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okreņlony w dniach od 09.07.2010 r. do 
06.08.2010 r. W dniu 22 lipca 2010 r. została zor-
ganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami. 2. W ogłoszeniu 
wyznaczono nieprzekraczalny termin na dzień 26 
sierpnia 2010 r. w którym osoby fizyczne i prawne 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowoņci prawnej mogły wnosić uwagi doty-
czące projektu planu.” 

2) „§ 10. Rada Miasta Zakopane stwierdza, iż do wy-
łożonego projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru urbani-
stycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka 
złożono jedną uwagę.” 

3) „§ 11.1. W dniu 23 sierpnia 2010 r. złożono uwagę 
dotyczącą dopuszczenia możliwoņci obsługi ko-
munikacyjnej terenu UT-5 z drogi publicznej 
ul.Jagiellońskiej, a nie tylko z drogi publicznej 
ul.Wierchowej oznaczonej symbolem KDD-01. 
2.Uwaga nie została uwzględniona. Ulica Jagiel-
lońska stanowi drogę publiczną klasy zbiorczej. 
Ze względu na rangę drogi oraz bezpieczeństwo 
ruchu drogowego należy ograniczać iloņć zjaz-
dów indywidualnych na przedmiotową drogę. Te-
ren UT-5 wraz z rezerwami terenów niezagospo-
darowanych ma bezpoņredni dostęp do drogi 
KDD-01. Biorąc pod uwagę, że teren UT-5 przyle-
ga jedynie na odcinku 11 m do ulicy Jagielloń-
skiej na jej łuku w rejonie skrzyżowania 
z Bulwarami Słowackiego za uzasadnione zostało 
uznane ograniczenie dostępnoņci działki od 
przedmiotowej ulicy. Natomiast do istniejącego 
zjazdu z ul.Jagiellońskiej na działkę 30/1 projekt 

planu nie odnosi się. W związku z powyższym 
uwaga, że plan zakłada jego likwidację jest bez-
podstawna. Ponadto, procedura sporządzenia 
planu stanowi element jej uzupełnienia wynikają-
cy z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Ma-
łopolskiego. Zakres uzupełnienia obejmuje po-
nowienie uzgodnień z Geologiem Powiatowym 
i Dyrektorem Urzędu Górniczego, uzyskanie zgo-
dy na zmianę przeznaczenia gruntów leņnych na 
cele nieleņne oraz zmianę treņci ustaleń 
w zakresie wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu zmiany uchwały. Kwestie komunikacyjne 
zostały uregulowane w częņci uchwały, która nie 
została zakwestionowana w rozstrzygnięciu Wo-
jewody i jest przepisem obowiązującym. 3. Roz-
strzygnięcie powyższej uwagi nie wymaga pono-
wienia czynnoņci proceduralnych.” 

§ 2.  

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zakopane. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zako-
pane. 
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UCHWAŁA NR LIX/949/2010 
 RADY MIASTA ZAKOPANE 

 z dnia 9 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŅRÓDMIEŅCIE - WSCHÓD” 

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Zakopane: 

§ 1. Brak treņci 

1. po stwierdzeniu zgodnoņci projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – ŅRÓD-
MIEŅCIE - WSCHÓD z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Zakopane, przyjętego Uchwałą 
Nr XV/140/99 Rady Miasta w Zakopanem dnia 15 
grudnia 1999 roku, 

2. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, 

3. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu; 

 
 

uchwala miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego – ŅRÓDMIEŅCIE - WSCHÓD, zwany dalej 

planem. 
 

Rozdział 1 
ROZDZIAŁ I – USTALENIA PODSTAWOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

1. PLAN ŅRÓDMIEŅCIE - WSCHÓD obejmuje zlokalizo-
wane w mieņcie Zakopane tereny o powierzchni 
35,45 ha, tj.: obszar ograniczony od zachodu ulicą 
Sienkiewicza, od północy ulicą Nowotarską, od 
wschodu ulicami Chramcówki bez Ronda Armii Kra-
jowej, granicą obszaru objętego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego „Koziniec – 
Antałówka” i „Jagiellońska-Antałówka” oraz ulicą 
Jagiellońską; 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
ŅRÓDMIEŅCIE - WSCHÓD, składa się z tekstu pla-nu 
stanowiącego treņć niniejszej Uchwały oraz załączni-
ka Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na kopii mapy 
zasadniczej w skali 1:1000; 
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3. Załączniki do Uchwały stanowią: 

1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy; 

2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-
trzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do 
projektu planu; 

§ 3. OBJAŅNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH 
PLANU OKREŅLEŃ1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest 
mowa o: 

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony 
liniami ciągłymi, rozgraniczającymi różne przezna-
czenie lub różne zasady zagospodarowania, jeżeli 
z treņci niniejszej uchwały nie wynika inaczej; 

2) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć obszar 
jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub ich częņci 
zawierający się w terenie przeznaczonym do zain-
westowania, ograniczonym na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi; 

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię 
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania; 

4) usługach - należy przez to rozumieć: 
a)  wszystkie usługi komercyjne służące zaspokojeniu 

potrzeb ludnoņci, również podstawowe, nastawione 
na zysk, z wyjątkiem usług handlowych o pow. 
sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko; 

b)  usługi publiczne realizowane jako inwestycje celu 
publicznego; 

c)  usługi podstawowe związane z zabezpieczeniem 
codziennych potrzeb mieszkańców. Usługi podsta-
wowe nie obejmują drobnej wytwórczoņci; 

5) drobnej wytwórczoņci - należy przez to rozumieć dzia-
łalnoņć gospodarczą związaną z produkcją i rzemio-
słem – warsztaty rzemieņlnicze, nie stwarzającą 
uciążliwoņci dla sąsiednich terenów o innej funkcji 
np. mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej; 

6) budownictwie pensjonatowym - należy przez to ro-
zumieć obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi na 
wynajem, ņwiadczące dla swoich klientów cało-
dzienne wyżywienie; 

7) apartamentach – należy przez to rozumieć zespół 
mieszkalny składający się co najmniej z jednej lub 
kilku sypialni, salonu, zaplecza kuchennego 
i łazienki, realizowanych w obiekcie usług hotelar-
skich; 

8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozu-
mieć planowany rodzaj przeznaczenia terenu inwe-
stycji (obejmujący jedną, kilka działek ewidencyj-
nych lub ich częņć), zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi, który zajmuje nie mniej niż 55% jego po-
wierzchni, wraz z elementami zagospodarowania 
uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bez-
poņrednio z funkcją terenu; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to ro-
zumieć planowany rodzaj przeznaczenia terenu in-
westycji (obejmujący jedną, kilka działek ewidencyj-
nych lub ich częņć), zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi, inny niż podstawowe przeznaczenie terenu, 
który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim 
nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznacze-

niem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie in-
westycji. Przeznaczenie dopuszczalne nie może 
przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji 
i lokalizowane jest na zasadach okreņlonych 
w ustaleniach szczegółowych; 

10) przebudowie konserwatorskiej - należy rozumieć 
roboty budowlane polegające na przebudowie, 
rozbudowie i lub nadbudowie budynków o cechach 
zabytkowych, w tym poprawą układu funkcjonal-
nego wnętrza, podniesieniem standardu lokalu 
mieszkalnego lub usługowego (zwiększenie po-
wierzchni użytkowej, podniesienie poziomu po-
sadzki przyziemia w stosunku do terenu itp.), 
uwzględniające nawiązanie do pierwotnej formy 
architektonicznej w zakresie uzgodnionym z WKZ; 

11) odbudowie konserwatorskiej – należy rozumieć 
roboty budowlane polegające na odtworzeniu for-
my architektonicznej budynku o cechach zabytko-
wych, nie nadającego się do remontu ze względu 
na udokumentowany stan techniczny, uwzględnia-
jące nawiązanie do pierwotnej bryły i gabarytów 
w zakresie uzgodnionym z WKZ; 

12) obiektach o cechach zabytkowych - należy przez to 
rozumieć budynki o walorach (ew. wartoņciach) hi-
storycznych lub architektonicznych, możliwe do ob-
jęcia ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji 
zabytków; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć linię w której może być usytuowana ņcia-
na frontowa budynku lub słupy podcieni, bez pra-
wa ich przekraczania w kierunku linii rozgraniczają-
cej terenu. Nie dotyczy to elementów architekto-
nicznych takich jak np.: balkon, wspornik, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, pod-
okienniki oraz inne detale wystroju architektonicz-
nego, nadwieszonych nad terenem; 

14) wysokoņci budynku - należy przez to rozumieć liczo-
ną w metrach wysokoņć od ņredniej wysokoņci te-
renu do głównej kalenicy dachu budynku, 
a ņrednim poziomie terenu - należy przez to rozu-
mieć ņrednią arytmetyczną pomiędzy najniższą 
i najwyższą rzędną istniejącego terenu, przylegają-
cą bezpoņrednio do budynku; 

15) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć 
powierzchnię budynków liczoną nad terenem po 
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się częņci budyn-
ków nadwieszonych nad terenem, takich jak balkon 
i wykusz; 

16) otwarciach dachowych - należy przez to rozumieć 
różnego rodzaju okna połaciowe lub lukarny, fa-
cjatki, „jaskółki”, „kapliczki”, otwarcia pulpitowe; 

17) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć 
obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 
związane z: 
a)  zaopatrzeniem w energię elektryczną; 
b)  zaopatrzeniem w gaz; 
c)  zaopatrzeniem w wodę; 
d)  odprowadzeniem ņcieków sanitarnych 

i deszczowych; 
e)  zapewnieniem dostępu do usług teleinforma-

tycznych; 
f)  zaopatrzeniem w ciepło; 
g)  oņwietleniem ulicznym; 

18) ciągach komunikacyjnych - należy przez to rozumieć 
drogi wewnętrzne i dojazdy oraz dostępnoņć do 
działki na zasadzie służebnoņci drogowej; 
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19) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć dach 

który ma co najmniej trzy trójkątne połacie, schodzące 
się w górnej częņci w jednym punkcie szczytowym 
i nie posiada kalenicy; 

20) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

21) strefach ekologicznych potoków - należy przez to 
rozumieć ciek wraz z roņlinnoņcią przypotokową, ist-
niejącą lub wskazaną do rekonstrukcji, tereny poten-
cjalnie narażone na podtapianie wodami powodzio-
wymi oraz strefę wolną od zainwestowania 
o szerokoņci ustalonej na rysunku planu, odpowied-
niej do funkcji cieku w strukturach ekologicznych 
i charakteru terenów sąsiednich; 

22) nowo wydzielonej działce - należy przez to rozumieć 
działkę wydzieloną po uprawomocnieniu się planu. 
W ņwietle ustaleń niniejszego planu, geodezyjne wy-
dzielenie dróg nie stanowi wydzielenia nowej działki. 

 
Rozdział 2 

ROZDZIAŁ II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH 
TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŅRODO-
WISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują 
zasady i ograniczenia uwzględnione w ustaleniach 
niniejszej uchwały, wynikające z położenia tere-
nów w: 

1) Obszarze górniczym „Zakopane” dla złoża wód 
termalnych - cały obszar opracowania; 

2) Obszarze Wysokiej Ochrony dla Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych (Nr 441) - Zbiornik Zako-
pane (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego) – cały 
obszar opracowania; 

3) W strefie ochrony poņredniej ujęcia wody z rzeki 
Biały Dunajec utworzonej decyzją Wojewody Ma-
łopolskiego Nr OŅ.III-IV.6811-1-23/2000 z dnia 
27.12.2000 roku. 

