
 
 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XVI/250/2016 
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 1 lutego 2016 roku 

w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE GÓRNE 10” 
przyjętego Uchwałą Nr LI/62/2002 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 6 września 2002 r. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego Nr 259 poz. 3384) 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 1 października 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami), Rada Miejska 
w Starym Sączu uchwala, co następuje: 

§ 1. uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE GÓRNE 10, 
zwaną dalej jako, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – GOŁKOWICE GÓRNE 10A, 
po uprzednim: 

1) stwierdzeniu, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – GOŁKOWICE GÓRNE 
10A nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Stary Sącz przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
11 września 2000 roku, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXVI/328/08 z dnia 
28 lipca 2008 roku oraz Uchwałą Nr LI/667/2014 z dnia 29 września 2014 r.; 

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

3) rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu. 

Rozdział 1. 
USTALENIA PORZĄDKOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY. 

1. PLAN - GOŁKOWICE GÓRNE 10A obejmuje teren w miejscowości Gołkowice Górne o powierzchni 
0,39 ha, którego granice oznaczone są w załączniku graficznym Nr 1 do ww. uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GOŁKOWICE GÓRNE 10A, składa się z tekstu 
planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na kopii mapy 
zasadniczej w skali 1:2000. 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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3. Załączniki do Uchwały stanowią: 

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

2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do 
projektu planu. 

§ 3. OBJAŚNIENIA OKREŚLEŃ UŻYTYCH W USTALENIACH PLANU . 

– Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

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

2) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub ich części 
zawierający się w terenie przeznaczonym do zainwestowania, ograniczonym na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

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

4) usługach - należy przez to rozumieć wszystkie usługi komercyjne służące zaspokojeniu potrzeb ludności, 
również podstawowe, z wyjątkiem usług handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz drobnej 
wytwórczości, 

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia działki 
budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego 
i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia działki 
budowlanej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż podstawowe przeznaczenie terenu, który 
uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem 
dopuszczalnym zrealizowanym na terenie działki budowlanej. Przeznaczenie dopuszczalne nie może 
przekroczyć 40% powierzchni terenu przeznaczonego do zabudowy na działce budowlanej i lokalizowane 
jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych; 

7) całkowitej wysokości budynku - należy przez to rozumieć liczoną w metrach odległość od średniej 
wysokości terenu do głównej kalenicy dachu budynku, a średnim poziomie terenu - należy przez to 
rozumieć średnią arytmetyczną pomiędzy najniższą i najwyższą rzędną istniejącego terenu, przylegającą 
bezpośrednio do budynku; 

8) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (liczony 
dla kondygnacji nadziemnych) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 

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

10) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 
związane z: 

a) zaopatrzeniem w energie elektryczną, 

b) zaopatrzeniem w gaz, 

c) zaopatrzeniem w wodę, 

d) odprowadzeniem ścieków, 

e) zapewnieniem dostępu do usług telekomunikacyjnych, 

f) zaopatrzeniem w ciepło, 

11) ciągach komunikacyjnych - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne i dojazdy o minimalnej szerokości 
5 metrów oraz zapewnienie dostępności do działki na zasadzie służebności drogowej; 

12) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć dach który ma co najmniej trzy trójkątne połacie, 
schodzące się w górnej części w jednym punkcie szczytowym i nie posiada kalenicy; 
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13) nowo wydzielonej działce - należy przez to rozumieć działkę wydzieloną po uprawomocnieniu się planu. 
W świetle ustaleń niniejszego planu, geodezyjne wydzielenie dróg nie stanowi wydzielenia nowej działki. 

 
Rozdział 2. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZEN-
NEGO. 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów, należy uwzględnić zakazy 
i ograniczenia wprowadzone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały oraz warunki ochrony 
wynikające z położenia obszaru opracowania w: 

1) Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - zgodnie z Uchwałą nr XVIII/299/12 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. - cały obszar objęty planem; 

2) Otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego - zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody 
Małopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 roku Nr 309, 
poz. 2238); 

3) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 437 – Dolina Rzeki Dunajec (Nowy Sącz); 

4) Strefie Ochronnej Zbiornika Wód Podziemnych Nr 437 - Dolina Rzeki Dunajec (Nowy Sącz). 

2. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej i komunikacji; 

2) zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z elementów betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych; 

3) zakaz stosowania neonów oraz reklam świetlnych emitujących oświetlenie pulsujące lub fosforyzujące 
(w tym ledowych dynamicznych). Zakaz stosowania światła ledowego nie dotyczy jego użycia do 
podświetlenia nośników informacji wizualnej; 

4) zachowanie przedstawionej na rysunku planu strefy sanitarnej 150 m od istniejącego czynnego cmentarza, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) uwzględnienie przy realizacji nowych budynków przebiegu obiektów sieciowych infrastruktury 
technicznej, a także ich stref; 

6) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu; 

3. W zakresie ochrony przed hałasem, w terenie oznaczonym symbolem MN/U obowiązuje przestrzeganie 
dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniowo – usługową; 

4. W planie nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
dokonywanych zgodnie z Działem III, Rozdz. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze względu na brak 
wyznaczonych w planie obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości. 

