaro-
wania działki (stan na dzień wejņcia w życie planu).  

Rozdział III 
PRZEZNACZENIE TERENÓW  

§ 8.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 
od 1MN do 9MN. Dla terenów MN ustala się jako 
przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 
realizowaną w zabudowie jednorodzinnej wolnosto-
jącej, bliňniaczej, szeregowej i grupowej.  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się moż-
liwoņć lokalizacji:  

1) usług o charakterze komercyjnym oraz usług 
o charakterze publicznym realizowanych jako 
obiekty wolnostojące lub wbudowanych w bu-
dynki;  

2) zabudowy zagrodowej;  
3) budynków gospodarczych i garaży;  
4) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicz-

nej;  
5) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojo-

wych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek ro-
werowych, przejņć i ciągów pieszych;  

6) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej ar-
chitektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, al-
tana, ławki, siedziska itp.  

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przezna-
czenia dopuszczalnego, okreņlonego w ust. 2 jest:  

1) dostosowanie go do wymogów i charakteru prze-
znaczenia podstawowego;  

2) zachowanie proporcji, aby usługowa powierzchnia 
użytkowa okreņlona w ust.2 pkt.1 nie stanowiła 
więcej niż 40% powierzchni użytkowa obiektu 
mieszkaniowego realizowanego lub zrealizowa-
nego na działce budowlanej;  

3) utrzymanie zasady braku uciążliwoņci prowadzo-
nego programu usługowego dla mieszkańców.  

4. W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

1) ustala się możliwoņć podziału terenu na nowe 
działki budowlane oraz realizacji na nich nowej 
zabudowy zgodnie z ustalonym powyżej przezna-
czeniem podstawowym i dopuszczalnym, z wa-
runkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy dla nowych budynków od drogi KDD i KDW 
okreņlonej w § 7 ust.8.  

2) ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad ochro-
ny krajobrazu okreņlonych § 6 ust.4 pkt 2).  
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3) W związku z położeniem w strefie zagrożeń osuwi-
skowych nieaktywnych częņci terenów MN; ustala 
się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlonych 
w § 5 ust.12.  

5. W terenach MN w ramach zabudowy zagrodowej 
dopuszcza się możliwoņć prowadzenia produkcji ho-
dowlanej nie przekraczającej wielkoņci 10DJP, ponad-
to budynki z żywym inwentarzem oraz kompostowni-
ki i gnojowniki winne być zlokalizowane w odległoņci 
minimum 8m. od granicy terenu inwestycji lub grani-
cy działki budowlanej sąsiada.  

6. Dla obiektów posiadających cechy zabytkowe, ziden-
tyfikowanych w jednostkach oznaczonych symbolami 
6MN ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad 
okreņlonych w § 6 ust.2.  

7. Dla obiektów o cechach tradycyjnych zidentyfikowa-
nych w terenach MN ustala się koniecznoņć prze-
strzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.3.  

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN znajdujących się w strefie częņciowej 
ochrony konserwatorskiej, ustala się koniecznoņć 
przestrzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.4 pkt 1.  

9. Dla terenów znajdujących się w strefie technicznej od 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
i od projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej , ustala się koniecznoņć przestrzegania 
zasad okreņlonych w §5 ust.8.  

§ 9.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami od 
1MU do 2MU. Dla terenów MU ustala się jako prze-
znaczenie podstawowe:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizo-
waną w zabudowie wolnostojącej, i bliňniaczej;  

2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizo-
waną w zabudowie wolnostojącej i bliňniaczej 
wraz z częņcią usługową mieszczącą się w budyn-
ku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym, 
w tym handlu z wykluczeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,  

3) zabudowę usługową o charakterze komercyjnym, 
w tym handlu z wykluczeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabu-
dowy mieszkaniowej i usług, ustala się możliwoņć lo-
kalizacji:  

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicz-
nej;  

2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojo-
wych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek ro-
werowych, przejņć i ciągów pieszych;  

3) budynków gospodarczych i garaży;  
4) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej ar-

chitektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, al-
tana, ławki, siedziska itp.  

5) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróż-
nych przed warunkami atmosferycznymi.  

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzy-
szących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionych w ust 2 jest:  

1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru prze-
znaczenia podstawowego.  

2) utrzymanie zasady braku uciążliwoņci prowadzo-
nego programu usługowego dla mieszkańców.  

4. Istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe lub go-
spodarcze, pozostawia się do utrzymania z możliwo-
ņcią rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany 
istniejącej substancji z zachowaniem rygorów jakie 
obowiązują dla zabudowy, okreņlone w § 5, § 6 i § 7.  

