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Za³¹cznik
do Rozporz¹dzenia Nr 1/09
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 4 marca 2009 r.

Rejonizacja upraw maku niskomorfinowego
w województwie ma³opolskim w 2009 roku,

z podzia³em na poszczególne Gminy:

Ksi¹¿ Wielki              8,0 ha
Rac³awice           13,0 ha
Ska³a 5,0 ha
S³aboszów    10,0 ha
S³omniki 1,0 ha
Trzyci¹¿ 0,5 ha

Razem    37,5 ha

Wojewoda Ma³opolski: J. Miller

787

Zarz¹dzenie Nr 58/09
Wojewody Ma³opolskiego

z dnia 4 marca 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Ma³o-
polskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Krakowie.

Na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872 z pó�n. zm.1) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

W statucie Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 317/06 Woje-
wody Ma³opolskiego z dnia 26 pa�dziernika 2006 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³op. Nr 949, poz. 5909, z 2007 r. Nr 430, poz. 2847,
Nr 764, poz. 5042 i Nr 884, poz. 5864 oraz z 2008 r. Nr 479,
poz. 3110), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w Wykazie przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których Wo-

jewoda pe³ni funkcjê organu za³o¿ycielskiego, stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do statutu Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego w Krakowie, uchyla siê pkt 1, 11, 13 i 18.

2) w Wykazie jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych
Wojewodzie lub przez niego nadzorowanych, stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 2 do statutu Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego w Krakowie,  czê�æ I otrzymuje brzmienie:

"I. JEDNOSTKI BUD¯ETOWE:
1) Zarz¹d Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Krakowa,
2) Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Ma³o-

polskiego,
3) Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krako-

wie".
__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej Ustawy zosta³y

og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33,
poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175,
poz. 1462 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

§ 2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Wojewoda Ma³opolski: J. Miller
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Uchwa³a* Nr XXIII/143/09
Rady Gminy w Ropie
z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Ropa - wie�
Ropa "2" dz. 1623/3, czê�æ dz. 996, dz. 2471, 2472, czê�æ
dz. 1281, 1282/3, dz. 117/7, dz. 682/9, dz. 2841, dz. 15, czê�æ
dz. 2343/1 (2343/4 wg nowego podzia³u), dz. 3392/1, czê�æ
dz. 2987/19, czê�æ dz. 3696, czê�æ dz. 2861, czê�æ dz. 2868,
czê�æ dz. 902, dz. 905, 907, dz. 3673, 3679, dz. 2811, 2812,
czê�æ dz. 2314, dz. 3715/3, czê�æ dz. 2726 (dz. 2726/2
wg nowego podzia³u), dz. 1686/1, 1686/2, czê�æ dz. 2213,
2217/2, 2218, 2219, 2222.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹
Rady Gminy Ropa Nr IX/45/07 z dnia 10 pa�dziernika 2007 r.
i Nr XIX/114/08 z dnia 30 wrze�nia 2008 r., Rada Gminy w Ro-
pie uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o
1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa
wie� Ropa wprowadzony Uchwa³¹ Nr IX/54/03 Rady Gminy
Ropa z dnia 29 wrze�nia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 405
poz. 4289).

2) "Planach" - nale¿y przez to rozumieæ zmiany planu dotych-
czasowego dla terenów obejmuj¹cych dz. 1623/3, czê�æ
dz. 966, dz. 2471, 2472, czê�æ dz. 1281, 1282/3, dz. 117/7,
dz. 682/9, dz. 2841, dz. 15, czê�æ dz. 2343/1 (2343/4 wg nowe-
go podzia³u), dz. 3392/1, czê�æ dz. 2987/19, czê�æ dz. 3696,
czê�æ dz. 2861, czê�æ dz. 2868, czê�æ dz. 902, dz. 905, 907, dz.
3673, 3679, dz. 2811, 2812, czê�æ dz. 2314, dz. 3715/3, czê�æ
dz. 2726 (dz. 2726/2 wg nowego podzia³u), dz. 1686/1, 1686/2,
czê�æ dz. 2213, 2217/2, 2218, 2219, 2222, uchwalone niniejsz¹
uchwa³¹.

3) "Rysunkach planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunki pla-
nów wymienionych w punkcie 2 sporz¹dzone na mapach
sytuacyjno - wysoko�ciowych wykonanych na bazie mapy
zasadniczej, zarejestrowanych w Powiatowym O�rodku Do-
kumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000

__________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentual-

nych czynno�ci nadzorczych podejmowa³ przez Wojewo-
dê Ma³opolskiego.

Poz. 786, 787, 788
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i 1:500, stanowi¹cych za³¹czniki od Nr 1 do Nr 22 i bêd¹cych
integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa uchwalone uchwa³¹ Nr XVII/100/08 Rady Gminy Ropa
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

5) "Poziomie terenu" - nale¿y przez to rozumieæ �redni po-
ziom terenu istniej¹cego, liczony w obrysie rzutu budynku
jako �rednia arytmetyczna poziomu terenu od strony przy-
stokowej i odstokowej.

6) "Zabudowie letniskowej" - nale¿y przez to rozumieæ zabu-
dowê budynkami rekreacji indywidualnej, przeznaczonymi
do okresowego wypoczynku rodzinnego.

7) "Us³ugach nieuci¹¿liwych" - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
nie wymienione w przepisach odrêbnych jako przedsiêwziê-
cia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wyma-
gaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
lub dla których sporz¹dzanie takiego raportu mo¿e byæ wy-
magane.

8) "Powierzchni us³ugowej" - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê �ci�le zwi¹zan¹ z funkcj¹ us³ugow¹.

§ 2

1. Stwierdza siê zgodno�æ planów o których mowa w § 1
punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plany o których mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

1. W obszarach objêtych planami obowi¹zuj¹ce studium o któ-
rym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrze-
ni publicznych, wymagaj¹cych okre�lenia warunków ich
kszta³towania.

2. W obszarach objêtych planami nie zachodzi potrzeba okre-
�lania zasad i warunków scaleñ nieruchomo�ci.

3. Dla terenów po³o¿onych w obszarach zagro¿onych proce-
sami erozyjno - osuwiskowymi i terenów objêtych planami
4, 7, 18 i 22 z uwagi na no�no�æ gruntów i p³ytki poziom
wód gruntowych, obowi¹zuje okre�lenie sposobu posado-
wienia obiektów i wymogów konstrukcyjnych zgodnie
z przepisami odrêbnymi, dotycz¹cymi geotechnicznych wa-
runków posadowienia obiektów oraz realizacja budynków
bez podpiwniczenia.