5. Dopuszcza się zmianę konfiguracji działek ewidencyjnych (podziały geodezyjne) w dostosowaniu do ich 
przeznaczenia określonego w niniejszym planie, przy czym powierzchnia nowo wydzielanej działki, nie może 
być mniejsza niż: 

1) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) 2000 m2 dla zabudowy pensjonatowej; 

3) 350 m2 dla budownictwa rekreacji indywidualnej; 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

1. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi 
terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 
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2. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: z publicznej sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia, przy 
uwzględnieniu przepisów wynikających z położenia części obszaru w strefie 150 metrów od granicy 
istniejącego cmentarza; 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków: 

1) Docelowo odprowadzenie ścieków z całego obszaru objętego planem komunalną siecią kanalizacji 
sanitarnej na oczyszczalnię ścieków. Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej w ww. terenach, 
dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania ścieków; 

2) Obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz ich oczyszczanie, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

4. W zakresie składowania odpadów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Stary Sącz ustalone w stosownej uchwale, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

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

5. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 

1) Zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie siecią rozdzielczą; 

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

6. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 

1) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni indywidualnych; 

2) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń. 

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną: 

1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich lub średnich napięć na zasadach ustalonych przez 
zarządzającego siecią; 

2) Realizacja nowych sieci niskiego i średniego napięcia w wykonaniu kablowym ziemnym. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę linii i stacji napowietrznych. 

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne: realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą 
kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych ziemnych i innych dostępnych rozwiązań, z zakazem 
lokalizacji linii napowietrznych. 

§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH. 

– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczone symbolem MN/U – pow. 0,37 ha. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowanie terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe; 

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane na istniejącej działce budowlanej lub nowo 
wydzielonych działkach o parametrach ustalonych w  4, ust 5 pkt 1, 

b) usługi hotelarskie, realizowane jako pensjonat na istniejącej działce budowlanej lub nowo wydzielonej 
działce o parametrach ustalonych w 4, ust 5 pkt 2; 

c) budynki rekreacji indywidualnej na istniejącej działce budowlanej lub nowo wydzielonych działkach 
o parametrach ustalonych w 4, ust 5 pkt 3; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego: 

a) usługi realizowane jako wbudowane, 

b) budynki gospodarcze i garaże; 

3) Zachowanie intensywności zabudowy - wskaźnik nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 1; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni terenu inwestycji; 

5) Uwzględnienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 20% powierzchni terenu inwestycji ; 
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6) Dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego pensjonatu oraz nie więcej niż dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych; 

7) Realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pensjonatu oraz budynków rekreacji indywidualnej, 
na następujących zasadach: 

a) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz pensjonatu w zabudowie wolnostojącej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

b) realizacja budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, przy czym 
maksymalna kubatura nadziemna pojedynczego budynku realizowanego w zabudowie bliźniaczej nie 
może przekroczyć 400 m3; 

c) całkowita wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć 9 metrów, 
pensjonatu 12 metrów, a budynków rekreacji indywidualnej 7 metrów, 

d) realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia 
połaci pomiędzy 300 – 430 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony, 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie 
pionowej, realizacji połaci dachowych posiadających wspólną kalenicę o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy otwarć dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów 
namiotowych, 

f) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych 
materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 
tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich, 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie 
kolorów pastelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o całkowitej wysokości nie 
przekraczającej 5 metrów, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do budynków mieszkalnych 
lub budynku pensjonatu, zgodnie z przepisami odrębnymi. Obowiązuje realizacja dachów jako 
dwuspadowych lub czteropołaciowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy 300 – 430 i kolorystyce pokrycia 
połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony oraz zakaz 
realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie i realizacji połaci dachowych posiadających wspólną 
kalenicę o różnym kącie nachylenia; 

9) Realizacja niemniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. W wypadku 
budownictwa pensjonatowego zapewnienie nie mniej niż 5 miejsc postojowych. Do ww. miejsc 
postojowych wlicza się miejsca w garażu; 

10) Dostęp do terenów z istniejącej drogi dojazdowej położonej poza obszarem objętym planem, wyznaczoną 
na rysunku planu drogą wewnętrzną oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na 
rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7. USTALENIA DLA TERENÓW DRÓG. 

– Tereny komunikacji – droga wewnętrzna, oznaczona symbolem: 1.KDW – pow. 0,02 ha Obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji fragmentu drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 
6 m i ich elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 5 m, 

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi; 

Rozdział 3. 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się z tytułu uchwalenia planu i związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości, stawkę dla 
naliczania opłat w wysokości 20% dla terenu MN/U. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Starym Sączu. 

  
 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Zielińska 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej: Ewa Zielińska

* Rysunek planu został sporządzony 
w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 
przypisanych prawem odległości margi-
nesów. 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVI/250/2016 
Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 1 lutego 2016 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Starym Sączu jest bezprzedmiotowe, 
ponieważ budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gołkowice Górne 10A. 

Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego Gołkowice Górne 10A, Gmina 
nie będzie musiała ponosić żadnych kosztów związanych z transformacją obszaru, ponieważ w okresie 
najbliższych 10-ciu lat nie zamierza na tym terenie realizować  inwestycji celu publicznego. Dojazd i dostęp 
do nieruchomości może odbywać się z dróg powiatowych: Gołkowice Górne – Gaboń nr 1536K lub 
Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie nr 1537, poprzez istniejącą asfaltową drogę wewnętrzną, wykonaną 
w granicach działki objętej zmianą oraz po szlaku służebności na sąsiedniej działce nr 201/1. 

W związku z powyższym, budżet Gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi 
z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Górne 10A. 

   

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Ewa Zielińska 

 
 
Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/250/2016 
Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 1 lutego 2016 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU, 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG, ZGŁOSZONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GOŁKOWICE GÓRNE 10A 

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego GOŁKOWICE GÓRNE 10 A” oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wyłożonych do 
wglądu publicznego, nie wpłynęła ani jedna uwaga do ww. dokumentów. 

W związku z powyższym, wymagane przepisami rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Starym Sączu jest 
bezprzedmiotowe. 

    Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Ewa Zielińska 
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