5. W terenach zabudowy mieszkaniowej i usług ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1MU i 2MU:  

1) ustala się możliwoņć realizacji nowej zabudowy 
zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym, z warunkiem zachowania 
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla nowych budyn-
ków od dróg KDG, KDD okreņlonej w §7 ust.8 oraz za-
sad zabudowy terenu okreņlonych w §7 ust.8.; oraz 
ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad obowiązu-
jących w strefie Kt i Kpu okreņlonych w § 5 ust.9 i 10.  

2) ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlo-
nych w § 6 ust.3. dla obiektów o cechach tradycyjnych 
zidentyfikowanych w terenach 2MU;  

3) ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlo-
nych w § 6 ust.2. dla obiektów posiadających cechy 
zabytkowe zidentyfikowanych w jednostce oznaczonej 
symbolem 1MU;  

4) dla terenu znajdującego się w strefie częņciowej 
ochrony konserwatorskiej, ustala się koniecznoņć 
przestrzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.4 pkt 1.  

5) w terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami 
7MN, 8MN i 9MN położonych w strefie hydrogenicz-
nej ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad okre-
ņlonych w § 5 ust.13.  

§ 10.  

1. Wyznacza się teren rekreacji, sportu i turystyki ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1UT, z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenia tu-
rystyki, sportu i rekreacji w zieleni z możliwoņcią re-
alizacji utrzymania, rozbudowy lub wymiany istnieją-
cych obiektów kubaturowych oraz realizacji nowych 
obiektów.  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreņlonych 
w ust.1 terenach ustala się możliwoņć:  

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicz-
nej;  

2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojo-
wych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowe-
rowych, przejņć i ciągów pieszych;  

3) obiektów socjalnych, gospodarczych.  

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzy-
szących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionego w ust. 2 jest dostosowanie ich do 
wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowe-
go.  

4. W związku z położeniem terenu 1UT w strefie hydro-
genicznej, w której mogą nastąpić podtopienia 
wszelką działalnoņć inwestycyjną należy prowadzić 
ze ņwiadomoņcią możliwoņci wystąpienia zagrożenia 
zalaniem, istniejące obiekty pozostawia się do 
utrzymania, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowa-
nia zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie 
oraz dopuszcza się w nich możliwoņć realizacji no-
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wych obiektów. Obecni użytkownicy oraz przyszli in-
westorzy, winni podjąć działania zmierzające do zre-
dukowania ewentualnych strat materialnych i niema-
terialnych na wypadek wystąpienia zagrożenia 
w tym: realizacji obiektów bez podpiwniczenia, pod-
niesienia rzędnej pierwszej kondygnacji budynku 
oraz zastosowanie materiałów budowlanych odpor-
nych na wodę.  

§ 11.  

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej o charakte-
rze komercyjnym oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1U z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod obiekty usług administracji, oņwiaty, łącznoņci, 
bankowoņci, kultury, zdrowia, turystyki (w tym hote-
le, pensjonaty), gastronomii, rzemiosła i obsługi ko-
munikacji (z wykluczeniem stacji paliw), handlu z wy-
kluczeniem obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m2.  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabu-
dowy usługowej o charakterze komercyjnym, w gra-
nicach działki ustala się możliwoņć lokalizacji:  

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicz-
nej;  

2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojo-
wych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek ro-
werowych, przejņć i ciągów pieszych;  

3) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży;  
4) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróż-

nych przed warunkami atmosferycznymi;  
5) obiektów magazynowych związanych z obsługą 

zlokalizowanych w tych terenach obiektów usłu-
gowych;  

6) obiektu mieszkalnego jednorodzinnego dla opieki 
lub nadzoru ewentualnie mieszkania dla opieki 
lub nadzoru o powierzchni nie przekraczającej 
150m2.  

7) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej ar-
chitektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, al-
tana, ławki, siedziska itp.  

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzy-
szących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionego w ust. 2 jest:  

1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru 
przeznaczenia podstawowego;  

2) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni za-
budowy obiektów przeznaczenia dopuszczalnego, 
o którym mowa w ust.2 pkt 1, 3, 5 i 6 nie stanowi-
ła więcej niż 40% powierzchni zabudowy obiektów 
usługowych.  

§ 12.  

1. Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej o szcze-
gólnym znaczeniu przyrodniczym, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami od ZR, o podstawowym 
przeznaczeniu pod łąki i pastwiska, tereny zieleni łę-
gowej, zadrzewienia ņródpolne oraz tereny upraw 
polowych, pełniące ważną rolę połączeń w systemie 
węzłów i korytarzy ekologicznych. W obszarze tere-
nów zieleni nieurządzonej obowiązuje zakaz zabu-
dowy (wyjątek stanowić mogą budynki gospodarcze 
realizowane w ramach istniejącego siedliska na wa-
runkach okreņlonych w ust.3).  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach urzą-
dzonej zieleni nie urządzonej, ustala się możliwoņć 
realizacji:  

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;  
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych 

oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, 
przejņć i ciągów pieszych;  

3) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej archi-
tektury typu: ławki, siedziska itp.;  

4) zalesień.  

§ 13.  

1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod lasy. Tereny potencjalnych zalesień 
oznaczono na rysunku symbolem ZL1. W celu ochro-
ny tych terenów wprowadza się zakaz realizacji no-
wych obiektów kubaturowych i inwestycji w obszarze 
tego przeznaczenia, za wyjątkiem obiektów i urzą-
dzeń służących bezpoņrednio działalnoņci leņnej. 
W terenach lasów i zalesień utrzymuje się przebiegi 
istniejących dróg.  

§ 14.  

1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych ozna-
czone na rysunku planu symbolem WS z podstawo-
wym przeznaczeniem pod wody otwarte.  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
woņć realizacji:  

1) zieleni towarzyszącej potokom, stanowiącej ich na-
turalną biologiczną otulinę,  

2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, w tym budowli hydrotechnicznych niezbęd-
nych dla realizacji zadań związanych z utrzyma-
niem wód i ochroną przeciwpowodziową i energe-
tyką,  

3) lokalizację mostów, kładek pieszych i pieszo-
jezdnych i rowerowych.  

3. Warunkiem realizacji przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionego w ust. 2 jest zachowanie swobodne-
go przepływu wód oraz zakaz działań mogących za-
burzyć ciągłoņć przepływu i spowodować wzrost za-
grożenia powodziowego.  

§ 15.  

1. Wyznacza się tereny komunikacji z podstawowym 
przeznaczeniem terenu pod ulice, drogi, obiekty 
i urządzenia obsługi komunikacji, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami:  

1) tereny dróg publicznych:  
a)  1KDG droga główna, w ciągu drogi wojewódz-

kiej nr 965,  
b)  1KDL droga lokalna,  
c)  1KDD droga dojazdowa,  

2) tereny dróg niepublicznych:  
       a) od 1KDW do 3 KDW droga wewnętrzne.  

2. Ustala się, iż obsługa nowopowstających terenów 
zabudowy odbywać się może za poņrednictwem 
drogi dojazdowej 1KDD i dróg wewnętrznych 1KDW, 
2KDW i 3KDW oraz istniejącymi zjazdami z drogi 
1 KDG.  

3. Przebiegi linii rozgraniczających dróg przyjęte w pla-
nie okreņla rysunek planu. Ustala się jako obowiązu-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 204 ‟ 11367 ‟ Poz. 1360 
 

jące szerokoņci w liniach rozgraniczających dla po-
szczególnych klas dróg:  

1) dla drogi 1 KDG - 25 m z poszerzeniem w rejonie 
skrzyżowania z drogą 1KDD, wg rysunku planu;  

2) dla drogi 1 KDL - 12m ; (planem objęto fragment 
drogi od jej osi) wg rysunku planu  

3) dla drogi 1 KDD - 10 m z poszerzeniami w rejonach 
skrzyżowań z drogami KDG, KDW i na łukach dróg, 
wg rysunku planu;  

4) dla drogi 1-3 KDW - 6 m z poszerzeniami w rejo-
nach skrzyżowań z drogami KDD i na łukach dróg, 
wg rysunku planu;  

5) minimalną szerokoņć dojazdów nie wydzielonych 
ustalają przepisy odrębne.  

4. Ustala się zasadę pełnej zgodnoņci parametrów tech-
nicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych po-
szczególnych klas dróg G, L, D i W z okreņlonymi 
w przepisach odrębnych. Zgodnie z zapisem rozpo-
rządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach, 
uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub 
istniejącym zagospodarowaniem, przyjęcie mniej-
szych szerokoņci ulic, jednak pod warunkiem speł-
nienia wymagań okreņlonych w przepisach odręb-
nych.  

5. Podstawowym przeznaczeniem terenów komunikacji 
jest lokalizacja dróg, z wyposażeniem dostosowanym 
do klasy (jezdnie, chodniki, obiekty małej architektu-
ry, ņcieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy 
zieleni, przejņcia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki 
przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w 
tym rowy odwadniające). 