4. Tereny objête planami (z wyj¹tkiem terenów objêtych plana-
mi 12 i 16) po³o¿one s¹ w strefie III - nadzoru i kontroli, usta-
nowionej dla ochrony ujêcia wody w Ropicy Polskiej, obej-
muj¹cej ca³¹ zlewniê rzeki Ropy. Obowi¹zuj¹ zasady rozwo-
ju infrastruktury technicznej podane w § 8 i zakaz realizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych pogorszyæ jako�æ wód powierzch-
niowych.

5. Tereny objête planami przeznaczone pod zabudowê nie s¹
po³o¿one w obszarach bezpo�rednio zagro¿onych powodzi¹.

6. Ustalenia planów nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
przepisów odrêbnych.

§ 4

Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne objête pla-
nem 1 klasy R V i Ps V, planem 3 klasy R V, R VI i Ps V, pla-
nem 4 klasy R V, planem 5 klasy R IVa o powierzchni 0,05 ha,
klasy R IVb o powierzchni 0,30 ha, klasy £ IV o powierzchni
0,12 ha, planem 6 klasy R IIIb o powierzchni 0,19 ha, planem 7
klasy Ps V i R VI, planem 8 klasy R IVb o powierzchni 0,47 ha
i klasy Ps V, planem 9 klasy R IVa o powierzchni 0,19 ha, klasy

R IVb o powierzchni 0,20 ha, klasy Ps V i Ps VI, planem 10 klasy
R IIIb o powierzchni 0,42 ha, planem 12 klasy £ IV o powierzch-
ni 0,08 ha i klasy R V, planem 13 klasy R V, planem 14 klasy
Ps IV o powierzchni 0,25 ha, planem 15 klasy Ps III o powierzchni
0,11 ha, klasy R IVa o powierzchni 0,58 ha, klasy R IVb o po-
wierzchni 0,11 ha, klasy £ IV o powierzchni 0,09 ha, pla-
nem 16 klasy R V, planem 18 klasy R IVb o powierzchni 0,21 ha,
klasy Ps IV o powierzchni 0,06 ha i klasy R V, planem 21 klasy
R IVb o powierzchni 0,90 ha i klasy R V, planem 22 klasy R IVa
o powierzchni 0,11 ha, klasy R IVb o powierzchni 0,88 ha, klasy
R V i Ps V, nie objête kompleksami rolnymi wyznaczonymi w stu-
dium i nie wymagaj¹ce zgody o której mowa w art. 7 ust. 2
Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.).

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,

zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad

podanych w § 7.
3) Obowi¹zuj¹ parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy

i zagospodarowania terenu okre�lone w ustaleniach szcze-
gó³owych.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

2) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanie-
czyszczenia atmosfery, okre�lonych w przepisach odrêbnych.

3) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ
i zabezpieczeñ dla utrzymania dopuszczalnego poziomu ha-
³asu okre�lonego w przepisach odrêbnych jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) Tereny objête planami po³o¿one s¹ w granicach Po³udnio-
woma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Roz-
porz¹dzenie Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 24 li-
stopada 2006 r. - Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 806 poz. 4862
z 2006 r. z pó�n. zm.). Dla terenów tych obowi¹zuj¹ ustale-
nia i zakazy wynikaj¹ce z wymienionego rozporz¹dzenia.

5) Tereny objête planem 2, planem 6, planem 12, planem 15
i planem 16 po³o¿one s¹ w obszarze Europejskiej Sieci Eko-
logicznej Natura 2000 Dyrektywa Ptasia "PLB 180002 Be-
skid Niski". Dla terenów tych obowi¹zuje zabezpieczenie �ro-
dowiska przed szkodliwym wp³ywem na siedliska przyrod-
nicze chronionych gatunków ro�lin i zwierz¹t i przed rozpo-
czêciem procesu inwestycyjnego wdro¿enie procedury
w sprawie raportu oddzia³ywania na �rodowisko okre�lo-
nej w przepisach odrêbnych.

6) Tereny objête planem 6, planem 10, planem 15, planem 19
i planem 20 po³o¿one s¹ w Obszarze Wysokiej Ochrony
(OWO) G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych doliny Wi-
s³oki (GZWP - 433). Dla terenów tych obowi¹zuj¹ zasady
dotycz¹ce gospodarki �ciekowej podane w § 8 i ustaleniach
szczegó³owych, eliminacja �róde³ zanieczyszczenia wód oraz
wykluczenia lokalizacji inwestycji, które mog³yby zagroziæ
jako�ci i ilo�ci wody.
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7) Dla terenów po³o¿onych w wyznaczonej planem dotychcza-
sowym strefie eksponowanych widokowo stoków, zwanej
"stref¹ widokow¹", obowi¹zuj¹ ograniczenia dotycz¹ce wy-
soko�ci i kubatury budynków, podane w ustaleniach szcze-
gó³owych.

8) Na obszarach objêtych planami nie wystêpuj¹ inne formy
ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowi¹zuje kszta³towanie architektury obiektów harmo-

nizuj¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do architektury tra-
dycyjnej.

2) Teren objêty planem 5 znajduje siê czê�ciowo w wyznaczo-
nej planem dotychczasowym strefie stanowisk archeolo-
gicznych do obserwacji archeologicznej. W wypadku wyko-
nywania prac ziemnych na tym obszarze obowi¹zuje zg³o-
szenie ich rozpoczêcia do urzêdu konserwatorskiego i po-
wiadomienia urzêdu konserwatorskiego w wypadku wy-
st¹pienia znalezisk.

3) Na obszarach objêtych planami nie wystêpuj¹ inne obiekty
podlegaj¹ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162 poz. 1568).

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie
wyznaczonych

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych i sieci gazowych w wielko�ciach zgodnych z prze-
pisami odrêbnymi

3) utrzymanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej i pod-
³¹czenie nowych obiektów do istniej¹cych sieci

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

Plan 1 - dzia³ka Nr 1623/3

1. Tereny oznaczone symbolem 1 MN obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 1623/3 we wsi Ropa, o powierzchni 0,65 ha, stanowi¹ce
grunty rolne klasy R V i Ps V, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê gara¿y dla samo-
chodów osobowych. Dopuszcza siê realizacjê budynków go-
spodarczych z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obo-
wi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co naj-
mniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza siê podzia³ terenu
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha, pod wa-
runkiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Tereny oznaczone symbolem 1 ZL, o powierzchni 0,02 ha,
stanowi¹ce wg ewidencji gruntów grunty le�ne Ls, obejmu-
j¹ce pozosta³¹ czê�æ dzia³ki Nr 1623/3, przeznacza siê na
tereny lasów. Utrzymuje siê istniej¹ce u¿ytkowanie tere-
nu. Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów 1 MN:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.
Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-
wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-
mniej 10 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi
gminnej i w odleg³o�ci od granicy lasów zgodnej z przepi-
sami odrêbnymi.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 1 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³y-
wowego na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany.