2. W strefie ochrony poņredniej ujęcia wody (zewnętrz-
ny teren ochrony) obowiązują zakazy i nakazy wyni-
kające z decyzji Wojewody Małopolskiego, w tym 
m.in.: 

a)  zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych 
i do ziemi nieoczyszczonych ņcieków; 

b)  zakaz lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania 
urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe 
i podziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie 
prowadzonej działalnoņci i w przypadku ewentual-
nych awarii; 

c)  zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych lub 
do gruntu ņcieków opadowych z nowych 
i modernizowanych ciągów komunikacyjnych bez 
ich wczeņniejszego podczyszczenia; 

d)  nakaz odprowadzania ņcieków bytowo-
gospodarczych miejską siecią kanalizacji sanitarnej 
do oczyszczalni ņcieków,; 

e)  nakaz realizacji dla terenów o zwartej zabudowie 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakończonej lokalną 
mechaniczno -biologiczną oczyszczalnią ņcieków; 

f)  nakaz realizacji dla terenów poza zasięgiem syste-
mu kanalizacji zbiorczej, gromadzenia ņcieków 
w szczelnych zbiornikach wybieralnych 

z zapewnieniem ich wywozu do oczyszczalni ņcie-
ków. 

3. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej oznaczone 
na rysunku planu symbolem KR dla obiektów zabyt-
kowych, obejmujące obiekty o cechach zabytkowych 
pokazane na rysunku planu oraz wymienione poniżej 
obiekty wpisane do rejestru zabytków pokazane na 
rysunku planu, w których obowiązują ograniczenia 
oraz zakazy i nakazy ustalone niniejszym planem 
w ustaleniach szczegółowych dla wydzielonych tere-
nów: 

1) kaplica p.w. MB Królowej Apostołów (1893), 
ul. Chramcówki, nr rejestru A-708/93 (NS), roze-
brana XII 1998– I 1999 

2) willa drewniana „Pyszna” (1905, proj. J. Ustupski 
Kubecek), ul. Chramcówki 22 - decyzja WKZ z 31, 
12. 1992, A-638; 

3) willa drewniana „Mięguszowiecki”, (1905, proj. 
J. Ustupski Kubecek), ul. Chramcówki 24 - decyzja 
WKZ z 19. 08. 1991, A-627; 

4) zespół dworca kolejowego (1900,1937–39, proj. 
Henry Strarck), ul. Chramcówki 35, 35a – decyzja 
WKZ z 7. 06.1993, A-698; 

5) willa drewniana „Bałamutka, (1901), ul. Jagielloń-
ska 12 - decyzja WKZ z 19. 03. 1973 r., A-134 (NS); 

6) d. Leżakownia, Galeria Hasiora (1935, proj. W. 
Nowakowski), ul. Jagiellońska 18 b - decyzja WKZ 
z 20. 08. 1979 r.(NS), A-282/79 ; 

7) budynek murowany „Dafne I” (1929–31, proj. Fr. 
Kopkowicz), ul. Jagiellońska 32 - decyzja WKZ z 6. 
12. 1993 r., A-710; 

8) budynek murowany „Marilor” (1904–1905, proj. E. 
Wesołowski?), ul. Koņciuszki 18 - decyzja WKZ 
z 14. 02. 1995 r. (NS), A-766; 

9) willa drewniana „Grabówka III” (ok. 1885), ul. 
Sienkiewicza 31 - nr rejestru A-780/95; 

10) willa drewniana „Grabówka I” (ok. 1881), ul. 
Sienkiewicza 35 - nr rejestru A-751/94; 

4. Dopuszcza się przebudowę konserwatorską, obiektów 
o cechach zabytkowych lub ich odbudowę kon-
serwatorską, wymienionych poniżej i pokazanych na 
rysunku planu, na zasadach okreņlonych 
w ustaleniach szczegółowych planu: 

--  willa murowana „Kondradówka”, 1910, ul. Brzo-
zowa 21; 

--  willa drewniana „Kondradówka”, 1902, ul. Brzo-
zowa 23; 

--  pensjonat drewniany „Zakątek”, ok. 1890, 
ul. Brzozowa 37; 

--  willa drewniana, 1 ćw. XX w., ul. Chramcówki 2 ; 
--  dom mieszkalny drewniany, 1 ćw. XX w., 

ul. Chramcówki 4; 
--  willa drewniana „Anna”, 1 ćw. XX w., 

ul. Chramcówki 6; 
--  dom drewniany tynkowany, ok. 1925, ul. Chram-

cówki 10 
--  dom drewniany, ok. 1935, ul. Chramcówki; 10a 
--  dom drewniany, ok. 1900, ul. Chramcówki 12 a; 
--  willa drewniana „Polonia”, 1905, ul. Chramców-

ki 14; 
--  willa drewniana, ok. 1955, ul. Chramcówki 20 c; 
--  willa drewniana, ok. 1905, ul. Chramcówki 26; 
--  kamienica murowana, ok. 1925, ul. Chramców-

ki 32; 
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--  kamienica murowana, 1925–27, ul. Chramców-
ki 34; 

--  willa drewniana „Jasna”, pocz. XX w., ul. Gim-
nazjalna 6 a; 

--  willa drewniana, pocz. XX w., ul. Gimnazjal-
na 6 b; 

--  gmach d. Ubezpieczalni, 1927–31, ul. Gimnazjal-
na 8; 

--  dom mieszkalny dwurodzinny, 1951–53, Jagiel-
lońska 3 a, 5 b; 

--  willa drewniana „Ukrainka”, 1895–96, ul. Jagiel-
lońska 4; 

--  willa drewniana „Borek”, 1897, ul. Jagielloń-
ska 6; 

--  dom mieszkalny dwurodzinny, 1951–53, Jagiel-
lońska 9-11; 

--  dom mieszkalny dwurodzinny, 1951–53, Jagiel-
lońska 13-15; 

--  dom mieszkalny dwurodzinny, 1951–53, Jagiel-
lońska 17-19; 

--  willa drewniana „Konstantynówka”, 1899–1900, 
ul. Jagiellońska 18; 

--  d. sanatorium „Warszawianka”, 1910, ul. Jagiel-
lońska 18 a; 

--  willa murowana ”Bożydar”, 1928–29, Jagielloń-
ska 24; 

--  dom mieszkalny, 1958,Jagiellońska 24 a; 
--  willa „Przedwioņnie”, ok. 1925, Jagielloń-

ska 24 b; 
--  dom wypoczynkowy „Dafne IV”, 1934, Jagiel-

lońska 26; 
--  dom wypoczynkowy „Dafne III”, 1931, Jagielloń-

ska 28; 
--  willa drewniana „Myszka”, 1925, ul. Koņciuszki 

16; 
--  d. Grand-Hotel „Stamary”,1904–1905, 1912, 

1922, ul. Koņciuszki 19; 
--  willa drewniana „Kossakówka”, 1910, ul. Ko-

ņciuszki 20; 
--  willa drewniana, ok. 1920, ul. Nowotarska 26; 
--  willa drewniana „Krzesanica”, ok. 1920, ul. No-

wotarska 28; 
--  willa drewniana, ok. 1905, ul. Nowotarska 30; 
--  willa drewniana, ok. 1920, ul. Nowotarska 34 c; 
--  dom mieszkalny drewniany, ok. 1890, ul. Nowo-

tarska 48; 
--  dom mieszkalny drewniany, ok. 1890, ul. Nowo-

tarska 50; 
--  willa drewniana „Stefa”, 1904, ul. Piaseckiego 1; 
--  willa murowana, ok. 1920, ul. Piaseckiego 4; 
--  d. pensjonat drewniany „Smereków”, 1927., 

ul. Piaseckiego 5; 
--  willa drewniana „Mazowiecka”, ok. 1900., 

ul. Piaseckiego 8; 
--  willa drewniana „Bagatela”, bud. gospodarczy 

drewniany, 1897, ul. Piaseckiego 9; 
--  dom mieszkalny drewniany, 1897, ok. 1925, 

ul. Piaseckiego 10; 
--  willa drewniana „Rena”, 1897, ul. Piaseckie-

go 11; 
--  willa drewniana „Gladys”, 1897, ul. Piaseckie-

go 12; 
--  willa drewniana Mazowsze, 1897, ul. Piaseckie-

go 13; 
--  domek letni, drewniany, 1 ćw. XX w., ul. Piasec-

kiego 14; 

--  willa drewniana „Promienna”, 1908, ul. Sienkie-
wicza 15; 

--  willa, ok. 1925, ul. Sienkiewicza 17; 
--  willa drewniana „Zacisze”, 1908, 3 ćw. XX w., 

ul. Sienkiewicza 19; 
--  dom mieszkalny drewniany, 1 ćw. XX w., 

ul. Sienkiewicza 29; 
--  willa murowana „Arizona”, ok. 1925, ul. Sien-

kiewicza 33; 
--  dom mieszkalno-usługowy, mur./drewn., 

ok. 1925, ul. Sienkiewicza 37; 
--  dom mieszkalno-usługowy, mur./drewn., 

ok. 1925, ul. Sienkiewicza 39; 

5. Obowiązujące zakazy rozbudowy budynków, zawarte 
w ustaleniach szczegółowych planu, nie dotyczą roz-
budowy związanej z dostosowaniem budynku do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, termoizolacji lub 
uwzględnieniem wymogów wynikających 
z przepisów dotyczących bezpieczeństwa publiczne-
go oraz przepisów sanitarnych, dotyczących popra-
wy standardu obiektów związanych z żywieniem 
zbiorowym np. rozbudową kuchni i jej zaplecza; 

6. Realizacja nowych budynków i rozbudowa istnieją-
cych przy uwzględnieniu: 

1) niewyznaczonych na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy od dróg publicznych 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczal-
nych linii zabudowy; 

3) przebiegu obiektów sieciowych infrastruktury 
technicznej oraz ich stref. 

7. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu obo-
wiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami 
z elementów betonowych oraz szczelnych z płyt bla-
szanych; 

8. Na obszarze objętym ustaleniami planu w zakresie 
komunikacji wizualnej, obowiązuje: 

1) zakaz stosowania agresywnych w formie 
i kolorystyce szyldów i reklam na budynkach, 
ogrodzeniach, słupach oņwietlenia ulicznego oraz 
wolnostojących elementów reklamowych (pylo-
ny, totemy, maszty), reklam ņwietlnych ledowych; 

2) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych 
w terenach dróg publicznych oraz dróg we-
wnętrznych wyznaczonych na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi za wyjątkiem znaków 
wymienionych w przepisach o znakach sygnałach 
oraz znakach informacyjnych, w tym dotyczących 
obiektów użytecznoņci publicznej; 

3) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych we 
wszystkich terenach nie przeznaczonych do zabu-
dowy oznaczonych symbolami: WS/ZI, ZU i ZP, za 
wyjątkiem oznaczeń związanych z przebiegiem 
szlaków tury-stycznych, tablic związanych 
z urządzeniami i obiektami infrastruktury tech-
nicznej oraz tablic sytuowanych w okresie organi-
zowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz 
reklam i tablic sytuowanych, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych 
terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

4) w terenach przeznaczonych do zabudowy oraz in-
nych terenach nie wymienionych 
w pkt 2 i 3 obowiązuje realizacja reklam, szyldów 
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i tablic informacyjnych zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla wydzielonych terenów 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania; 

9. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe 
użytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich za-
gospodarowania zgodnie z przeznaczeniem usta-
lonym w niniejszym planie; 

10. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje 
przestrzeganie dopuszczalnych wartoņci hałasu 
w ņrodowisku dla terenów oznaczonych symbo-
lami: 
1) MW, Uh - jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) MN i MN/Uh - jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
3) U/M - jak dla terenów przeznaczonych na cele 

mieszkaniowo – usługowe; 
4) UPo - jak dla terenów przeznaczonych pod 

budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. 

11. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje 
zapewnienie drożnoņci i ciągłoņci istniejącego cieku 
wodnego i jego prawidłowego utrzymania oraz 
ochrona przed przesklepieniem, za wyjątkiem mo-
stów i kładek związanych z realizacją dróg, dojaz-
dów, szlaków pieszych i rowerowych. Dopuszcza się 
techniczne umocnienie koryta cieku w zakresie wy-
nikającym z realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowo-
dziową; 

12. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

13. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
potencjalnie oddziaływać na ņrodowisko, za wyjąt-
kiem tych, dla których przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na ņrodowisko wykazała brak 
znaczącego wpływu na ņrodowisko; 

14. Zakazy wymienione w pkt 12 i 13 nie dotyczą obiek-
tów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ko-
munikacji; 

15. W wypadku wdrożenia procedury scalania działek 
w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie 
kubaturowe, obowiązek przestrzegania zasad okre-
ņlonych w ustaleniach ust .16 i ustaleń szczegóło-
wych niniejszego planu dla wydzielonych terenów; 

16. Ustala się następujące zasady i warunki podziału 
nieruchomoņci w terenach przeznaczonych pod za-
inwestowanie kubaturowe: 

1) Dopuszcza się zmianę konfiguracji działek (scale-
nia i podziały) w dostosowaniu do ich przezna-
czenia okreņlonego w niniejszym planie i zasad 
podziału okreņlonych w ustaleniach szczegóło-
wych; 

2) Dla nowo wydzielanych działek obowiązują wiel-
koņci jak w ustaleniach szczegółowych dla po-
szczególnych terenów, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) Dopuszcza się zmniejszenie wielkoņci działek 
okreņlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów jedynie w wypadku, 
gdy w wyniku podziału danej działki, do osią-
gnięcia min. powierzchni okreņlonej w planie dla 
poszczególnych terenów przeznaczonych pod 

zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 10% po-
wierzchni; 

4) Dopuszcza się podziały związane z poprawą moż-
liwoņci zagospodarowania istniejących działek tj. 
powiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem 
dojazdów i dojņć. W terenach budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza się 
wtórny podział działki zainwestowanej celem 
wydzielenia działki normatywnej zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi planu, wyłącznie 
wtedy, gdy pozostała zainwestowana częņć 
działki nie będzie mniejsza niż 400 m2. 

17. W obszarach bezpoņredniego zagrożenia powodzią 
wyznaczonych na podstawie zasięgu wezbrania 
powodziowego Q1% okreņlonego w sporządzonym 
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie „Studium okreņlającym grani-
ce obszarów bezpoņredniego zagrożenia powodzią 
dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego 
Dunajca do ujņcia Popradu”, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem ZZ, obowiązują nakazy, za-
kazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające 
z przepisów odrębnych. 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej oraz realiza-
cję nowych. Przy rozbudowie, przebudowie 
i realizacji ww. obiektów, obowiązek zachowania 
ciągłoņci istniejących wód ņródlądowych płynących 
(pokazanych i niepokazanych na rysunku planu), 
w tym okresowych; 

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi 
terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, 
w tym terenów zainwestowanych i przeznaczonych 
do zainwestowania położonych poza obszarem ob-
jętym planem, w liniach rozgraniczających dróg oraz 
w terenach zainwestowanych, w tym zieleni, chyba, 
że ustaleniami planu dla tych terenów wprowadzo-
no zakaz ich lokalizacji; 

3. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: 

1) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągo-
wej, zlokalizowanej głównie w liniach rozgranicza-
jących ulic; 

2) Przy rozbudowie istniejącej sieci oraz budowie 
nowych sieci obowiązuje realizacja hydrantów 
przeciw pożarowych. 

4. W zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych: 

1) Obowiązuje odprowadzenie ņcieków sanitarnych 
z całego obszaru objętego planem, który znajdu-
ją się w obszarze tworzącym aglomerację (mia-
sto Zakopane i wschodnia częņć obszaru wsi Ko-
ņcielisko, w gminie Koņcielisko) na komunalną 
oczyszczalnię ņcieków w Zakopanem, siecią ka-
nalizacji sanitarnej, połączoną z istniejącą siecią 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej głównie 
w liniach rozgraniczających ulic; 

2) Obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej we wszystkich terenach przezna-
czonych pod zainwestowanie w obszarze aglo-
meracji; 
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3) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanali-
zacji sanitarnej i opadowej. 

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) Dopuszcza się przebudowę kanalizacji deszczowej 
oraz rowów odwadniających; 

2) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
poprzez realizację nowych sieci połączonych 
z istniejącą siecią lub poprzez rowy odwadniają-
ce do cieków wodnych oraz do gruntu: 

6. W zakresie składowania odpadów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
obowiązują zasady utrzymania czystoņci 
i porządku na terenie Miasta Zakopane ustalone 
w stosownej uchwale Rady Miasta; 

2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów 
w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie 
urządzonych. 

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 

1) Dostawa gazu poprzez sieci gazowe ņrednio 
i niskoprężne; 

2) Dopuszcza się korzystanie z alternatywnych źródeł 
gazu, w tym zbiorników na gaz płynny. 

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 

1) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie 
sieci ciepłowniczej lub rozwiązań indywidualnych; 

2) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej 
emisji zanieczyszczeń; 

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektrycz-
ną: 

1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich napięć 
poprzez stacje transformatorowe; 

2) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych 
w zależnoņci od potrzeb, na terenach wyznaczo-
nych pod zainwestowanie; 

3) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
cych sieci energetycznych (kable ziemne ņrednie-
go i niskiego napięcia oraz napowietrzne linie ni-
skiego napięcia), w tym kablowanie istniejących 
sieci napowietrznych, na zasadach okreņlonych 
przez zarządzającego siecią; 

4) Realizacja nowych sieci niskiego i ņredniego na-
pięcia we wszystkich terenach objętych planem 
preferowana w wykonaniu kablowym ziemnym. 
W uzasadnionych przypadkach (głównie 
w terenach na których występują linie napo-
wietrzne) dopuszcza się budowę linii i stacji na-
powietrznych; 

10. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletech-
niczne: 

1) Obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych 
za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy 
kablowych ziemnych i innych dostępnych roz-
wiązań; 

11. W zakresie komunikacji: 

1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę 
w zależnoņci od potrzeb, istniejących dróg pu-
blicznych i dróg wewnętrznych oraz dojazdów 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej, w liniach rozgranicza-

jących dróg, na warunkach stosownego zarządcy 
drogi. W wypadku realizacji nowych sieci infra-
struktury technicznej obowiązek ich realizacji po-
za terenem jezdni; 

3) Dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie dróg 
oraz realizacji nowych, realizację ņcieżek rowerowych 
w liniach rozgraniczających dróg; 

4) Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji nowych 
dróg, obowiązek zachowania ciągłoņci istniejących 
wód ņródlądowych płynących (pokazanych 
i niepokazanych na rysunku planu), w tym okreso-
wych; 

5) Dopuszcza się realizację ciągów spacerowych 
o szerokoņci nie większej niż 3 m, a ciągów pieszo - 
jezdnych o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m, wyzna-
czonych i niewyznaczonych na rysunku planu. 

 
Rozdział 3 

ROZDZIAŁ III. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 
PRZYRODNICZYCH 

§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI 

1. Tereny wód ņródlądowych płynących (potok Bystra) 
wraz ze strefą ekologiczną, oznaczone symbolem 
WS/ZI – pow. 1,47 ha. Obowiązują następujące zasa-
dy zagospodarowania terenów: 

1) Dopuszcza się uzupełnienie obudowy biologicznej 
potoku w strefie ekologicznej, stosownie do po-
trzeb utrzymania jego koryta i brzegów. Szero-
koņć strefy – zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, 
w tym obiektów tymczasowych i realizowanych 
na zgłoszenie zgodnie z przepisami odrębnymi, za 
wyjątkiem; 
a)  obiektów budowlanych infrastruktury tech-

nicznej; 
b)  budowli hydrotechnicznych związanych 

z ochroną przed powodzią (techniczne umoc-
nienia koryt cieków wodnych, w zakresie wy-
nikającym z realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpo-
wodziową); 

c)  mostów i kładek dla lokalizacji dróg, dojaz-
dów, szlaków pieszych i rowerowych. 

2. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 1.ZU 
– pow. 0,06 ha, 2.ZU – pow. 0,13 ha, 3.ZU – pow. 0,14 
ha, 4.ZU – pow. 0,08 ha, 5.ZU – pow. 0,05 ha, 6.ZU – 
pow. 0,23 ha, 7.ZU – pow. 0,06 ha. Obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, 
w tym obiektów tymczasowych i realizowanych 
na zgłoszenie, za wyjątkiem sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz obiektów i urządzeń 
małej architektury; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni niskiej i wysokiej. 
Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie 
w szczególnoņci gatunków zimozielonych; 

3) Dopuszcza się realizację ciągów spacerowych 
(ņcieżek pieszych i rowerowych); 

4) Dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie te-
renów, poprzez realizację urządzonych miejsc do 
odpoczynku. 
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3. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP – 

pow. 1,26 ha. Obowiązują następujące zasady zago-
spodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenów – park miej-
ski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia sporto-
wo- rekreacyjne, realizowane poza kompleksami 
leņnymi; 

3) Obowiązek ochrony istniejącego kompleksu le-
ņnego, oznaczonego na rysunku planu pionowymi 
szrafami; 

4) Dopuszcza się realizację zieleni niskiej i wysokiej 
jako zadrzewień lub zakrzaczeń; 

5) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, w tym obiektów tymczasowych 
i realizowanych na zgłoszenie za wyjątkiem; 
a)  urządzeń turystycznych, realizowanych jako 

trawiaste boiska sportowe, place zbaw dla 
dzieci, ciągi spacerowe (typu: ņcieżki piesze, 
ņcieżki zdrowia, ņcieżki rowerowe, itp.), urzą-
dzone miejsca do odpoczynku z ławkami 
i koszami na ņmieci; 

b)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
6) Obowiązuje zakaz rozbudowy, odbudowy, przebu-

dowy i nadbudowy, istniejących obiektów oraz 
zmiany ich przeznaczenia, za wyjątkiem budynku 
proponowanego do objęcia ochroną poprzez wpis 
do gminnej ewidencji zabytków. Dopuszcza się 
przeznaczenie obiektu na cele związane z obsługą 
turystyki lub kultury; 

7) Dopuszcza się realizację ażurowych ogrodzeń, 
o wysokoņci nie większej niż 1,20 m. 