6. Dopuszcza się możliwoņć lokalizacji miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych w formie wydzie-
lonych zatok postojowych w obrębie linii rozgrani-
czających dróg klas D; 

7. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach komuni-
kacji, ustala się możliwoņć realizacji:  

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  
2) zatoki autobusowe i urządzenia dla ochrony pie-

szych przed warunkami atmosferycznymi dla ulicy 
klasy G i L;  

3) zieleń o charakterze izolacyjnym oraz urządzenia 
służące ograniczaniu uciążliwoņci komunikacyjnej;  

4) elementy małej architektury;  
5) zatoki parkingowe i urządzenia służące obsłudze 

komunikacji;  
6) scieżki rowerowe.  

 
Rozdział IV 

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§ 16. Ustala się następujące generalne zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej. 

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych, 
ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem 
w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowa-
niu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznacze-
nia.  

2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obsza-
rze opracowania ustala się:  

1) zachować zasady uzbrojenia terenu obowiązujące 
w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury 
technicznej, okreņlone na rysunku planu stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uņciņlenie 
lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz innych parametrów projektowa-
nych sieci następować będzie na etapie projektu 
budowlanego;  

2) utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących 
sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicz-
nej, w tym obsługujących obszar nie objęty planem, 
zapewniając możliwoņć ich rozbudowy i moderni-
zacji;  

3) w obszarze objętym opracowaniem planu dopusz-
cza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący 
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki 
przepisów szczególnych;  

4) prowadzić sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzeń z nią związanych w pasach drogowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi oraz, w przy-
padkach lokalizowania na innych terenach, w spo-
sób nie kolidujący i podporządkowany okreņlonej 
w planie funkcji terenu;  

5) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń 
z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza się 
ich przebudowę według przepisów odrębnych.  

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) Utrzymuje się dotychczasowy system zaopatrzenia 
w wodę obszaru objętego niniejszym planem 
miejscowym ‟ z sieci wodociągu komunalnego 
„Bochnia”, opartego na poborze wody po-
wierzchniowej z ujęcia na rz. Rabie w km 24 + 600;  

2) Obszar objęty niniejszym planem ‟ pozostaje 
w zasięgu obsługi strefy hydroforowej zbiorników 
„Kolanów” z główną magistralą dosyłową Ø 225 
mm, podającą wodę w rejon tej częņci miasta;  

3) Utrzymuje się dotychczasowy przebieg głównego 
rurociągu zasilającego osiedle „Pagórek” - Ø 160 
mm w ul. Wiņnickiej wraz z hydrofornią, głównym 
rurociągiem rozprowadzającym Ø 110 mm 
w ul. Pagórek, oraz pozostałą siecią rozdzielczą 
Ø 110 ÷ 90 mm obsługującą omawiany obszar;  

4) Tereny przeznaczone niniejszym planem pod za-
inwestowanie ‟ zostaną wyposażone w sieć wo-
dociągu komunalnego, zapewniającą wszystkim 
użytkownikom wymaganą iloņć wody o jakoņci 
odpowiadającej obowiązującym normom;  

5) Obsługa terenów od „1MN” do „8MN” oparta zo-
stanie na rozbudowie krótkich odcinków sieci roz-
prowadzających wodę z rurociągu Ø110mm bie-
gnącego w ul. Pagórek;  

6) Zainwestowanie projektowane w kwartale „2MU”, 
obsługiwane będzie w oparciu o projektowany dla 
zabudowy w rejonie ul. Bujaka (poza obszarem 
niniejszego planu) ‟ rurociągiem Ø 160 mm 
wzdłuż ul. Wiņnickiej, na odcinku od hydroforni do 
ul. Bujaka, oraz proponowanym przedłużeniem 
tego rurociągu o przekroju Ø 110 mm w kierunku 
południowym, do granicy projektowanego zain-
westowania „2MU”.  
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4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu odprowadzania ņcieków sanitarnych ustala się:  

1) Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania 
Ņcieków Komunalnych, oraz Rozporządzeniem nr. 
21/06 Wojewody Małopolskiego z 1.VI.2006 r usta-
lającym aglomerację „Bochnia” ‟ obszar niniej-
szego planu miejscowego ‟ objęty zostanie zasię-
giem obsługi kanalizacji miejskiej, zakończonej 
komunalną, mechaniczno - biologiczną oczysz-
czalnią ņcieków „Bochnia”, położoną w północnej 
częņci miasta.  

2) Na obszarze objętym planem obowiązuje rozdziel-
czy system kanalizacji.  