5. Dojazd do terenów 1 MN z istniej¹cej drogi dojazdowej
(dz. 3545).

§ 10

PLAN 2 - czê�æ dzia³ki Nr 996

1. Tereny oznaczone symbolem 2 R/ZL obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 996 we wsi Ropa o powierzchni 1,01 ha, stanowi¹c¹
grunty rolne klasy R IVb i R V, przeznacza siê na tereny
rolne do zalesieñ. Mo¿liwa realizacja zadrzewieñ lub zale-
sieñ, nawi¹zuj¹cych sk³adem gatunkowym do warunków
siedliskowych Beskidu Niskiego. Obowi¹zuje zakaz realiza-
cji budynków. Dopuszczona realizacja podziemnej sieci in-
frastruktury technicznej. Dopuszczone utrzymanie dotych-
czasowego u¿ytkowania.

§ 11

PLAN 3 - dzia³ki Nr 2471, 2472

1. Tereny oznaczone symbolem 3 MN/ZR/o obejmuj¹ce dzia³-
kê Nr 2471 i czê�æ dzia³ki Nr 2472 we wsi Ropa o powierzch-
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ni 0,68 ha stanowi¹c¹ grunty rolne klasy R V, R VI i Ps V,
przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkalno - rekre-
acyjnej/ w obszarach zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych, dla realizacji budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i zabudowy letniskowej. Dopuszcza siê realizacjê
budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwen-
tarskich) i gara¿y dla samochodów osobowych. Obowi¹zuje
zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1 budynek rekreacji in-
dywidualnej. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 0,15 ha dla zabudowy mieszkaniowej
i 0,10 ha dla zabudowy letniskowej, z obowi¹zkiem wydzie-
lenia do nich dojazdów. Przed rozpoczêciem procesu inwe-
stycyjnego, w zale¿no�ci od kategorii geotechnicznej obiek-
tów, obowi¹zuje sporz¹dzenie dokumentacji geotechnicznej
lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Teren oznaczony symbolem 3 ZL, obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 2472 o powierzchni 0,16 ha, stanowi¹cy grunty le�ne wg
ewidencji gruntów, przeznacza siê na tereny lasów. Obo-
wi¹zuje utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zakaz reali-
zacji obiektów kubaturowych.

3. Teren oznaczony symbolem 3 R obejmuj¹cy pozosta³¹ czê�æ
dzia³ki Nr 2472 o powierzchni 0,10 ha, stanowi¹cy grunty
rolne klasy Ps V i R VI, przeznacza siê na tereny rolne.
Utrzymuje siê istniej¹ce u¿ytkowanie. Dopuszcza siê reali-
zacjê sieci infrastruktury technicznej i dojazdów. Dopusz-
cza siê realizacjê miejsc postojowych, zwi¹zanych z tere-
nami 3 MN/ZR/o.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 8 m dla zabudowy mieszkaniowej i dla zabudo-
wy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

5) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 3 MN/ZR/o
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z ujêcia indywidualnego.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e
z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

6. Dojazd do terenów 3 MN/ZR/o istniej¹cej drogi gminnej
(dz. 3481).

§ 12

PLAN 4 - czê�æ dzia³ek Nr 1281, 1282/3

1. Teren oznaczony symbolem 4 R/ZL, obejmuj¹cy czê�æ dzia³-
ki Nr 1281 we wsi Ropa o powierzchni 0,39 ha, stanowi¹cy
grunty rolne klasy Ps IV, przeznacza siê na tereny rolne do
zalesieñ. Mo¿liwa realizacja zadrzewieñ lub zalesieñ, na-
wi¹zuj¹cych sk³adem gatunkowym do warunków siedlisko-
wych Beskidu Niskiego. Obowi¹zuje zakaz realizacji budyn-
ków. Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cego dojazdu do bu-
dynków mieszkalnych i gospodarczych na dzia³ce 1282/3
z mo¿liwo�ci¹ prze³o¿enia odcinka dojazdu przebiegaj¹ce-
go przez dzia³kê 1281. Dopuszczona realizacja podziemnej
sieci infrastruktury technicznej. Dopuszczone utrzymanie do-
tychczasowego u¿ytkowania.

2. Teren oznaczony symbolem 4 MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 1282/3 we wsi Ropa o powierzchni 0,41 ha, stanowi¹cy
grunty rolne klasy R V, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospo-
darczych z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹-
zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha, z obowi¹z-
kiem zapewnienia do nich dojazdów. Przed rozpoczêciem
procesu inwestycyjnego, w zale¿no�ci od kategorii geotech-
nicznej obiektów, obowi¹zuje sporz¹dzenie dokumentacji
geotechnicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów 4 MN:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-
mniej 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej dro-
gi gminnej.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 4 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej

lub z w³asnego ujêcia zlokalizowanego zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi w obrêbie dzia³ki.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-
niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
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ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci
ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci �redniego ci�nienia
na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach i wywo¿enie w spo-
sób zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 4 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 3573).

§ 13

PLAN 5 -dzia³ka Nr 117/7

1. Teren oznaczony symbolem 5 MN/ZR/k obejmuj¹cy czê�æ
dzia³ki Nr 117/7 we wsi Ropa o powierzchni 0,47 ha, stano-
wi¹cy grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,05 ha, klasy
R IVb o powierzchni 0,30 ha i klasy £ IV o powierzchni 0,12 ha,
przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkalno - rekre-
acyjnej w strefie widokowo - krajobrazowej dla realizacji
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy letni-
skowej. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje zabez-
pieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miej-
sce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1 budynek rekreacji indywidu-
alnej. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 0,10 ha, z obowi¹zkiem zapewnienia do nich
dojazdów. Pozosta³a czê�æ dzia³ki o powierzchni 0,03 ha znaj-
duje siê w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach
rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹.

2. Symbolem EE oznaczona jest istniej¹ca linia elektroener-
getyczna �redniego napiêcia, napowietrzna, do utrzyma-
nia. Przy realizacji obiektów budowlanych w obrêbie tej linii
obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci zgodnych z przepisami
odrêbnymi.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 5 MN/ZR/k:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje kubatura czê�ci nadziemnej liczonej od po-
ziomu parteru dla budynków mieszkalnych nie wiêksza
ni¿ 800 m3 a dla budynków rekreacji indywidualnej nie
wiêksza ni¿ 400 m3.

3) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 8 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

4) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹-
cej drogi gminnej i w odleg³o�ciach zgodnych z przepisa-
mi odrêbnymi od istniej¹cej linii elektroenergetycznej.

6) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

8) Przy wykonywaniu robót ziemnych w pó³nocno - wschod-
niej czê�ci dzia³ki obowi¹zuj¹ zasady podane w § 7.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 5 MN/ZR/k
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu lokalnego lub z indy-

widualnego ujêcia.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych do-
puszcza siê realizacjê szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany

5. Dojazd do terenów 5 MN/ZR/k z istniej¹cej drogi gminnej
dojazdowej (dz. 3439/1)

§ 14

PLAN 6 -dzia³ka Nr 682/9

1. Teren oznaczony symbolem 6 MN obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 682/9 we wsi Ropa o powierzchni 0,19 ha, stanowi¹cy
grunty rolne klasy R IIIb, przeznacza siê na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê budynków go-
spodarczych z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obo-
wi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co naj-
mniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza siê podzia³ na
dzia³ki budowlane o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,08 ha
z obowi¹zkiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 6 MN:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kondy-
gnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza jed-
nak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej kaleni-
cy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych budynków w odleg³o-
�ci nie mniejszej ni¿ 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
istniej¹cej drogi gminnej, nie mniejszej ni¿ 15 m od górnej
krawêdzi skarpy brzegowej koryta rzeki Ropy i w odle-
g³o�ci od granicy lasu zgodnej z przepisami odrêbnymi.
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5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 50% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 6 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych do-
puszcza siê realizacjê szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 6 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz.628).

§ 15

PLAN 7 -dzia³ka Nr 2841

1. Tereny oznaczone symbolem 7 MN obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 2841 we wsi Ropa o powierzchni 1,19 ha, stanowi¹cej
grunty rolne klasy Ps V i R VI, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy letni-
skowej. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i gara¿y dla sa-
mochodów osobowych. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie
i 1 miejsce/1 budynek rekreacji indywidualnej. Dopuszcza
siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,15 ha,
z obowi¹zkiem wydzielenia do nich dojazdów. W przypadku
realizacji zabudowy letniskowej dopuszcza siê wydzielenie
dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha. Przed rozpo-
czêciem procesu inwestycyjnego, w zale¿no�ci od kategorii
geotechnicznej obiektów, obowi¹zuje sporz¹dzenie doku-
mentacji geotechnicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Teren oznaczony symbolem 7 ZL, obejmuj¹cy pozosta³¹ czê�æ
dzia³ki Nr 2841 o powierzchni 0,03 ha, stanowi¹cy grunty
le�ne wg ewidencji gruntów, przeznacza siê na tereny la-
sów. Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i za-
kaz realizacji obiektów kubaturowych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 7 MN:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ budynków mieszkal-
nych dwie kondygnacje nadziemne w tym druga w da-
chu, nie wiêksza jednak ni¿ 10 m a dla pozosta³ych budyn-

ków nie wiêksza ni¿ 8 m, licz¹c od poziomu terenu do
najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m
od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci od gra-
nicy lasów zgodnej z przepisami odrêbnymi.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 7 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z ujêcia wody indywidualnego.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych do-
puszcza siê realizacjê szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

1) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 7 MN z istniej¹cej drogi dojazdowej
(dz.2846/2, 2846/3).

§ 16

PLAN 8 -dzia³ka Nr 15

1. Teren oznaczony symbolem 8 MN/MR obejmuj¹cy czê�æ
dzia³ki Nr 15 we wsi Ropa o powierzchni 0,50 ha, stanowi¹-
cy grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0,47 ha i klasy Ps V,
przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkalno - zagro-
dowej, dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, budynków gospodarczych i inwentarskich. Obowi¹zu-
je zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,15 ha. Pozosta³a
czê�æ dzia³ki Nr 15 o powierzchni 0,05 ha znajduje siê w wy-
znaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczaj¹-
cych drogê powiatow¹ i drogê gminn¹ dojazdow¹.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.
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3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych budynków w odleg³o-
�ci nie mniejszej ni¿ 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
istniej¹cej drogi powiatowej i nie mniejszej ni¿ 8 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi gminnej.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 8 MN/MR
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z ujêcia wody indywidualnego.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych do-
puszcza siê realizacjê szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 8 MN/MR z istniej¹cej drogi powiatowej
(dz. 3427/1) na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi
lub z drogi gminnej (dz. 3439).

§ 17

Plan 9 - czê�æ dzia³ki Nr 2343/1
(dz. 2343/4 wg nowego podzia³u)

1. Tereny oznaczone symbolem 9 MN obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 2343/1 (dzia³kê 2343/4 wg nowego podzia³u) we wsi
Ropa, o powierzchni 0,52 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy
R IVa o powierzchni 0,19 ha, klasy R IVb o powierzchni 0,20 ha
i klas Ps V i Ps VI, przeznacza siê na tereny zabudowy miesz-
kaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. Dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych. Do-
puszcza siê realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych z wyklu-
czeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje zabezpiecze-
nie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/
1 mieszkanie i co najmniej 1 miejsce/50 m2 powierzchni us³u-
gowej. Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki o powierzch-
ni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha, pod warunkiem zapewnienia do
nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów 9 MN:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpito-

wych. Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciem-
na kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³-
tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-
wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-
mniej 15 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi
gminnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 9 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej

lokalnej lub indywidualnego ujêcia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³y-
wowego na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany.

4. Dojazd do terenów 9 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 3493).

§ 18

Plan 10 - dzia³ka Nr 3392/1

1. Tereny oznaczone symbolem 10 MN/U/o obejmuj¹ce czê�æ
dzia³ki Nr 3392/1 we wsi Ropa, o powierzchni 0,42 ha, sta-
nowi¹ce grunty rolne klasy R IIIb, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej w obszarach za-
gro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych dla realizacji
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i us³ug nieuci¹¿li-
wych. Dopuszcza siê realizacjê gara¿y dla samochodów oso-
bowych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje zabez-
pieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miej-
sce/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 powierzchni us³ugowej.
Dla parkingów o utwardzonej nawierzchni obowi¹zuje zain-
stalowanie separatorów b³ota i ropopochodnych na odp³y-
wach kanalizacji opadowej. Dopuszcza siê podzia³ terenu na
dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,15 ha, pod warun-
kiem zapewnienia do nich dojazdów. Przed rozpoczêciem
procesu inwestycyjnego, w zale¿no�ci od kategorii geotech-
nicznej obiektów, obowi¹zuje sporz¹dzenie dokumentacji
geotechnicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Tereny oznaczone symbolem 10 ZN, obejmuj¹ce pozosta³¹
czê�æ dzia³ki 3392/1 o powierzchni 0,04 ha, stanowi¹ce grunty
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rolne klasy R IIIb, przeznacza siê na tereny zieleni nieurz¹-
dzonej zwi¹zanej z wysok¹ skarp¹ i obudow¹ biologiczn¹
rzeki Ropy. Utrzymuje siê istniej¹ce u¿ytkowanie terenu.
Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych. Dopusz-
cza siê realizacjê sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów 10 MN/U/o:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-
wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-
mniej 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi
powiatowej i w odleg³o�ci od granicy lasów zgodnej z prze-
pisami odrêbnymi.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 10 MN/U/o
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego indywidualnego ujê-