 
Rozdział 4 

ROZDZIAŁ IV. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 
OSIEDLEŃCZYCH 

§ 7. USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW ZA-
BUDOWY MIESZKANIOWEJ 

1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczone symbolem 1.MW – pow. 1,41 ha, 2.MW – 
pow. 0,44 ha, 3.MW – pow. 1,48 ha, 4.MW – pow. 
0,88 ha, 5.MW – pow. 0,28 ha, 6.MW – pow. 0,18 ha. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe - budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne oraz w terenie 
oznaczonym symbolem 5.MW – wielorodzinne 
budownictwo komunalne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego – zieleń 
urządzona, miejsca postojowe i garaże; 

3) Zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju nowych bu-
dynków, za wyjątkiem terenu oznaczonego sym-
bolem 1.MW i 5.MW oraz za wyjątkiem garaży. 
Dopuszcza się zmianę przeznaczenia lokali 
w parterach istniejących budynków na cele usłu-
gowe; 

4) Uporządkowanie terenu poprzez zagospodarowa-
nie terenów zielenią urządzoną oraz ochronę 
drzewostanu i realizację miejsc postojowych 
w zieleni, a także zakaz realizacji wolnostojących, 
blaszanych garaży; 

5) Przebudowa i odbudowa istniejących obiektów na 
następujących zasadach: 

a)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz 
imitującej drewniany gont; 

b)  stosowanie na elewacjach budynków kolo-
rów pastelowych; 

6) Zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących bu-
dynków, za wyjątkiem wynikających ze zmiany 
konstrukcji dachów; 

7) Realizacja nowych budynków w terenie oznaczo-
nym symbolem 1.MW i 5.MW na następujących 
zasadach: 
a)  realizacja nowych budynków w zabudowie 

wolnostojącej lub zwartej, realizowanej 
w granicy działek; 

b)  wysokoņć budynków nie może przekroczyć 
wysokoņci 15 m; 

c)  realizacja co najmniej jednej kondygnacji, 
której wszystkie cztery ņciany znajdują się 
w całoņci powyżej istniejącego lub projekto-
wanego terenu i nie więcej niż dwie kondy-
gnacje w dachu; 

d)  realizacja dachów jako dwuspadowych, 
o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 
350 – 540. Do-puszcza się realizację dachów 
dwuspadowych z przyczółkami, dachów czte-
ropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz 
realizacji dachów namiotowych; 

e)  zakaz przesuwania głównych połaci dacho-
wych względem siebie w płaszczyźnie pio-
nowej; realizacji połaci dachowych o różnym 
kącie nachylenia (nie dotyczy otwarć dacho-
wych) z dopuszczeniem załamania połaci 
i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu 
na długoņci nie większej niż 1/3 długoņci po-
łaci oraz otwierania dachów jako otwarć pul-
pitowych wychodzących z kalenicy na długo-
ņci powyżej 1/2 długoņci dachu. Dopuszcza 
się otwarcia dachowe, przy czym szerokoņć 
jednej lukarny liczona w najszerszym jej miej-
scu (tzn. szerokoņć czołowej ņciany lukarny 
bez okapów), nie może przekroczyć ½ długo-
ņci całej połaci dachowej. Łączna szerokoņć 
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długoņci ca-
łej połaci dachowej; 

f)  dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych poprzez sto-
sowanie miejscowych materiałów elewacyj-
nych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz 
ich imitacje) i charakterystycznego dla regio-
nu detalu (typu gzymsy, obramienia okienne 
itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem sto-
sowania otoczaków) oraz wyrobów kowal-
skich. Zakaz stosowania na elewacjach okła-
dzin z tworzyw sztucznych, klinkieru i cegły si-
likatowej; 

g)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-
brązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imi-
tującej drewniany gont; 

h)  stosowanie na elewacjach budynków kolo-
rów pastelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację zespołu garaży realizo-
wanych na następujących zasadach: 
a)  realizacja budynków w zabudowie zwartej; 
b)  realizacja budynków o wysokoņci do 

6 metrów; 
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c)  obowiązuje zakaz realizacji garaży blasza-
nych; 

d)  realizacja dachów jako dwuspadowych, 
o kącie nachylenia głównych połaci do 350 
z zakazem przesuwania głównych połaci da-
chowych względem siebie w płaszczyźnie 
pionowej; 

e)  dopuszcza się realizację płaskich stropoda-
chów, pełniących funkcje terenów biologicz-
nie czynnych; 

f)  obowiązuje stosowanie na elewacjach bu-
dynków kolorów pastelowych, a pokrycia po-
łaci dachowych w różnych odcieniach czer-
wieni i szaroņci; 

9) Minimalna powierzchnia terenów biologicznie 
czynnych – 25% powierzchni terenu; 

10) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informa-
cyjnych lokalizowanych wyłącznie na elewacjach 
budynków, a powierzchnia jednej nie może być 
większa niż 0,5 m2. W przypadku usług wbudo-
wanych obowiązuje realizacja nie więcej niż 
1 tablicy informacyjnej dla 1 usługi; 

11) Realizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 
jedno mieszkanie, a w terenie 5.MW nie mniej niż 
0,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, 
przy czym w miejsca postojowe wlicza się miej-
sca garażowe; 

12) Dostęp do terenów z ustalonych w planie dróg 
publicznych oraz poprzez ciągi komunikacyjne 
o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolami 1.MN/Uh – pow. 0,73 ha, 
2.MN – pow. 0,72 ha, 3.MN – pow. 0,21 ha, 4.MN – 
pow. 0,61 ha, 5.MN/Uh – pow. 1,15 ha, 6.MN – pow. 
1,28 ha, 7.MN – pow. 0,92 ha, 8.MN – pow. 0,15 ha, 
9.MN – pow. 0,16 ha, 10.MN – pow. 0,38 ha, 
11.MN/Uh – pow. 3,00 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe w terenach oznaczo-
nych symbolem MN: 
a)  budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

realizowane na już wydzielonych geodezyjnie 
działkach i na nowo wydzielonych działkach, 
o szerokoņci nie mniejszej niż 16 m. Dla nowo 
wydzielonych działek obowiązuje powierzch-
nia nie mniejsza niż 600 m2, przy uwzględnie-
niu ustaleń § 4, ust.16, pkt 3 i 4; 

b)  usługi komercyjne realizowane jako wynajem 
pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych; 

2) Przeznaczenie podstawowe w terenach oznaczo-
nych symbolem MN/Uh: 
a)  budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

realizowane na już wydzielonych geodezyjnie 
działkach i na nowo wydzielonych działkach, 
o szerokoņci nie mniejszej niż 16 m. Dla nowo 
wydzielonych działek obowiązuje powierzch-
nia nie mniejsza niż 600 m2, przy uwzględ-
nieniu ustaleń § 4, ust.16, pkt 3 i 4; 

b)  usługi hotelarskie, realizowane jako budow-
nictwo pensjonatowe - budynki wolnostojące, 
na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 
1000 m2 i szerokoņci nie mniejszej niż 16 m, 
przy uwzględnieniu ustaleń § 4, ust.16, 
pkt 3 i 4; 

c)  usługi komercyjne realizowane jako wynajem 
pokoi dla turystów w budynkach mieszkal-
nych jednorodzinnych; 

3) Przeznaczenie dopuszczalne w terenach ozna-
czonych symbolem MN/Uh usługi komercyjne 
realizowane jako wolnostojące lub dobudowa-
ne do istniejących budynków 

4) Przeznaczenie dopuszczalne, realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego we 
wszystkich terenach: 

a)  wbudowane usługi komercyjne, realizowane jako 
usługi podstawowe oraz gastronomia; 

b)  drobna wytwórczoņć realizowana jako warsztaty 
rzemieņlnicze 

c)  zieleń urządzona z obiektami i urządzeniami małej 
architektury; 

d)  obiekty budowlane infrastruktury technicznej oraz 
drogi wewnętrzne i miejsca postojowe; 

5) Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
40% powierzchni terenu inwestycji; 

6) Przebudowa istniejących obiektów na następujących 
zasadach: 
a)  stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych 

(typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje) 
i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, 
obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z 
zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów 
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okła-
dzin z tworzyw sztucznych, klinkieru i cegły silika-
towej; 

b)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych; 

c)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych 
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafi-
towy, czarny matowy oraz imitującej drewniany 
gont; 

7) Realizacja nowych budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, pensjonatowych i usługowych oraz odbu-
dowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących na na-
stępujących zasadach: 
a)  realizacja nowych budynków w zabudowie wolno-

stojącej. Dopuszcza się realizację budynków 
w zabudowie zwartej w tym bliźniaczej 
z wyłączeniem budynków pensjonatowych. 
W wypadku zabudowy zwartej w tym bliźniaczej 
dopuszcza się realizację zabudowy w granicach 
działki; 

b)  kubatura nadziemna budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego do 1500 m3, a budynku pen-
sjonatowego, budynku realizującego usługi komer-
cyjne jako wynajem pokoi dla turystów w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, budynku mieszkal-
nego z wbudowanymi usługami komercyjnymi lub 
usługowego, do 2500 m3; 

c)  maksymalna wysokoņć usytuowania okapu dachu 
nie może przekroczyć 5 m, za wyjątkiem istnieją-
cych obiektów, w tym pensjonatów oraz budynków 
zabudowy willowej z okresu modernizmu między-
wojennego, w których należy utrzymać istniejącą 
wysokoņć; 

d)  szerokoņć okapu dachu nie może być mniejsza niż 
80 cm; 

e)  wysokoņć budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych nie może przekroczyć wysokoņci 11 m, 
a budynków pensjonatowych oraz budynków reali-
zujących usługi komercyjne - 13 metrów; 
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f)  realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie czte-
ry ņciany znajdują się w całoņci powyżej istniejące-
go lub projektowanego terenu i nie więcej niż dwie 
kondygnacje w dachu; 

g)  międzywojennego, o kącie nachylenia głównych 
połaci pomiędzy 450 – 540. Dopuszcza się realizację 
dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów 
czteropołaciowych lub wielopołaciowych oraz 
w wypadku zabudowy willowej z okresu moderni-
zmu międzywojennego dachów płaskich. Zakaz re-
alizacji dachów namiotowych; 

h)  zakaz przesuwania głównych połaci dachowych 
względem siebie w płaszczyźnie pionowej; realizacji 
połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy otwarć dachowych) z dopuszczeniem za-
łamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia 
w strefie okapu na długoņci nie większej niż 1/3 
długoņci połaci oraz otwierania dachów jako otwarć 
pulpitowych wychodzących z kalenicy na długoņci 
powyżej 1/2 długoņci dachu. Dopuszcza się otwar-
cia dachowe, przy czym szerokoņć jednej lukarny li-
czona w najszerszym jej miejscu (tzn. szerokoņć 
czołowej ņciany lukarny bez okapów), nie może 
przekroczyć ½ długoņci całej połaci dachowej. 
Łączna szerokoņć lukarn nie może przekroczyć 2/3 
długoņci całej połaci dachowej; 

i)  przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza 
się inne niż ustalone w ppkt g) rozwiązania połaci 
dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kon-
tynuację istniejących zastosowanych w budynkach 
rozwiązań 

j)  dostosowanie architektury budynków do lokalnych 
tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejsco-
wych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drew-
no, gont, kamień oraz ich imitacje) 
i charakterystycznego dla regionu detalu (typu 
gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej ka-
mieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz 
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewa-
cjach okładzin z tworzyw sztucznych, klinkieru 
i cegły silikatowej; 

k)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych 
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafi-
towy, czarny matowy oraz imitującej drewniany 
gont; 

l)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków 
gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnosto-
jące lub dobudowane. Zakaz realizacji obiektów bla-
szanych. Wysokoņć budynków gospodarczych i garaży 
nie może przekroczyć wysokoņci 7 metrów. Realizacja 
dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub 
wielopołaciowych oraz w wypadku garaży dobudo-
wanych do budynków mieszkalnych dachów jedno-
spadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 
450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych takiej jak: 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 
matowy, ciemnozielony. W wypadku realizacji budyn-
ków jako wolnostojących obowiązuje zakaz przesuwa-
nia głównych połaci dachowych względem siebie 
w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych 
o różnym kącie nachylenia; 

9) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na następujących zasadach: 
a)  nazwy pensjonatów i willi mogą być sytuowane; 

-- bezpoņrednio na elewacjach budynków, wykona-
ne z ażurowych liter o wysokoņci do 0,50 m; 

-- prostopadle lub równolegle do elewacji budyn-
ków jako montowane na wspornikach kute 
w metalu znaki (logo) lub nazwy obiektów 
umieszczane na deskach podwieszanych do 
wsporników; 

-- jako podņwietlane kasetony; 
b)  tablice informacyjne reklamowe mogą być sytu-

owane wyłącznie na elewacjach budynków a ich 
po-wierzchnia nie może być większa niż 0,5 m2. 
W przypadku usług wbudowanych obowiązuje re-
alizacja nie więcej niż 1 tablicy informacyjnej dla 
1 usługi; 

10) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie 
mniej niż 40% powierzchni terenu inwestycji; 

11) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku 
planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez 
ciągi komunikacyjne o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 
m, nie wyznaczone na rysunku planu; 

12) Realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. 
miejsc postojowych wlicza się miejsce w garażu); 

13) Na każdej działce, na której będzie realizowana za-
budowa pensjonatowa lub wynajem pokoi realizacja 
dodatkowo nie mniej niż 4 miejsca postojowych, a w 
noworealizowanych obiektach 1-no miejsce postojo-
we na 1 apartament lub pokój na wynajem. Do ww. 
miejsc postojowych w zabudowie pensjonatowej oraz 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
z wynajmem pokoi wlicza się miejsca w garażu. 

§ 8. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMER-
CYJNYCH 

1. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 
1.U/M – pow. 0,40 ha, 1a.U/M – pow. 0,06 ha i 2.U/M 
– pow. 1,62 ha. Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi 
i mieszkalnictwo realizowane jako budynki miesz-
kalne jednorodzinne lub mieszkania w budynkach 
usługowych; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach 
przeznaczenia podstawowego – miejsca postojo-
we, zieleń urządzona, obiekty budowlane infra-
struktury technicznej; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie 
realizowane jako pensjonaty, usługi gastronomicz-
ne, handlu, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, 
usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, ko-
smetyczka) i odnową biologiczną, biura oraz drob-
na wytwórczoņć realizowana jako warsztaty rze-
mieņlnicze; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% 
pow. terenu inwestycji dla terenów przeznaczo-
nych pod usługi oraz 30% pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne; 

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na po-
wierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni tere-
nu inwestycji dla terenów przeznaczonych pod 
usługi oraz 50% pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne; 

6) Przebudowa istniejących obiektów na następują-
cych zasadach: 
a)  stosowanie miejscowych materiałów elewacyj-

nych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich 
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imitacje) i charakterystycznego dla regionu deta-
lu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 
kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na 
elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych, klin-
kieru i cegły silikatowej; 

b)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

c)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dacho-
wych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązo-
wy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej 
drewniany gont; 

7) Realizacja nowych budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, pensjonatowych i usługowych oraz 
odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa istnieją-
cych, na następujących zasadach: 
a)  realizacja nowych budynków w zabudowie 

wolnostojącej; 
b)  maksymalna wysokoņć usytuowania okapu da-

chu nie może przekroczyć 5 m, za wyjątkiem 
istniejących obiektów, w których należy utrzy-
mać istniejącą wysokoņć; 

c)  szerokoņć okapu dachu nie może być mniejsza 
niż 80 cm; 

d)  wysokoņć budynków nie może przekroczyć wy-
sokoņci 13 metrów; 

e)  realizacja nowych budynków o jednej kondy-
gnacji, której wszystkie cztery ņciany znajdują 
się w całoņci powyżej istniejącego lub projek-
towanego terenu i nie więcej niż dwóch kon-
dygnacjach w dachu; 

f)  realizacja dachów jako dwuspadowych za wy-
jątkiem budynków zabudowy willowej z okresu 
modernizmu międzywojennego, o kącie nachy-
lenia głównych połaci pomiędzy 450 – 540. 
Dopuszcza się realizację dachów dwuspado-
wych z przyczółkami, dachów czteropołacio-
wych lub wielopołaciowych oraz w wypadku 
zabudowy willowej z okresu modernizmu mię-
dzywojennego dachów płaskich. Zakaz realiza-
cji dachów namiotowych; 

g)  przy rozbudowie istniejących budynków do-
puszcza się inne niż ustalone w ppkt f) rozwią-
zania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, 
stanowiące kontynuację istniejących zastoso-
wanych w budynkach rozwiązań; 

h)  zakaz przesuwania głównych połaci dacho-
wych względem siebie w płaszczyźnie piono-
wej; realizacji połaci dachowych o różnym ką-
cie nachylenia (nie dotyczy otwarć dachowych) 
z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany ką-
ta jej nachylenia w strefie okapu na długoņci 
nie większej niż 1/3 długoņci połaci oraz otwie-
rania dachów jako otwarć pulpitowych wycho-
dzących z kalenicy na długoņci powyżej 1/2 
długoņci dachu. Dopuszcza się otwarcia da-
chowe, przy czym szerokoņć jednej lukarny li-
czona w najszerszym jej miejscu (tzn. szero-
koņć czołowej ņciany lukarny bez okapów), nie 
może przekroczyć ½ długoņci całej połaci da-
chowej. Łączna szerokoņć lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci dachowej; 

i)  dostosowanie architektury budynków do lokal-
nych tradycji budowlanych poprzez stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: 
tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje) 
i charakterystycznego dla regionu detalu (typu 

gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 
kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania 
na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych, 
klinkieru i cegły silikatowej; 

j)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dacho-
wych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitują-
cej drewniany gont; 

k)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków 
gospodarczych i garaży, realizowanych jako wol-
nostojące lub dobudowane. Zakaz realizacji obiek-
tów blaszanych. Wysokoņć budynków gospodar-
czych i garaży nie może przekroczyć wysokoņci 
7 metrów. Realizacja dachów jako dwuspadowych, 
czteropołaciowych lub wielopołaciowych oraz 
w wypadku garaży dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dachów jednospadowych, o kącie 
nachylenia głównych połaci do 450 i kolorystyce 
pokrycia połaci dachowych takiej jak: ciemnoczer-
wony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony. W wypadku realizacji budynków 
jako wolnostojących obowiązuje zakaz przesuwa-
nia głównych połaci dachowych względem siebie 
w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia; 

9) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na następujących zasadach: 

a)  nazwa obiektu może być sytuowana; 
-- bezpoņrednio na elewacji budynku, wykonane 

z ażurowych liter o wysokoņci do 0,50 m; 
-- prostopadle lub równolegle do elewacji bu-

dynku, jako kute w metalu znaki (logo) mon-
towane na wspornikach lub nazwa obiektu 
umieszczona na podwieszanej desce do 
elementów budynku lub wsporników; 

-- jako podņwietlane kasetony; 
b)  tablica informacyjna lub reklamowa może być 

sytuowana wyłącznie na elewacji budynku a ich 
po-wierzchnia nie może być większa niż 0,5 m2 
.W przypadku usług wbudowanych obowiązuje 
realizacja nie więcej niż 1 tablicy informacyjnej 
dla 1 usługi; 

10) Dostęp do terenu z drogi klasy zbiorczej; 
11) Realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 

100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługo-
wych; 

12) Realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do 
ww. miejsc postojowych wlicza się miejsce 
w garażu); 

13) Na każdej działce, na której będzie realizowana 
zabudowa pensjonatowa lub wynajem pokoi re-
alizacja dodatkowo nie mniej niż 4 miejsca posto-
jowych, a w noworealizowanych obiektach 1-no 
miejsce postojowe na 1 apartament lub pokój na 
wynajem. Do ww. miejsc postojowych 
w zabudowie pensjonatowej oraz zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej z wynajmem pokoi 
wlicza się miejsca w garażu. 

2. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 
3.U/M – pow. 0,36 ha, 4.U/M – pow. 0,17 ha i 5.U/M – 
pow. 0,38 ha, 6.U/M – pow. 0,14 ha, 7.U/M – pow. 
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0,15 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi 
i mieszkalnictwo realizowane jako budynki 
mieszkalne jednorodzinne lub mieszkania 
w budynkach usługowych; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego – miej-
sca postojowe, zieleń urządzona, obiekty budow-
lane infrastruktury technicznej; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, 
gastronomi, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, 
usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, ko-
smetyczka) i odnową biologiczną, biura oraz 
drobna wytwórczoņć realizowana jako warsztaty 
rzemieņlnicze; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
50% pow. terenu inwestycji dla terenów przezna-
czonych pod usługi oraz 30% pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne; 

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na 
powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni 
terenu inwestycji dla terenów przeznaczonych 
pod usługi oraz 50% pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne; 

6) Przebudowa istniejących obiektów na następują-
cych zasadach: 
a)  stosowanie miejscowych materiałów elewa-

cyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz 
ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu 
detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tra-
dycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania 
otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz 
stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw 
sztucznych, klinkieru i cegły silikatowej; 

b)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

c)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dacho-
wych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej 
drewniany gont; 

7) Realizacja nowych budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i usługowych oraz odbudowa, rozbudowa 
lub nadbudowa istniejących, na następujących zasa-
dach: 
a)  realizacja nowych budynków w zabudowie wolno-

stojącej lub zwartej w tym realizowanej 
w granicach działki; 

b)  maksymalna wysokoņć usytuowania okapu dachu 
nie może przekroczyć 5 m, za wyjątkiem istnieją-
cych obiektów, w których należy utrzymać istnieją-
cą wysokoņć; 

c)  szerokoņć okapu dachu nie może być mniejsza niż 
80 cm; 

d)  wysokoņć budynków nie może przekroczyć wyso-
koņci 13 metrów; 

e)  realizacja nowych budynków o jednej kondygnacji, 
której wszystkie cztery ņciany znajdują się w całoņci 
powyżej istniejącego lub projektowanego terenu 
i nie więcej niż dwóch kondygnacjach w dachu; 

f)  realizacja dachów jako dwuspadowych za wyjąt-
kiem budynków zabudowy willowej z okresu mo-
dernizmu międzywojennego, o kącie nachylenia 
głównych połaci pomiędzy 450 – 540. Dopuszcza 
się realizację dachów dwuspadowych 
z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub wie-

lopołaciowych oraz w wypadku zabudowy willowej 
z okresu modernizmu międzywojennego dachów 
płaskich. Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

g)  przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza 
się inne niż ustalone w ppkt f) rozwiązania połaci 
dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kon-
tynuację istniejących zastosowanych w budynkach 
rozwiązań; 

h)  zakaz przesuwania głównych połaci dachowych 
względem siebie w płaszczyźnie pionowej; realizacji 
połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy otwarć dachowych) z dopuszczeniem za-
łamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia 
w strefie okapu na długoņci nie większej niż 1/3 
długoņci połaci oraz otwierania dachów jako otwarć 
pulpitowych wychodzących z kalenicy na długoņci 
powyżej 1/2 długoņci dachu. Dopuszcza się otwar-
cia dachowe, przy czym szerokoņć jednej lukarny li-
czona w najszerszym jej miejscu (tzn. szerokoņć 
czołowej ņciany lukarny bez okapów), nie może 
przekroczyć ½ długoņci całej połaci dachowej. 
Łączna szerokoņć lukarn nie może przekroczyć 2/3 
długoņci całej połaci dachowej; 

i)  dostosowanie architektury budynków do lokalnych 
tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejsco-
wych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drew-
no, gont, kamień oraz ich imitacje) 
i charakterystycznego dla regionu detalu (typu 
gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej ka-
mieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz 
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewa-
cjach okładzin z tworzyw sztucznych, klinkieru 
i cegły silikatowej; 

j)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych 
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafi-
towy, czarny matowy oraz imitującej drewniany 
gont; 

k)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków 
gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnosto-
jące lub dobudowane. Zakaz realizacji obiektów bla-
szanych. Wysokoņć budynków gospodarczych i garaży 
nie może przekroczyć wysokoņci 7 metrów. Realizacja 
dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub 
wielopołaciowych oraz w wypadku garaży dobudo-
wanych do budynków mieszkalnych dachów jedno-
spadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 
450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych takiej jak: 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 
matowy, ciemnozielony. W wypadku realizacji budyn-
ków jako wolnostojących obowiązuje zakaz przesuwa-
nia głównych połaci dachowych względem siebie 
w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych 
o różnym kącie nachylenia; 

9) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na następujących zasadach: 
a)  nazwa obiektu może być sytuowana; 

--  bezpoņrednio na elewacji budynku, wykonane 
z ażurowych liter o wysokoņci do 0,50 m; 

--  prostopadle lub równolegle do elewacji budyn-
ku, jako kute w metalu znaki (logo) montowane 
na wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona 
na podwieszanej desce do elementów budynku 
lub wsporników; 

--  jako podņwietlane kasetony; 
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b)  tablica informacyjna lub reklamowa może być sy-
tuowana wyłącznie na elewacji budynku a ich po-
wierzchnia nie może być większa niż 0,5 m2. 
W przypadku usług wbudowanych obowiązuje re-
alizacja nie więcej niż 1 tablicy informacyjnej dla 
1 usługi; 

10) Dostęp do terenu z drogi klasy lokalnej i zbiorczej; 
11) Realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 

100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych; 
12) Realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 

jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. 
miejsc postojowych wlicza się 1-no miejsce w garażu); 

3. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
1.U – pow. 0,10 ha, 2.U – pow. 0,40 ha, 3.U – pow. 
0,24 ha, 5.U – pow. 0,42 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komer-
cyjne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego – miej-
sca postojowe, zieleń urządzona, obiekty budow-
lane infrastruktury technicznej; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, 
gastronomi, edukacji, kultury, administracji, 
usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, ko-
smetyczka), biura oraz drobna wytwórczoņć reali-
zowana jako warsztaty rzemieņlnicze; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć: 
a) w terenach 1.U i 2.U - 40% pow. terenu inwe-

stycji; 
b) w terenach 3.U i 5.U - 60% pow. terenu inwe-

stycji; 
5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na 

powierzchni nie mniejszej niż: 
a)  w terenach 1.U i 2.U - 30% powierzchni terenu 

inwestycji; 
b)  w terenach 3.U i 5.U - 15% powierzchni terenu 

inwestycji 
6) Przebudowa istniejących obiektów na następują-

cych zasadach: 
a)  stosowanie miejscowych materiałów elewa-

cyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz 
ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu 
detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tra-
dycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania 
otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz 
stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw 
sztucznych, klinkieru i cegły silikatowej; 

b)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

c)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dacho-
wych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitują-
cej drewniany gont; 

7) Realizacja nowych budynków oraz odbudowa, 
rozbudowa lub nadbudowa istniejących, na na-
stępujących zasadach: 
a)  realizacja nowych budynków w zabudowie 

wolnostojącej; 
b)  wysokoņć budynków nie może przekroczyć 

wysokoņci 13 metrów, za wyjątkiem terenu 
2.U, gdzie do-puszcza się wysokoņć w głównej 
kalenicy do 18,5 m; 

c)  realizacja dachów jako dwuspadowych, 
o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 
350 – 540. Do-puszcza się realizację dachów 

dwuspadowych z przyczółkami, dachów czte-
ropołaciowych lub wielopołaciowych, a w te-
renie 2.U dachów płaskich. Zakaz realizacji da-
chów namiotowych; 

d)  przy rozbudowie istniejących budynków do-
puszcza się inne niż ustalone w ppkt c) rozwią-
zania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, 
stanowiące kontynuację istniejących zastoso-
wanych w budynkach rozwiązań; 

e)  zakaz przesuwania głównych połaci dacho-
wych względem siebie w płaszczyźnie piono-
wej; realizacji połaci dachowych o różnym ką-
cie nachylenia (nie dotyczy otwarć dacho-
wych) z dopuszczeniem załamania połaci 
i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu na 
długoņci nie większej niż 1/3 długoņci połaci 
oraz otwierania dachów jako otwarć pulpito-
wych wychodzących z kalenicy na długoņci 
powyżej 1/2 długoņci dachu. Dopuszcza się 
otwarcia dachowe, przy czym szerokoņć jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu (tzn. 
szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez oka-
pów), nie może przekroczyć ½ długoņci całej 
połaci dachowej. Łączna szerokoņć lukarn nie 
może przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci da-
chowej; 

f)  dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych poprzez stoso-
wanie miejscowych materiałów elewacyjnych 
(typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imi-
tacje) i charakterystycznego dla regionu detalu 
(typu gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania oto-
czaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach okładzin z tworzyw 
sztucznych, klinkieru i cegły silikatowej; 

g)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-
brązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imi-
tującej drewniany gont; 

h)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informa-
cyjnych realizowanych na następujących zasa-
dach: 
a) nazwa obiektu może być sytuowana; 

--  bezpoņrednio na elewacji budynku, wyko-
nane z ażurowych liter o wysokoņci do 0,50 
m; 

--  prostopadle lub równolegle do elewacji 
budynku, jako kute w metalu znaki (logo) 
montowane na wspornikach lub nazwa 
obiektu umieszczona na podwieszanej de-
sce do elementów budynku lub wsporni-
ków; 

--  jako podņwietlane kasetony; 
b)  tablica informacyjna lub reklamowa może 

być sytuowana wyłącznie na elewacji budyn-
ku a ich po-wierzchnia nie może być większa 
niż 0,5 m2 .W przypadku usług wbudowa-
nych obowiązuje realizacja nie więcej niż 
1 tablicy informacyjnej dla 1 usługi; 

9) Dostęp do terenu z drogi klasy zbiorczej 
i dojazdowej oraz poprzez ciągi komunikacyjne 
o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m, nie wyzna-
czone na rysunku planu; 
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10) Realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usłu-
gowych. Dopuszcza się realizację podziem-
nych parkingów. 

4. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
4.U – pow. 0,66 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – komunikacja 
i usługi komercyjne; 

2) Tymczasowe przeznaczenie terenu – usługi komu-
nikacji, do czasu realizacji nowego dworca komu-
nikacyjnego; 

3) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach 
przeznaczenia podstawowego – miejsca postojo-
we, zieleń urządzona, obiekty budowlane infra-
struktury technicznej; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% 
pow. terenu inwestycji; 

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na 
powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni te-
renu inwestycji; 

6) Realizacja nowych budynków, na następujących 
zasadach: 
a)  wysokoņć budynków nie może przekroczyć 

wysokoņci w najwyższym punkcie konstrukcji 
dachowej 18 metrów; 

b)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-
brązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imi-
tującej drewniany gont; 

c)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

d)  dopuszcza się realizację parkingów podziem-
nych; 

7) Dostęp do terenów z dróg klasy zbiorczej; 
8) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 2 miejsca po-

stojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej obiek-
tów. 

5. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
1.Uh – pow. 0,57 ha, 2.Uh – pow. 0,58 ha, 3.Uh – 
pow. 1,14 ha, 4.Uh – pow. 0,57 ha, 5.Uh – pow. 0,32 
ha, 6.Uh – pow. 0,23 ha. Obowiązują następujące za-
sady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi hote-
larskie; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego – miej-
sca postojowe, zieleń urządzona, obiekty budow-
lane infrastruktury technicznej; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż: usługi hotelar-
skie, w tym pensjonaty i oņrodki wypoczynkowe, 
gastronomi, usługi związane z upiększaniem (ty-
pu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną, 
biura; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
a)  w terenach 1.Uh, 4.Uh, 5.Uh i 6.Uh - 50% pow. 

terenu inwestycji; 
b)  w terenach 2.Uh - 40% pow. terenu inwestycji; 
c)  w terenach 3.Uh - 20% pow. terenu inwestycji; 

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na 
powierzchni nie mniejszej niż: 
a) w terenach 1.Uh, 4.Uh, 5.Uh i 6.Uh - 30% pow. 

terenu inwestycji; 
b) w terenach 2.Uh - 40% pow. terenu inwestycji; 
c) w terenach 3.Uh - 60% pow. terenu inwestycji; 

6) Przebudowa istniejących obiektów na następują-
cych zasadach: 
a)  stosowanie miejscowych materiałów elewacyj-

nych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich 
imitacje) i charakterystycznego dla regionu de-
talu (gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania oto-
czaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach okładzin z tworzyw 
sztucznych, klinkieru i cegły silikatowej; 

b)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

c)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dacho-
wych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej 
drewniany gont; 

7) Odbudowa lub rozbudowa istniejących budynków, 
na następujących zasadach: 
a)  obowiązuje zakaz nadbudowy budynków, za 

wyjątkiem nadbudowy wynikającej ze zmiany 
konstrukcji dachu; 

b)  przy nadbudowie budynków realizacja dachów 
jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głów-
nych połaci do 540. Dopuszcza się realizację da-
chów dwuspadowych z przyczółkami, dachów 
czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz 
realizacji dachów namiotowych; 

c)  przy rozbudowie istniejących budynków do-
puszcza się rozwiązania połaci dachowych i kąty 
ich nachylenia, stanowiące kontynuację istnieją-
cych zastosowanych w budynkach rozwiązań; 

d)  zakaz przesuwania głównych połaci dachowych 
względem siebie w płaszczyźnie pionowej; reali-
zacji połaci dachowych o różnym kącie nachyle-
nia (nie dotyczy otwarć dachowych) 
z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta 
jej nachylenia w strefie okapu na długoņci nie 
większej niż 1/3 długoņci połaci oraz otwierania 
dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących 
z kalenicy na długoņci powyżej 1/2 długoņci da-
chu. Dopuszcza się otwarcia dachowe, przy 
czym szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu (tzn. szerokoņć czoło-
wej ņciany lukarny bez okapów), nie może prze-
kroczyć ½ długoņci całej połaci dachowej. Łącz-
na szerokoņć lukarn nie może przekroczyć 2/3 
długoņci całej połaci dachowej; 

e)  dostosowanie architektury budynków do lokal-
nych tradycji budowlanych poprzez stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: 
tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje) 
i charakterystycznego dla regionu detalu (typu 
gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 
kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na 
elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych, klin-
kieru i cegły silikatowej; 

f)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dacho-
wych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązo-
wy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej 
drewniany gont; 

g)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informa-
cyjnych realizowanych na następujących zasadach: 
a)  nazwa obiektu może być sytuowana; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 504 – 32037 – Poz. 3766 
 

-- bezpoņrednio na elewacji budynku, wykonana 
z ażurowych liter o wysokoņci do 0,50 m; 

-- jako podņwietlane kasetony; 
b)  tablica informacyjna lub reklamowa może być 

sytuowana wyłącznie na elewacji budynku a ich 
po-wierzchnia nie może być większa niż 1,5 m2; 

9) Dostęp do terenu z dróg klasy zbiorczej 
i dojazdowej oraz poprzez ciągi komunikacyjne 
o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m, nie wyzna-
czone na rysunku planu; 

10) Realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usłu-
gowych. 