3) Tereny istniejącego i projektowanego zainwesto-
wania na obszarze objętym niniejszym planem 
miejscowym ‟ zostaną wyposażone w sieć kanali-
zacji miejskiej, opartej na głównym kanale zbior-
czym, sanitarnym - Ø 200 mm o projektowanym 
przebiegu w rejonie ulic: Pagórek ‟ Wiņnicka 
(cz. północna) prowadzącym ņcieki sanitarne po-
przez projektowaną pompownię przy ul. Wiņnic-
kiej na lewym brzegu potoku Gróbka (poza grani-
cami niniejszego opracowania) ‟ do pompowni 
„Kurów” istniejącego systemu kanalizacji „Boch-
nia”.  

4) Przyjmuje się dla osiedla ‟ realizację kanalizacji 
grawitacyjnej oraz dla rejonów, gdzie nie jest to 
możliwe ‟ kanalizacji ciņnieniowej tj. z zastosowa-
niem pompowni przydomowych.  

5) Dla wschodniej częņci enklawy „2MU” ‟ odbiorni-
kiem ņcieków będzie projektowany kanał sanitar-
ny w ul. Bujaka, do którego sprowadzone zostaną 
ņcieki ‟ kanałem projektowanym w południowej 
częņci ul. Wiņnickiej (na południe od ul. Pagórek).  

6) Wprowadza się obowiązek podłączenia zabudowy 
mieszkaniowej obiektów mieszkaniowo ‟ usługo-
wych do kanalizacji miejskiej, za wyjątkiem nie-
licznej zabudowy mieszkaniowej, rozproszonej 
usytuowanej w północnej częņci obszaru, gdzie 
budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekono-
micznie.  

7) Do czasu realizacji zbiorczego systemu kanalizacji 
sanitarnej, o którym mowa w pkt.: 3,4,5 dopuszcza 
się:  

8) indywidualne systemy oczyszczania ņcieków pod 
warunkiem spełnienia wymogów odrębnych 
przepisów;  

9) stosowanie zbiorników bezodpływowych do gro-
madzenia ņcieków, pod warunkiem systematycz-
nego wywozu ņcieków do punktów zlewnych. 
Zbiorniki i wywóz ņcieków muszą spełniać warun-
ki okreņlone i przepisami odrębnymi.  

10) Pozostawia się dotychczasowy system odprowa-
dzania wód opadowych ‟ powierzchniowo, istnie-
jącymi rowami (ciekami) uchodzącymi do płyną-
cego północną i zachodnią granicą pot. Gróbka, 
oraz potoku bez nazwy w południowej granicy ob-
szaru, za wyjątkiem terenów utwardzonych przy 
obiektach usług komercyjnych i parkingów, które 
należy wyposażyć w kanalizację opadową, zakoń-
czoną odpowiednimi urządzeniami do podczysz-
czania ņcieków opadowych.  

11) Zaznaczone na rysunku trasy projektowanych sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej ‟ przedstawiają za-
sady obsługi terenu objętego planem i nie stano-
wią branżowych projektów uzbrojenia terenu.  

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu gazowniczego ustala się:  

1) odbiorcy zasilani są w gaz ziemny z gazociągów 
ņredniego ciņnienia;  

2) układ sieci gazowej tworzą gazociągi ņredniego ci-
ņnienia ø80mm, ø32mm, ø25mm;  

3) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga 
rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej ņredniego ci-
ņnienia, w oparciu o gazociągi wymienione 
w pkt. 2;  

4) dla istniejących gazociągów przy ustalaniu lokaliza-
cji obiektów i dróg należy zachować odległoņci 
podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi odrębnymi;  

5) dla planowanych gazociągów ņredniego ciņnienia 
należy ustalić strefy kontrolowane, w których nie 
należy wznosić budynków, urządzać stałych skła-
dów i magazynów, sadzić drzew oraz podejmować 
żadnej działalnoņci mogącej zagrozić trwałoņci ga-
zociągu;  

6) szerokoņć stref kontrolowanych, których linia ņrod-
kowa pokrywa się z osią gazociągu, dla planowa-
nych gazociągów ņredniego ciņnienia powinna być 
zgodna z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu elektroenergetycznego ustala się:  

1) utrzymuje się istniejący przebieg napowietrznej 
dwutorowej linii energetycznej najwyższych na-
pięć 400 kV relacji Tucznawa-Tarnów, Tucznawa-
Rzeszów;  