cia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³y-
wowego na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dcê sieci.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany.

5. Dojazd do terenów 10 MN/U/o istniej¹cym zjazdem z drogi
powiatowej s³u¿ebno�ci¹ przejazdu przez dzia³kê 3392/2.

§ 19

PLAN 11 - czê�æ dzia³ki Nr 2987/19

1. Tereny oznaczone symbolem 11 R/ZL obejmuj¹ce czê�æ dzia³-
ki Nr 2987/19 we wsi Ropa o powierzchni 0,25 ha, stano-
wi¹c¹ grunty rolne klasy R IVa, przeznacza siê na tereny
rolne do zalesieñ. Mo¿liwa realizacja zadrzewieñ lub zale-
sieñ, nawi¹zuj¹cych sk³adem gatunkowym do warunków
siedliskowych Beskidu Niskiego. Obowi¹zuje granica zale-

sienia nie bli¿ej ni¿ 12 m od po³udniowej granicy dzia³ki Obo-
wi¹zuje zakaz realizacji budynków. Dopuszczona realizacja
podziemnej sieci infrastruktury technicznej. Dopuszczone
utrzymanie dotychczasowego u¿ytkowania.

§ 20

PLAN 12 - czê�æ dzia³ki Nr 3696

1. Tereny oznaczone symbolem 12 MN obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 3696 we wsi Ropa o powierzchni 0,46 ha stanowi¹ce
grunty rolne klasy £ IV o powierzchni 0.08 ha i klasy R V,
przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopusz-
cza siê realizacjê budynków gospodarczych (z wykluczeniem
obiektów inwentarskich) i gara¿y dla samochodów osobo-
wych. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo-
�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza siê po-
dzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha, z obo-
wi¹zkiem wydzielenia do nich dojazdów.

2. Symbolem EE oznaczona jest linia elektroenergetyczna
�redniego napiêcia istniej¹ca do utrzymania. W obrêbie
linii obowi¹zuje usytuowanie obiektów budowlanych w od-
leg³o�ciach zgodnych z przepisami odrêbnymi.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 15 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istnie-
j¹cej drogi gminnej dojazdowej i w odleg³o�ciach zgod-
nych z przepisami odrêbnymi od napowietrznej linii elek-
troenergetycznej �redniego napiêcia.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 35% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 50% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 12 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z ujêcia indywidualnego.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e
z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
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5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 12 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 3711).

§ 21

PLAN 13 - czê�æ dzia³ki Nr 2861

1. Tereny oznaczone symbolem 13 MN obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 2861 we wsi Ropa o powierzchni 0,30 ha stanowi¹ce
grunty rolne klasy R V, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej, dla realizacji budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy letnisko-
wej. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i gara¿y dla sa-
mochodów osobowych. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie
i 1 miejsce/1 budynek rekreacji indywidualnej. Dopuszcza
siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha,
z obowi¹zkiem wydzielenia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ budynków mieszkal-
nych dwie kondygnacje nadziemne w tym druga w da-
chu, nie wiêksza jednak ni¿ 10 m a pozosta³ych budynków
nie wiêksza ni¿ 8 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿-
szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 15 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istnie-
j¹cej drogi gminnej dojazdowej i w odleg³o�ciach zgod-
nych z przepisami odrêbnymi od granicy lasów.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 13 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu lokalnego.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e
z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 13 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 3464).

§ 22

PLAN 14 - czê�æ dzia³ki Nr 2868

1. Tereny oznaczone symbolem 14 MN/ZR obejmuj¹ce czê�æ
dzia³ki Nr 2868 we wsi Ropa o powierzchni 0,25 ha stano-
wi¹ce grunty rolne klasy Ps IV, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej, dla realizacji bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy letni-
skowej. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje za-
bezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miej-
sce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1 budynek rekreacji indywi-
dualnej. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 0,10 ha dla zabudowy mieszkaniowej i 0,06 ha
dla zabudowy letniskowej, z obowi¹zkiem zapewnienia do
nich dojazdów.

2. Tereny oznaczone symbolem 14 R obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 2868 o powierzchni 0,16 ha, stanowi¹ce grunty rolne
klasy Ps IV, przeznacza siê na tereny rolne. Utrzymuje siê
dotychczasowe u¿ytkowanie. Obowi¹zuje zakaz realizacji
budynków. Dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruktury
technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej i 8 m dla
zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu do naj-
wy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 15 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istnie-
j¹cej drogi gminnej dojazdowej i w odleg³o�ciach zgod-
nych z przepisami odrêbnymi od granicy lasów.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 14 MN/ZR
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu lokalnego.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e
z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.
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4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 14 MN/ZR z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 3464).

§ 23

PLAN 15 - czê�æ dzia³ki Nr 902 i dzia³ki Nr 905, 907

1. Tereny oznaczone symbolem 15 MN obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 902, 905 i 907 we wsi Ropa o powierzchni ³¹cznej 0,89 ha
stanowi¹ce grunty rolne klasy Ps III o powierzchni 0,11 ha,
klasy R IVa o powierzchni 0,58 ha, klasy R IVb o powierzchni
0,11 ha i klasy £ IV o powierzchni 0,09 ha, przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej, dla realizacji budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych z wykluczeniem obiektów inwentar-
skich. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo-
�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Obowi¹zuje utrzy-
manie i zabezpieczenie istniej¹cego na dzia³ce 907 rowu
melioracyjnego. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzch-
ni nie mniejszej ni¿ 0,08 ha, z obowi¹zkiem zapewnienia do
nich dojazdów.