§ 9. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG PUBLICZ-
NYCH 

1. Tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne), ozna-
czone symbolami: 1.UPo – pow. 0,41 ha, 2.UPo – 
pow. 0,40 ha, 3.UPo – pow. 1,02 ha. Obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Zagospodarowanie terenu związane jest 
z realizacją celu publicznego; 

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oņwia-
ty; 

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń urzą-
dzona i urządzenia sportowe, place zabaw, 
obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 

4) Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę 
i przebudowę istniejących obiektów; 

5) Dopuszcza się zmianę użytkowania budynków, dla 
lokalizacji innych niż istniejące usług realizują-
cych cele publiczne; 

6) Odbudowa, rozbudowa lub przebudowa istnieją-
cych budynków, na następujących zasadach: 
a)  zakaz zwiększania wysokoņci istniejących bu-

dynków; 
b)  przy rozbudowie istniejących budynków do-

puszcza się rozwiązania połaci dachowych 
i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację 
istniejących zastosowanych w budynkach 
rozwiązań; 

c)  obowiązuje dostosowanie architektury bu-
dynków do lokalnych tradycji budowlanych 
poprzez stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, ka-
mień i ich imitacje) i charakterystycznego dla 
regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia 
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zaka-
zem stosowania otoczaków) oraz wyrobów 
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach 
sidingu z tworzyw; 

d)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-
brązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imi-
tującej drewniany gont; 

e)  stosowanie na elewacjach budynków kolo-
rów pastelowych; 

7) W terenie oznaczonym symbolem 3.UPo do-
puszcza się realizację hali sportowej realizowa-
nej jako wolnostojąca lub dobudowana do ist-
niejących budynków. Wysokoņć budynku nie 
może przekroczyć w najwyższym punkcie kon-
strukcji dachowej 15 metrów; 

8) Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych 
wyłącznie na elewacji budynku; 

9)  Uwzględnienie nie mniej niż 40% powierzchni 
terenów biologicznie czynnych, w tym kompo-
zycji zieleni urządzonej z zastosowaniem gatun-
ków roņlin zimozielonych. 

10) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy do-
jazdowej 

11) Realizacja nie mniej niż 3 miejsca parkingowe 
na 10 zatrudnionych. W terenie oznaczonym 
symbolem 3.UPo dopuszcza się realizację wielo-
poziomowego parkingu podziemnego; 

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
6.UP – pow. 0,40 ha. Obowiązują następujące za-
sady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zwią-
zane z bezpieczeństwem publicznym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego – składy 
i magazyny, garaże, miejsca postojowe, zieleń 
urządzona, obiekty budowlane infrastruktury 
technicznej; 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
50% powierzchni terenu; 

4) Zachowania terenów biologicznie czynnych na 
powierzchni nie mniejszej niż 20% powierzchni 
terenu; 

5) Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę 
i odbudowę istniejących obiektów, z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi, przy zachowaniu 
następujących zasad: 
a)  realizacja dachów jako dwuspadowych, 

o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 
450 – 540, za wyjątkiem budynków wpisanych 
do rejestru zabytków o mniejszym niż 450 ką-
cie nachylenia połaci. Dopuszcza się realizację 
dachów dwuspadowych z przyczółkami, da-
chów czteropołaciowych lub wielopołacio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

b)  zakaz przesuwania głównych połaci dacho-
wych względem siebie w płaszczyźnie piono-
wej; realizacji połaci dachowych o różnym ką-
cie nachylenia (nie dotyczy otwarć dacho-
wych) z dopuszczeniem załamania połaci 
i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu 
na długoņci nie większej niż 1/3 długoņci poła-
ci oraz otwierania dachów jako otwarć pulpi-
towych wychodzących z kalenicy na długoņci 
powyżej 1/2 długoņci dachu. Dopuszcza się 
otwarcia dachowe, przy czym szerokoņć jed-
nej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu 
(tzn. szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez 
okapów), nie może przekroczyć ½ długoņci ca-
łej połaci dachowej. Łączna szerokoņć lukarn 
nie może przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci 
dachowej; 

c)  dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych poprzez stoso-
wanie miejscowych materiałów elewacyjnych 
(typu: tynk, drewno, gont, kamień i ich imita-
cje) i charakterystycznego dla regionu detalu 
(typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tra-
dycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania 
otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz 
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; 

d)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-
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brązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imi-
tującej drewniany gont; 

e)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

6) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych możli-
wa wyłącznie na elewacjach budynków; 

7) Dostęp do terenu z drogi klasy zbiorczej; 
8) Realizacja miejsc parkingowych, w zależnoņci od 

potrzeb - min. 20 mp/1000 m2 pow. użytkowej. 

3. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
4.UP – pow. 0,29 ha i 5.UP – pow. 0,60 ha. Obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi pu-
bliczne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego – miej-
sca postojowe, zieleń urządzona, obiekty budow-
lane infrastruktury technicznej; 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% powierzchni terenu; 

4) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na 
powierzchni nie mniejszej niż 20% powierzchni 
terenu; 

5) Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę 
i odbudowę istniejących obiektów, z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi, przy zachowaniu 
następujących zasad: 
a)  zakaz nadbudowy istniejących budynków; 
b)  rozbudowa nie może przekroczyć 5% istnieją-

cej powierzchni zabudowy; 
c)  przy rozbudowie istniejących budynków do-

puszcza się rozwiązania połaci dachowych 
i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację 
istniejących zastosowanych w budynkach 
rozwiązań; 

d)  dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych poprzez stoso-
wanie miejscowych materiałów elewacyjnych 
(typu: tynk, drewno, gont, kamień i ich imita-
cje) i charakterystycznego dla regionu detalu 
(typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tra-
dycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania 
otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz 
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; 

e)  stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-
brązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imi-
tującej drewniany gont; 

f)  stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

6) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych możliwa 
wyłącznie na elewacjach budynków; 

7) Dostęp do terenu z drogi klasy dojazdowej; 
8) Realizacja miejsc parkingowych, w zależnoņci od 

potrzeb - min. 20 mp/1000 m2 pow. użytkowej. 
 

Rozdział 5 
ROZDZIAŁ V - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 

KOMUNIKACJI. 

§ 10. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG 
I PARKINGÓW 

1. Tereny komunikacji – droga publiczna, oznaczona 
symbolem KDG/1.KDL – pow. 1,14 ha. Obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji ulicy klasy 
głównej o szerokoņci w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, dostosowanej do 
istniejącej zabudowy i jej elementów realizowa-
nych na zasadach okreņlonych w przepisach od-
rębnych, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 6,5 m, 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej związane z funkcjonowaniem 
drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na 
zasadach okreņlonych w przepisach odrębnych; 

3) Dopuszcza się obniżenie klasy drogi z KDG na 
KDL o szerokoņci w liniach rozgraniczających do 
15, po zrealizowaniu planowanego układu ko-
munikacyjnego w zachodniej częņci miasta. 

2. Tereny komunikacji – droga publiczna klasy zbiorczej, 
oznaczone symbolem 1.KDZ – pow. 1,00 ha. Obowią-
zują następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji ulicy klasy 
zbiorczej o zmiennej szerokoņci w liniach rozgra-
niczających jak na rysunku planu, nie mniejszej 
jednak niż 15 metrów i jej elementów, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci 7 m, 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej związane z funkcjonowaniem 
drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na za-
sadach okreņlonych w przepisach odrębnych. 

3. Tereny komunikacji – droga publiczna klasy zbiorczej, 
oznaczone symbolem 2.KDZ – pow. 0,44 ha. Obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania tere-
nów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji ulicy klasy 
zbiorczej o zmiennej szerokoņci w liniach rozgra-
niczających jak na rysunku planu nie mniejszej 
jednak niż 15 metrów i jej elementów, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 6,5 m; 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktu-

ry technicznej związane z funkcjonowaniem 
drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na za-
sadach okreņlonych w przepisach odrębnych. 

4. Tereny komunikacji – droga publiczna klasy zbiorczej, 
oznaczone symbolem 3.KDZ – pow. 0,80 ha. Obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania tere-
nów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi klasy 
zbiorczej o szerokoņci w liniach rozgraniczających 
30 m i jej elementów, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 7 m, 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktu-

ry technicznej związane z funkcjonowaniem 
drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na za-
sadach okreņlonych w przepisach odrębnych. 

5. Tereny komunikacji – droga publiczna klasy lokalnej, 
oznaczone symbolem 2.KDL – pow. 1,69 ha. Obowią-
zują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
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1) Teren przeznaczony dla lokalizacji ulicy klasy lo-
kalnej o zmiennej szerokoņci w liniach rozgranicza-
jących, nie mniejszej niż 12 metrów i jej elemen-
tów, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci 6 m, 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej związane z funkcjonowaniem drogi 
i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na za-
sadach okreņlonych w przepisach odrębnych; 

6. Tereny komunikacji – drogi publiczne klasy dojazdo-
wej, oznaczone symbolami: 1.KDD – pow. 0,30 ha, 
2.KDD – pow. 0,07 ha. Zagospodarowanie terenów 
realizowane będzie na następujących zasadach: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji ulicy klasy do-
jazdowej o szerokoņci w liniach rozgraniczają-
cych 10 m jej elementów, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci 5 m, 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej związane z funkcjonowaniem 
drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na za-
sadach okreņlonych w przepisach odrębnych; 

7. Tereny komunikacji – droga publiczna klasy dojazdo-
wej, oznaczone symbolem: 3.KDD – pow. 0,49 ha. 
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na 
następujących zasadach: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji ulicy klasy do-
jazdowej o zmiennej szerokoņci w liniach roz-
graniczających jak na rysunku planu, nie mniej-
szej niż 6 m i jej elementów, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m, 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktu-

ry technicznej związane z funkcjonowaniem 
drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogi na zasadach 
okreņlonych w przepisach odrębnych. 

8. Tereny komunikacji – droga publiczna klasy dojazdo-
wej, oznaczone symbolem: 4.KDD – pow. 0,02 ha. 
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na 
następujących zasadach: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji ulicy klasy do-
jazdowej o zmiennej szerokoņci w liniach roz-
graniczających 10 m i jej elementów, takich jak: 
a)  jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m, 
b)  chodniki, 
c)  obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej związane z funkcjonowaniem 
drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogi na zasadach 
okreņlonych w przepisach odrębnych. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KS– po-
w. 0,09 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane 
będzie na następujących zasadach: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, pla-
ce postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, 
dojņcia i ciągi piesze; 

3) Zakaz realizacji budynków; 
4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamo-

wych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, 
w tym dotyczących obiektów użytecznoņci pu-
blicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogi pu-
bliczne. 

10. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 2.KS– 
pow. 0,05 ha. Zagospodarowanie terenów realizo-
wane będzie na następujących zasadach: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, 
place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, 
dojņcia i ciągi piesze; 

3) Zakaz realizacji budynków; 
4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamo-

wych, za wyjątkiem znaków informacyjnych; 
5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę pu-

bliczną. 

11. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 3.KS– 
pow. 0,10 ha. Zagospodarowanie terenów realizo-
wane będzie na następujących zasadach: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, 
place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, 
dojņcia i ciągi piesze; 

3) Zakaz realizacji budynków; 
4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamo-

wych, za wyjątkiem znaków informacyjnych; 
 

Rozdział 6 
ROZDZIAŁ VI - PRZEPISY PRZEJŅCIOWE I KOŃCOWE. 

§ 11. Ustala się z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci, wynikającego ze zmiany przeznaczenia tere-
nów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla nali-
czania jednorazowych opłat w wysokoņci: 

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami 
U/M, MN/Uh, U i Uh; 

2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami 
MN; 

3. 5% dla terenów pozostałych. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zakopane. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

§ 14. Uchwała podlega publikacji na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Zakopane. 

 
 Przewodniczący Rady 

Wawrzyniec Bystrzycki 
 

  

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 504 – 32040 – Poz. 3766 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LIX/949/2010 
Rady Miasta Zakopane 
z dnia 9 wrzeņnia 2010 r. 

 
Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000* 

Układ sekcji rysunku planu 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LIX/949/2010 
Rady Miasta Zakopane 
z dnia 9 wrzeņnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA ZAKOPANE 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
zapisanych w planie „Ņródmieņcie - Wchód”, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy 

I.  Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy. 

1. Do realizacji w latach 2012 – 2013 r. przewidzia-
no budowę nowego parkingu 3.KS (własnoņć: 
Gmina Miasto Zakopane) przy szkole (Gimna-
zjum nr 1); 

2. W/w zadanie realizowane będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa material-
nego i finansowego w tym zakresie. 

3. Realizacja w okresie 2012 – 2013 i latach na-
stępnych, pozostałych inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy i ujętych w planie, nie wyma-
ga zmiany niniejszego rozstrzygnięcia. 
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4. Wydatki na ww. zadanie będą wymagały zabez-
pieczenia ņrodków finansowych w budżecie 
miasta pochodzących z dochodów własnych 
gminy i innych źródeł, w przybliżonej wysoko-
ņci 291.000,00 zł, w tym: 

--  287.000,00 zł budowa parkingu w roku 
2013. 

--  4.000,00 zł przygotowanie inwestycji (do-
kumentacja projektowa) w roku 2012: 

5. Prognozowaną wysokoņć kosztów okreņlono 
bez uwzględnienia zamian wartoņci nakładów 
inwestycyjnych w czasie, na podstawie pro-
gnozy skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego „Ņródmieņcie - Wschód”, spo-
rządzonej w grudniu 2009 r. 

6. Poszczególne zadania będą realizowane siłami 
własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji si-
łami zewnętrznymi. Wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywać się w trybie i na zasadach 
okreņlonych w ustawie – Prawo zamówień pu-
blicznych. 

 
II.  Zasady finansowania zapisanych w planie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

1. Powyższe zadania finansowane będą ze ņrod-
ków krajowych i unijnych. Ņrodki krajowe czę-
ņciowo pochodzić będą ze ņrodków własnych 
gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji 
celowych, pożyczek i kredytów, ņrodków insty-
tucji pozabudżetowych. Ņrodki unijne pocho-
dzić będą z funduszy strukturalnych. 

2. Dopuszcza się udział innych niż gmina inwesto-
rów w finansowaniu inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową 
w sprawie planowanych wydatków na inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej, tyl-
ko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu 
w przyszłoņci budżetu gminy w tej częņci. 

III.  Sposób realizacji i zasady finansowania w/w in-
westycji winny być uwzględnione w Wieloletnim 
planie finansowym i Wieloletnim programie inwe-
stycyjnym. 

IV.  Zmiany ustalonych w pkt. I i II, sposobów realiza-
cji oraz zasad finansowania zapisanych w planie 
„Ņródmieņcie - Wschód” inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, dokonane zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, nie wymagają zmiany 
niniejszego rozstrzygnięcia. 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr LIX/949/2010 
Rady Miasta Zakopane 
z dnia 9 wrzeņnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA W ZAKOPANEM, 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLENIONYCH 

UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO „ŅRÓDMIEŅCIE - WSCHÓD” 

Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracją 
w wykazie uwag wniesionych do wyłożonych 
w dniach od w dniach od 4 czerwca 2010 r. do 6 lipca 
2010 r. do wglądu publicznego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „ŅRÓD-
MIEŅCIE - WSCHÓD”. 

Uwaga nr 1 i 2 dotycząca: 

1. Zmiany definicji usług komercyjnych polegającej 
na wykreņleniu z definicji obecnej słów „z wyjąt-
kiem usług handlowych o pow. sprzedaży powy-
żej 2000m2” oraz przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko”; 

2. Zmiany zapisów dla terenów oznaczonych symbo-
lem 4.U dotyczących: - dodanie do pkt.6, ppkt b) 
dotyczącego dostosowania architektury obiektów 
do lokalnych tradycji budowlanych, na początku 
zdania słowa „zaleca się”; 

--  dodanie do pkt.6, ppkt b) dotyczącego dosto-
sowania architektury obiektów do lokalnych 
tradycji budowlanych, na początku zdania 
słowa „zaleca się”; 

--  dodanie do pkt.2 dotyczącego tymczasowego 
przeznaczenia terenów, na początku zdania 
słów „zaleca się”; 

--  zmiany pkt.8, dotyczącego miejsc postojo-
wych, z ustalonych w projekcie planu 2 miejsc 
na 100 m2 na 1 miejsce na 100m2 powierzchni 
użytkowej obiektów. 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany defi-
nicji usług komercyjnych. Proponowana w treņci 
uwagi zmiana, pozwala na lokalizacje w terenach 
usług komercyjnych wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych, których lokalizacja zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jest możliwa, 
jeżeli w studium uwarunkowań kierunków zagospo-
darowania przestrzennego zostały wyznaczone ob-
szary dla ich lokalizacji. W obowiązującym studium 
nie wyznaczono obszarów dla lokalizacji takich obiek-
tów, w związku z powyższym proponowana zmiana 
ustaleń powodowałaby niezgodnoņć ustaleń planu 
z ustaleniami studium oraz uniemożliwiłaby uchwa-
lenie takiego planu przez Radę Miasta. Uwzględniono 
natomiast uwagę dotyczącą ww. definicji usług 
w częņci dotyczącej „przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko”. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo ochro-
ny ņrodowiska” oraz ustawy „O udostępnianiu in-
formacji o ņrodowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie ņrodowiska oraz raportach 
o oddziaływaniu na ņrodowisko” przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na ņrodowisko obej-
mują przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oraz 
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potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko. 
W związku z powyższym w treņci definicji ustalenie 
o brzmieniu: „przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko” zastąpiono ustaleniem 
o brzmieniu: „przedsięwzięć mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko”. 

Uwagi dotyczącej zmiany zapisów dla terenów 
oznaczonych symbolem 4. U poprzez dodanie do 
pkt.2 dotyczącego tymczasowego przeznaczenia tere-
nów oraz pkt.6, ppkt b) dotyczącego dostosowania 
architektury obiektów do lokalnych tradycji budowla-
nych, na początku zdania słowa „zaleca się” 
uwzględniono, usuwając cały ww. zapis z ustaleń 
planu. 

Uwagi dotyczącej zmiany zapisu pkt.8, dla tere-
nów oznaczonych symbolem 4.U, dotyczącego miejsc 
postojowych, z ustalonych w projekcie planu 2 miejsc 
na 100 m2 na 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użyt-
kowej obiektów nie uwzględniono. Przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego symbolem 4.U są 
usługi komercyjne, które wymagają odpowiedniej 
iloņci miejsc postojowych. Teren oznaczony symbo-
lem 4.U, zlokalizowany jest w centrum miasta 
i obejmuje teren istniejącego dworca autobusowego 
oraz bezpoņrednie sąsiedztwo dworca kolejowego. 
W związku z powyższym oraz zapisaną 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego polityką 
w zakresie parkingów, ograniczenie miejsc postojo-
wych, realizowanych w parkingu podziemnym jest 
sprzeczne z interesami miasta. 

Uwaga nr 3 dotycząca: 

--  zbyt dużej palety barw elewacji i dachów; 
--  braku zapisu planu dotyczącego powołania 

plastyka miejskiego, który opiniowałby spra-
wy dot. informacji wizualnej; 

--  opracowania w trybie pilnym kompleksowego 
studium komunikacyjnego dla Zakopanego 
i okolic; 

--  braku wyszczególnionych i pokazanych na ry-
sunku planu budynków stylowych 
i historycznych bądź nieņcisłoņci na mapie lub 
w tekņcie planu. 

Uwagi dotyczącej zbyt dużej palety barw 
i elewacji i pokryć połaci dachowych nie uwzględnio-
no. Zapisy dotyczące kolorystyki elewacji, jak również 
połaci dachowych były przedmiotem dyskusji na 
posiedzeniu miejskiej Komisji Architektury 
i Urbanistyki i uzyskały akceptację ww. Ograniczenie 
kolorystyki elewacji do odcieni kolorów jasnych, bieli 
i beżu, eliminują bowiem np. możliwoņć realizacji 
budynków drewnianych. Ponadto zapisy takie mogą 
w przyszłoņci rodzić wiele wątpliwoņci interpretacyj-
nych, które utrudniać będą zarówno pracę organu 
wydającego pozwolenia na budowę jak również pracę 
projektantów. Zgodnie z zasadami techniki legislacyj-
nej obowiązującymi również w konstruowaniu 
uchwały w sprawie planu miejscowego, uchwała ta 
jako akt prawny winna być pozbawiona zapisów nie-
jasnych, mogących budzić trudnoņci interpretacyjne. 

Uwaga w częņci dotyczącej powołania plastyka 
miejskiego, który opiniowałby sprawy dot. informacji 
wizualnej, jest bezzasadna ponieważ nie dotyczy 
spraw regulowanych ustaleniami planu miejscowe-
go. 

Uwaga w częņci dotyczącej opracowania w trybie 
pilnym kompleksowego studium komunikacyjnego 
dla Zakopanego i okolic, jest bezzasadna, ponieważ 
nie dotyczy ustaleń projektu planu miejscowego. 

Uwaga w częņci dotyczącej braku wyszczegól-
nionych i pokazanych na rysunku planu budynków 
stylowych i historycznych bądź nieņcisłoņci na mapie 
lub w tekņcie planu, jest bezzasadna ponieważ wy-
mieniony w treņci uwagi budynek przy ul. Nowotar-
skiej 9 znajduje się na obszarze planu „Szkolna-
Kamieniec- Szpitalna”. 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego: 
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96  
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym 

terminie nie będzie uwzględnione. 
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia  

do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. 
 

 

• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami: 
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22, p. 220,  

w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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