2) utrzymuje się istniejące ňródło zasilania w energię 
elektryczną, którym jest istniejąca stacja trans-
formatorowa SN/nn przy ul. Pagórek oraz sieć 
ņredniego napięcia 15 kV (napowietrzna); odbior-
cy energii elektrycznej zasilani są poprzez sieci ni-
skiego napięcia - kablowe i napowietrzne;  

3) zapewnia się możliwoņć realizacji projektowanej 
linii wysokiego napięcia 110kV do planowanej 
stacji 110/15kV GPZ Muchówka.  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną terenu planu 
odbywać się będzie w oparciu o stacje transfer-
matorowe, zlokalizowane w obszarze planu i jego 
sąsiedztwie; lokalizacja i iloņć dodatkowych linii i 
stacji SN/nn  

5) zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie roz-
budowy sieci ņredniego i niskiego napięcia, bu-
dowa nowych urządzeń elektroenergetycznych 
oraz modernizacja istniejącej stacji transformato-
rowej SN/nn i sieci wynikać będzie z bilansu po-
trzeb na dostawę mocy i energii elektrycznej w 
dostosowaniu do narastającego zapotrzebowania;  

6) wskazuje się jako zasadę budowę nowych stacji 
transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako 
stacji wnętrzowych lub napowietrznych;  

7) ustala się strefę techniczną wzdłuż napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 400 kV o szerokoņci 40m 
od osi linii, łącznie 80m, w której obowiązują 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu:  
a)  zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na 

pobyt ludzi w odległoņci nie gwarantującej za-
chowania dopuszczalnych wartoņci natężenia 
pola elektromagnetycznego okreņlonego prze-
pisami odrębnymi,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 204 ‟ 11369 ‟ Poz. 1360 
 

b)  zakaz sadzenia roņlinnoņci wysokiej pod linią 
i w odległoņci do 10m od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu.  

8) ustala się strefy techniczne wzdłuż napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 15 kV oraz wokół stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV, których wielkoņci 
i sposób zagospodarowania okreņlają przepisy od-
rębne.  

9) ustala się potencjalną strefę techniczną wzdłuż pro-
jektowanej linii wysokiego napięcia 110kV do pla-
nowanej stacji 110/15kV GPZ Muchówka o szeroko-
ņci 20m od osi linii, łącznie 40m, w której obowiązu-
ją ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgod-
nie z przepisami odrębnymi.  

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu ciepłowniczego ustala się:  

1) obszar objęty planem znajduje się poza zasięgiem 
miejskiego systemu ciepłowniczego;  

2) utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania 
obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w oparciu o indywidualne ňródła ciepła i lokalne 
systemy grzewcze; nie jest planowane włączenie 
obszaru objętego planem w zasięg miejskiego sys-
temu ciepłowniczego;  

3) ze względu na ochronę powietrza atmosferyczne-
go należy w ňródłach ciepła wykorzystywać paliwa 
czyste ekologicznie, z zastosowaniem technologii 
zapewniających minimalne wskaňniki emisji ga-
zów i pyłów do powietrza.  

8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów telekomunikacyjnych ustala się:  

1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i obecną 
lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;  

2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji 
nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę tele-
komunikacyjną oraz poprzez rozbudowę i budowę 
nowych urządzeń infrastruktury i sieci telekomuni-
kacyjnej;  

3) wskazuje się, jako zasadę lokalizację urządzeń in-
frastruktury telekomunikacji w lub na obiektach 
budowlanych; dopuszcza się wolnostojące obiekty 
infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgod-
nie z zasadami okreņlonymi dla poszczególnych 
terenów, stosownie do warunków wynikających ze 
szczegółowych rozwiązań technicznych, pod wa-
runkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu;  

4) w obrębie pasa drogowego istniejących i projek-
towanych dróg dopuszcza się lokalizację urządzeń 
sieci przewodowej.  

 
Rozdział V 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 17. Ustala się stawkę procentową wzrostu warto-
ņci nieruchomoņci, o której mowa w art.36.ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717, z póňniejszymi 
zmianami) w wysokoņci 25%.  

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Bochni.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA: 

RYSZARD NAJBAROWSKI  
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLII/397/10 
Rady Miasta Bochnia 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „PAGÓREK W BOCHNI 
 
Rysunek planu           skala 1:2000* 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ňródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLII/397/10 
Rady Miasta Bochnia 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
ZAWIERAJĄCY ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „PAGÓREK" W BOCHNI  

Lp/nr 
z 

wy-
kazu 

data 
wpły-

wu 
UWAGI 

Nazwisko 
i imię 
nazwa 

jednostki 
organiza-

cyjnej  
i adres 

zgłaszają-
cego 

uwagi 

Treņć  
 UWAGI 

 Oznacze-
nie nieru-
chomoņci 

której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 
nierucho-

moņci, 
której 

dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmi-
strza w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

Rozstrzygniecie Rady 
Miasta zał. do uchwały nr 

XLII/397/10 z dnia 
25.02.2010r 

Uwagi 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

 uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1/5 7.12. 