2. Tereny oznaczone symbolem 15 R obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 905 i 907 o powierzchni 0,83 ha, stanowi¹ce grunty rolne
klasy R IVa, przeznacza siê na tereny rolne. Utrzymuje siê
dotychczasowe u¿ytkowanie i uzbrojenie. Obowi¹zuje zakaz
realizacji budynków. Dopuszcza siê realizacjê dojazdów i sieci
infrastruktury technicznej w tym docelowo linii elektroener-
getycznej 110 kV.

3. Symbolem EE oznaczona jest linia elektroenergetyczna
�redniego napiêcia istniej¹ca do utrzymania. W obrêbie
linii obowi¹zuje usytuowanie obiektów budowlanych w od-
leg³o�ciach zgodnych z przepisami odrêbnymi.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istnie-
j¹cej drogi powiatowej.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 15 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e
z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

6. Dojazd do terenów 15 MN z istniej¹cej drogi powiatowej
(dz. 3563/1) na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 24

PLAN 16 -dzia³ki Nr 3673, 3679

1. Tereny oznaczone symbolem 16 MN/k obejmuj¹ce dzia³ki
Nr 3673, 3679 we wsi Ropa o powierzchni ³¹cznej 0,49 ha
stanowi¹ce grunty rolne klasy R V, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej w strefie widokowo - krajo-
brazowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje zabez-
pieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miej-
sce/1 mieszkanie. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o po-
wierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha, z obowi¹zkiem zapew-
nienia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 8 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) Obowi¹zuje kubatura czê�ci nadziemnej budynków, liczo-
na od poziomu parteru, nie wiêksza ni¿ 800 m3.

4) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹-
cej drogi dojazdowej i nie mniejszej ni¿ 20 m od zewnêtrz-
nej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi powiatowej.

6) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 16 MN/k
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
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z pó�n. zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci
ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 16 MN/k z istniej¹cej drogi dojazdowej
(dz. 3708).

§ 25

PLAN 17 - dzia³ka 2812 i czê�æ dzia³ki Nr 2811

2. Tereny oznaczone symbolem 17 R/ZL obejmuj¹ce czê�æ dzia³-
ki Nr 2811 i dzia³kê 2812 we wsi Ropa o powierzchni
0,73 ha, stanowi¹c¹ grunty rolne klasy R VI, przeznacza siê
na tereny rolne do zalesieñ. Mo¿liwa realizacja zadrzewieñ
lub zalesieñ, nawi¹zuj¹cych sk³adem gatunkowym do wa-
runków siedliskowych Beskidu Niskiego. Obowi¹zuje zakaz
realizacji budynków. Dopuszczona realizacja podziemnej sie-
ci infrastruktury technicznej. Dopuszczone utrzymanie do-
tychczasowego u¿ytkowania.

§ 26

Plan 18 - czê�æ dzia³ki Nr 2314

1. Tereny oznaczone symbolem 18 MN obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 2314 we wsi Ropa, o powierzchni 0,30 ha, stanowi¹ce
grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0,21 ha, klasy Ps IV
o powierzchni 0,06 ha i klasy RV, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê gara¿y
dla samochodów osobowych. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych z wykluczeniem obiektów inwentar-
skich. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo-
�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza siê po-
dzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha,
pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów. Przed roz-
poczêciem procesu inwestycyjnego, w zale¿no�ci od kate-
gorii geotechnicznej obiektów, obowi¹zuje sporz¹dzenie do-
kumentacji geotechnicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów 18 MN:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpito-

wych. Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciem-
na kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³-
tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-
wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-
mniej 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej dro-
gi gminnej i w odleg³o�ci od granicy lasów zgodnej z prze-
pisami odrêbnymi.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 18 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej

lokalnej.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³y-
wowego na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na
najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany.

4. Dojazd do terenów 18 MN z istniej¹cej drogi gminnej
(dz. 3485).

§ 27

Plan 19 - dzia³ka Nr 3715/3

1. Tereny oznaczone symbolem 19 KDU/MN obejmuj¹ce dzia³-
kê Nr 3715/3 we wsi Ropa, o powierzchni 0,21 ha, stano-
wi¹ce grunty klasy Bi, przeznacza siê na tereny us³ug ko-
munikacyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Utrzymuje siê istniej¹c¹ stacjê paliw i stacjê obs³ugi. Do-
puszcza siê ich remonty, rozbudowê i przebudowê. Dopusz-
cza siê rozbiórkê istniej¹cych obiektów. Dopuszcza siê prze-
budowê istniej¹cego budynku na budynek mieszkalny lub
realizacjê nowego budynku mieszkalnego, przy zachowaniu
przepisów odrêbnych. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie
i 1 miejsce/1 dystrybutor i stanowisko obs³ugi samochodów.
Dla parkingów i podjazdów pod dystrybutory o utwardzonej
nawierzchni obowi¹zuje zainstalowanie separatorów b³ota
i ropopochodnych na odp³ywach kanalizacji opadowej. Obo-
wi¹zuje ograniczenie uci¹¿liwo�ci od us³ug komunikacyjnych
do granic wydzielonego terenu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów 19 KDU/MN:
1) Dla budynków obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³a-

skich i pulpitowych. Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie
nachylenia g³ównych po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹-
zuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolo-
rów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ nowych budynków
nie wiêksza ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿-
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szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-
wy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni dzia³ki, powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie nowych budynków w odleg³o-
�ci co najmniej 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istnie-
j¹cej drogi powiatowej, w odleg³o�ci co najmniej 6 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi gminnej
i w odleg³o�ciach od zbiorników paliw wynikaj¹cych z prze-
pisów odrêbnych.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 19 KDU/MN
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego indywidualnego ujê-

cia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu

przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
"Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pó�n. zmia-
nami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.
Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nego zbiornika bezodp³ywowego na nieczysto�ci ciek³e z wy-
wozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany.

4. Dojazd do terenów 19 KDU/MN istniej¹cym zjazdem z drogi
powiatowej

§ 28

Plan 20 - czê�æ dzia³ki Nr 2726
(dzia³ka 2726/2 wg nowego podzia³u)

1. Tereny oznaczone symbolem 20 U/P obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
Nr 2726 (dzia³kê 2726/2 wg nowego podzia³u) we wsi Ropa,
o powierzchni 0,35 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy B/R
IIIb, przeznacza siê na tereny us³ug i dzia³alno�ci produk-
cyjnej. Utrzymuje siê istniej¹ce budynki us³ugowo - pro-
dukcyjne, dopuszcza siê ich remonty rozbudowê i przebudo-
wê. Dopuszcza siê zmianê funkcji budynków. Dopuszcza siê
realizacjê nowych obiektów us³ugowych i produkcyjnych.
Dopuszcza siê rozbiórkê istniej¹cych obiektów. Dopuszcza
siê realizacjê budynków mieszkalnych lub czê�ci mieszkal-
nej w budynkach us³ugowych i produkcyjnych. Dopuszcza
siê realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych. Obowi¹-
zuje ograniczenie uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cej z prowadzonej
dzia³alno�ci do granicy dzia³ki od strony po³udniowej i za-
chodniej. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/50 m2 powierzchni us³ugowej
i na 1 stanowisko pracy oraz 1 miejsce/1 mieszkanie. Dla
parkingów o utwardzonej nawierzchni obowi¹zuje zainsta-
lowanie separatorów b³ota i ropopochodnych na odp³ywach
kanalizacji opadowej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów 20 U/P:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 25 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ nowej zabudowy nie
wiêksza ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-
wy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni dzia³ki, powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-
mniej 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej dro-
gi powiatowej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 20 U/P w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na

warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na
nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹
oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dcê sieci.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany.

4. Dojazd do terenów 20 U/P istniej¹cym zjazdem z drogi po-
wiatowej.

§ 29

Plan 21 - czê�æ dz. 1686/1, 1686/2

1. Tereny oznaczone symbolem 21 MN/U obejmuj¹ce czê�æ
dzia³ki Nr 1686/1 i 1686/2 we wsi Ropa, o powierzchni
1,16 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy R IVb o powierzchni
0,90 ha klasy B/Ps IV o powierzchni 0,09 ha i klasy R V, prze-
znacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i us³ug nieuci¹¿liwych. Utrzymuje siê istniej¹ce budynki
mieszkalne i gospodarcze w tym inwentarskie. Dopuszcza
siê ich remonty, rozbudowê, przebudowê lub rozbiórkê. Do-
puszcza siê realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych. Obowi¹-
zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 powierzchni us³u-
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gowej. Dla parkingów o utwardzonej nawierzchni obowi¹-
zuje zainstalowanie separatorów b³ota i ropopochodnych
na odp³ywach kanalizacji opadowej. Dopuszcza siê podzia³
terenu na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,15 ha, pod
warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów 21 MN/U:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy a dla budynków lokalizowanych w obrêbie wy-
znaczonej planem dotychczasowym strefie "widokowej"
wysoko�æ zabudowy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 8 m. Po-
ziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Dla budynków lokalizowanych w obrêbie wyznaczonej
planem dotychczasowym strefie "widokowej" kubatura
ich czê�ci nadziemnej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 800 m3

licz¹c od poziomu parteru.
5) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-

wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni dzia³ki.

6) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-
mniej 10 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi
gminnej.

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 21 MN/U
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego indywidualnego ujê-

cia wody.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu

przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
"Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pó�n.
zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.
Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê
szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na nieczysto�ci cie-
k³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dcê sieci.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 21 MN/U z istniej¹cej drogi gminnej
(dz. 3526)

§ 30

PLAN 22 - czê�æ dzia³ek Nr 2213, 2217/2, 2218, 2219, 2222

1. Tereny oznaczone symbolem 22 MN/ZR obejmuj¹ce we wsi
Ropa czê�æ dzia³ki Nr 2213 o powierzchni 1,99 ha stano-

wi¹c¹ grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,11 ha, kla-
sy R IVb o powierzchni 0,88 ha i klas B/Ps V, Ps V, R V oraz
czê�æ dzia³ek 2217/2, 2218, 2219, 2222 o powierzchni 1,68 ha
stanowi¹ce grunty rolne klasy R IVa, Ps IV i B/Ps IV (przezna-
czone w planie dotychczasowym na cele nierolnicze) prze-
znacza siê na tereny zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej,
dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i za-
budowy letniskowej. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, do-
puszcza siê jej remonty, rozbudowê i przebudowê. Dopusz-
cza siê realizacjê budynków gospodarczych. Dopuszcza siê
realizacjê gospodarstw agroturystycznych. Dopuszcza siê
realizacjê skansenu. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc po-
stojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie, 1 miej-
sce/1 budynek rekreacji indywidualnej i 1 miejsce/4 miejsca
noclegowe. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 0,15 ha dla zabudowy mieszkaniowej
i 0,10 ha dla zabudowy letniskowej, z obowi¹zkiem zapew-
nienia do nich dojazdów. Przed rozpoczêciem procesu inwe-
stycyjnego, w zale¿no�ci od kategorii geotechnicznej obiek-
tów, obowi¹zuje sporz¹dzenie dokumentacji geotechnicznej
lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpito-

wych. Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciem-
na kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³-
tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza
jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej i 8 m zabu-
dowy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿-
szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹-
cej drogi gminnej dojazdowej i w odleg³o�ciach zgodnych
z przepisami odrêbnymi od granicy lasów.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 22 MN/ZR
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z ujêcia wody indywidualnego.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozu-

mieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
siê budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
na nieczysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na naj-
bli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,
gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
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5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 22 MN/ZR z istniej¹cej drogi gminnej
(dz. 3510).

USTALENIA KOÑCOWE

§ 31

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego plana-
mi, dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytko-
wanie.

§ 32

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procento-
wym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia pla-
nów dla terenów KDU/MN, U/P, MN/U, MN/U/o w wysoko�ci 25%,
dla terenów MN, MN/k, MN/MR, MN/ZR, MN/ZR/k i MN/ZR/o
w wysoko�ci 15%, dla terenów R/ZL w wysoko�ci 5%, dla tere-
nów ZL, ZN, R w wysoko�ci 0%.

§ 33

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rysunki planów od 1 do 18 w skali 1: 1000, zaopatrzone sto-

sown¹ klauzul¹ jako za³¹czniki od Nr 1 do Nr 18 do uchwa³y,
2) rysunki planów od 19 do 21 w skali 1:500, zaopatrzone sto-

sown¹ klauzul¹ jako za³¹czniki od Nr 19 do Nr 21 do uchwa³y,
3) rysunek planu 22 w skali 1:1000, zaopatrzony stosown¹

klauzul¹ jako za³¹cznik Nr 22 do uchwa³y,
4) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planów, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 23,
5) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 24.

§ 34

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ropa.

§ 35

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 1623/3
RYSUNEK PLANU 1 - SKALA 1:1000*
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 996

RYSUNEK PLANU 2 - SKALA 1:1000*



� 3395 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3396 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KI NR 2471, 2472

RYSUNEK PLANU 3 - SKALA 1:1000*

1

1 2



� 3397 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

2



� 3398 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3399 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£EK NR 1281, 1282/3

RYSUNEK PLANU 4 - SKALA 1:1000*

1

2

1



� 3400 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

2

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.