2009 
Właņciciel 

działki  
Nr 4400 

Położonej 
w terenie 

planu 

Wnoszę  
o zaplanowanie 
drogi dojazdo-
wej do mojej 

działki w obsza-
rze 9MN od 

ulicy Strzelec-
kiej, oraz 

zaplanowania 
ņcieżki pieszo 
rowerowej. 

4400 9MN, ZR, 
ZL 

+  -  +  -  w znacz-
nejczęņci 
uwaga 
dotyczy 
terenów 
położo-

nych poza 
planem 

2/6 7.12. 
2009 

Właņciciel 
działki  

nr 4438/1 
położonej 
w terenie 

planu 

Proszę o zmia-
nę przeznacze-

nia mojej 
działki z rolnej 

na działkę 
budowlaną 

4438/1 8MN, 
7MN, 

KDW, ZR 

+  -  +  -   

3/7 14.12.2
009 

Właņciciel 
działki  

Nr 4480 
Położonej 
w terenie 

planu 

Na projekcie 
mpzp działka 

oznaczona jest 
złym numerem 
ewidencyjnym 
4448. Jestem 
wyłącznym 

właņcicielem 
dz. ewid.  

nr 4480. Wno-
szę o sprosto-

wanie tego 
błędu. 

4480 ZL, ZR UWAGA NIE DOTYCZY PLANU 

4/12 14.12. 
2009 

Mieszkań-
cy osiedla 
Pagórek 

Wprowadzona 
przez Burmi-
strza Miasta 

Bochni stawka 
procentowa 

wzrostu warto-
ņci nierucho-

moņci w wyso-
koņci 25% jest 
wygórowana. 
Proszę ustalić 
stawkę rzeko-
mego wzrostu 
wartoņci nieru-
chomoņci dla 
ulicy Pagórek  

w dolnej grani-
cy procento-

wej. 

TEREN 
PLANU 

  -   -  Pod 
pismem 
zamiesz-

czono 
szeņć 

podpisów 
w więk-
szoņci 

nieczytel-
nych. 
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5/13 14.12. 

2009 
GAZ_SYS

TEM 
Oddz.  

w Tarno-
wie 

W związku ze 
zmianą planu 
GAZ-SYSTEM 
informuje , że 
na przedmio-

towym terenie 
planowana jest 

przebudowa 
gazociągu 
wysokiego 
ciņnienia 

DN250, PN40 
Łukanowice ‟ 
Ņledziejowice 

w nowej trasie. 
Prosimy  
o ujęcie  

w planie no-
woprojektowa-
nego gazociągu 
wraz ze strefą 
która wynosi 
6m (3m.od 
osi).W tej 
strefie nie 

należy wznosić 
budynków, 

urządzać sta-
łych składów, 
sadzić drzew. 

Lokalizację 
wszystkich 
obiektów 

terenowych 
względem 

nowo wybu-
dowanego 
gazociągu 
wysokiego 
ciņnienia  

w odległoņci 
mniejszej niż 
20m należy 
uzgodnić  

z Operatorem 
Gazociągów 

UWAGA NIE DOTYCZY PLANU 
 PRZEBIEG GAZOCIĄGU NIE OBEJMUJE TERENU  

 OSIEDLA „PAGÓREK” 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA: 

 RYSZARD NAJBAROWSKI: 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLII/397/10 
Rady Miasta Bochnia 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

okreņlający sposób realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych w zakresie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu „Pagórek” 
w Bochni  
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
stanowiących zadania własne Gminy, należą: 

„ systemy zaopatrzenia w wodę,  

„ systemy związane z odprowadzaniem i oczyszcza-
niem ņcieków,  

„ drogi i ulice gminne.  