� 3401 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3402 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 117/7
RYSUNEK PLANU 5 - SKALA 1:1000*



� 3403 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 682/9
RYSUNEK PLANU 6 - SKALA 1:1000*



� 3405 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3406 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 2841

RYSUNEK PLANU 7 - SKALA 1:1000*

1 2

1



� 3407 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

2



� 3408 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 15

RYSUNEK PLANU 8 - SKALA 1:1000*



� 3410 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3411 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 2343/1 (2343/4 wg nowego podzia³u)

RYSUNEK PLANU 9 - SKALA 1:1000*

**

** Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10000.
      Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.



� 3412 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3413 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 3392/1
RYSUNEK PLANU 10 - SKALA 1:1000*



� 3414 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3415 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -

WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 2987/19
RYSUNEK PLANU 11 - SKALA 1:1000*



� 3416 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 3696

RYSUNEK PLANU 12 - SKALA 1:1000*



� 3418 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3419 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 2861

RYSUNEK PLANU 13 - SKALA 1:1000*



� 3420 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3421 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 2868

RYSUNEK PLANU 14 - SKALA 1:1000*



� 3422 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3423 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 902, DZIA£KI NR 905, 907

RYSUNEK PLANU 15 - SKALA 1:1000*

1 2

1



� 3424 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

2



� 3425 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3426 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KI NR 3673, 3679

RYSUNEK PLANU 16 - SKALA 1:1000*



� 3427 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 2811, 2812

RYSUNEK PLANU 17 - SKALA 1:1000*



� 3429 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3430 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 18
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£KI NR 2314

RYSUNEK PLANU 18 - SKALA 1:1000*



� 3431 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3432 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:500.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 19
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 3715/3
RYSUNEK PLANU 19 - SKALA 1:500*



� 3433 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3434 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:500.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 20
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -

WIE� ROPA "2" - DZIA£KA NR 2726 (2726 wg nowego podzia³u)
RYSUNEK PLANU 20 - SKALA 1:500*

1

1 2



� 3435 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788



� 3436 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3437 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:500.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 21
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -

WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£EK NR 1686/1, 1686/2
RYSUNEK PLANU 21 - SKALA 1:500*

1



� 3438 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

2

1 2



� 3439 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a



� 3440 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 111 Poz. 788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik Nr 22
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 9 lutego 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA -
WIE� ROPA "2" - CZÊ�Æ DZIA£EK NR 2213, 2217/2, 2218, 2219, 2222

RYSUNEK PLANU 22 - SKALA 1:1000* (pomniejszono do celów publikacji)
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 23
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy w Ropie
z dnia 9 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa
- wie� Ropa "2" dz. 1623/3, czê�æ dz. 996, dz. 2471, 2472,

czê�æ dz. 1281, 1282/3, dz. 117/7, dz. 682/9, dz. 2841, dz. 15,
czê�æ dz. 2343/1 (2343/4 wg nowego podzia³u), dz. 3392/1,

czê�æ dz. 2987/19, czê�æ dz. 3696, czê�æ dz. 2861, czê�æ
dz. 2868, czê�æ dz. 902, dz. 905, 907, dz. 3673, 3679,

dz. 2811, 2812, czê�æ dz. 2314, dz. 3715/3, czê�æ dz. 2726
(dz. 2726/2 wg nowego podzia³u), dz. 1686/1, 1686/2,

czê�æ dz. 2213, 2217/2, 2218, 2219, 2222

Rada Gminy w Ropie, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem Wój-
ta Gminy Ropa, stwierdzaj¹cym brak uwag kwestionuj¹cych przy-
jête ustalenia w projekcie zmian miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla wsi Ropa "2" dz. 1623/3, czê�æ dz.
996, dz. 2471, 2472, czê�æ dz. 1281, 1282/3, dz. 117/7, dz. 682/9,
dz. 2841, dz. 15, czê�æ dz. 2343/1 (2343/4 wg nowego podzia³u),
dz. 3392/1, czê�æ dz. 2987/19, czê�æ dz. 3696, czê�æ dz. 2861,
czê�æ dz. 2868, czê�æ dz. 902, dz. 905, 907, dz. 3673, 3679,
dz. 2811, 2812, czê�æ dz. 2314, dz. 3715/3, czê�æ dz. 2726
(dz. 2726/2 wg nowego podzia³u), dz. 1686/1, 1686/2, czê�æ
dz. 2213, 2217/2, 2218, 2219, 2222, w okresie wy³o¿enia tego
projektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a

Za³¹cznik Nr 24
do Uchwa³y Nr XXIII/143/09
Rady Gminy w Ropie
z dnia 9 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ

w³asnych Gminy, zapisanych w projekcie zmian miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa -
wie� Ropa "2" dz. 1623/3, czê�æ dz. 996, dz. 2471, 2472,

czê�æ dz. 1281, 1282/3, dz. 117/7, dz. 682/9, dz. 2841, dz. 15,
czê�æ dz. 2343/1 (2343/4 wg nowego podzia³u), dz. 3392/1,

czê�æ dz. 2987/19, czê�æ dz. 3696, czê�æ dz. 2861, czê�æ
dz. 2868, czê�æ dz. 902, dz. 905, 907, dz. 3673, 3679,

dz. 2811, 2812, czê�æ dz. 2314, dz. 3715/3, czê�æ dz. 2726
(dz. 2726/2 wg nowego podzia³u), dz. 1686/1, 1686/2,

czê�æ dz. 2213, 2217/2, 2218, 2219, 2222

Rada Gminy w Ropie, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem
Wójta Gminy Ropa, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych
Gminy w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla wsi Ropa "2" dz. 1623/3, czê�æ dz. 996,
dz. 2471, 2472, czê�æ dz. 1281, 1282/3, dz. 117/7, dz. 682/9,
dz. 2841, dz. 15, czê�æ dz. 2343/1 (2343/4 wg nowego podzia³u),
dz. 3392/1, czê�æ dz. 2987/19, czê�æ dz. 3696, czê�æ dz. 2861,
czê�æ dz. 2868, czê�æ dz. 902, dz. 905, 907, dz. 3673, 3679,
dz. 2811, 2812, czê�æ dz. 2314, dz. 3715/3, czê�æ dz. 2726
(dz. 2726/2 wg nowego podzia³u), dz. 1686/1, 1686/2, czê�æ
dz. 2213, 2217/2, 2218, 2219, 2222, stwierdza brak potrzeby roz-

strzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a