Okreņla się następujące zasady realizacji i fi-
nansowania wyżej wymienionych inwestycji:  

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia 
w wodę przewiduje się utrzymanie dotychczasowego 
systemu zaopatrzenia w wodę obszaru objętego pla-
nem ‟ z sieci wodociągu komunalnego “Bochnia”, 
opartego na poborze wody powierzchniowej z ujęcia 
na rzece Rabie. Obszar planu pozostaje w zasięgu 
obsługi strefy hydroforowej zbiorników „Kolanów” 
z główną magistralą dosyłową Ø 225 mm. Utrzymuje 
się dotychczasowy przebieg głównego rurociągu 
zasilającego osiedle „Pagórek” - Ø 160 mm 
w ul. Wiņnickiej wraz z hydrofornią, głównym ruro-
ciągiem rozprowadzającym Ø 110 mm w ul. Pagórek, 
oraz pozostałą siecią rozdzielczą Ø 110 ÷ 90 mm ob-
sługującą obszar planu. Zakłada się modernizację 
i rozbudowę sieci. Tereny przeznaczone niniejszym 
planem pod zainwestowanie zostaną wyposażone 
w sieć wodociągu komunalnego, zapewniającą 
wszystkim użytkownikom wymaganą iloņć wody, 
o jakoņci odpowiadającej obowiązującym normom.  

Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może po-
nieņć w związku z realizacją nowych sieci wodocią-
gowych wyniesie około 155000 złotych.  

W zakresie realizacji systemów odprowadzania 
i oczyszczania ņcieków przewiduje się, zgodnie 
z Krajowym Programem Oczyszczania Ņcieków Ko-
munalnych oraz Rozporządzeniem nr 21/06 Wojewo-
dy Małopolskiego z 1.VI.2006r. ustalającym aglome-
rację “Bochnia” iż, obszar planu pozostanie w zasię-
gu obsługi kanalizacji miejskiej zakończonej komu-
nalną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ņcie-
ków “Bochnia”, położoną w północnej częņci miasta. 
W obszarze planu obowiązuje rozdzielczy system 
kanalizacji.  
Tereny istniejącego i projektowanego zainwestowa-
nia na obszarze planu zostaną wyposażone w sieć 
kanalizacji miejskiej, opartej na głównym kanale 
zbiorczym, sanitarnym - Ø 200 mm o projektowanym 
przebiegu w rejonie ulic: Pagórek ‟ Wiņnicka (cz. 
północna) prowadzącym ņcieki sanitarne poprzez 
projektowaną pompownię przy ul. Wiņnickiej na le-
wym brzegu potoku Gróbka (poza granicami niniej-

szego opracowania) ‟ do pompowni „Kurów” istnie-
jącego systemu kanalizacji „Bochnia”. Przyjmuje się 
dla osiedla ‟ realizację kanalizacji grawitacyjnej oraz 
dla rejonów, gdzie nie jest to możliwe ‟ kanalizacji 
ciņnieniowej tj. z zastosowaniem pompowni przydo-
mowych. Plan wprowadza obowiązek podłączenia 
istniejącej i projektowanej zabudowy do kanalizacji 
miejskiej. W obszarze planu pozostawia się dotych-
czasowy system odprowadzania wód opadowych ‟ 
powierzchniowo, istniejącymi rowami (ciekami) 
uchodzącymi do płynącego północną i zachodnią 
granicą pot. Gróbka, oraz potoku bez nazwy w połu-
dniowej granicy obszaru, za wyjątkiem terenów 
utwardzonych przy obiektach usług komercyjnych 
i parkingów, które należy wyposażyć w kanalizację 
opadową, zakończoną odpowiednimi urządzeniami 
do podczyszczania ņcieków opadowych.  

Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może po-
nieņć w związku z rozbudową sieci kanalizacji wynie-
sie około 1 527000 złotych.  

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewi-
duje się: 

 - modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych 
i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami odręb-
nymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez 
poszerzenia pasów drogowych i jezdni, wykonanie 
poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingo-
wych oraz oņwietlenia. 

 - projektowane zainwestowanie wymaga rozbudowy 
sieci dróg dojazdowych.  

 Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może 
ponieņć w związku z realizacją nowych dróg wraz 
z wykupem koniecznych gruntów i budynku wyniesie 
około 1’556000 złotych.  

Harmonogram 
Harmonogram realizacji zadań będzie uzależniony od 
wysokoņci ņrodków finansowych, którymi dyspono-
wać będzie Gmina. Jako główne zasady realizacji 
infrastruktury technicznej, należącej do zadań wła-
snych Gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu 
publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego 
wielkoņcią poniesionych nakładów na jednego miesz-
kańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury 
i dróg.  
 

Ňródła finansowania 

Ňródłami finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej będą:  

-ņrodki własne gminy,  

-ņrodki pozyskane z funduszy krajowych i funduszy 
strukturalnych, 

-ņrodki uzyskane z partycypacji mieszkańców w kosz-
tach realizacji inwestycji.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA: 

RYSZARD NAJBAROWSKI  

  


