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Uchwa³a* Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa

z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £abowa w so³ectwie
£abowa z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) zwanej
dalej "Ustaw¹", art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.), Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i le�nych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.)
Rada Gminy £abowa stwierdza zgodno�æ ustaleñ zmiany pla-

nu ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy £abowa wprowadzonego Uchwa³¹
Nr XXIV/163/04 Rady Gminy £abowa z dnia 3 grudnia 2004 r.
(z pó�n. zm.) i uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy £abowa w so³ectwie £abowa z wy³¹-
czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego, za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/166/2004 Rady Gminy £abo-
wa z dnia 30 grudnia 2004 r.(Dz. Urz. Wojew. Ma³opolskiego
z 2005 r. Nr 100, poz.675 z pó�n. zm.) w zakresie przeznacze-
nia dzia³ek nr: 438/45, 438/46, 438/51 i czê�ci dzia³ek nr: 73/15,
611 i 614/2 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, czê�ci dzia³ek nr: 548/1 i 557/1 na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej oraz
czê�ci dzia³ki nr 537/1 na tereny zabudowy pensjonatowej -
zwan¹ w tek�cie niniejszej uchwa³y planem.

2. Plan obejmuje tereny okre�lone na za³¹cznikach graficznych
do uchwa³y Rady Gminy £abowa Nr XIX/144/08 z dnia
30 kwietnia 2008 r.

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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§ 2

1. Tre�æ niniejszej uchwa³y stanowi czê�æ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a). Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-
niczej w skali 1:1000 i 1:2000, jako za³¹czniki Nr 1, 2, 3, 4,
5 i 6 do niniejszej Uchwa³y,

b). Rozstrzygniêcia Rady Gminy £abowa - podjête w trybie
art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania - jako za³¹cznik Nr 7.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu i linii rozgra-
niczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgraniczaj¹-
cych dróg, warunków i zasad kszta³towania zabudowy i za-
gospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków
wynikaj¹cych z potrzeby ochrony �rodowiska, zasad obs³u-
gi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.

§ 3

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Gminy £abowa, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tek-
�cie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okre�lone na za³¹czni-
kach graficznych Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do tej uchwa³y,

- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone uchwa³¹
Nr XXIV/163/04 Rady Gminy £abowa z dnia 3 grudnia 2004 r.
z pó�n. zm. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy £abowa,

- przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce przepisy okre�lone w Ustawach oraz aktach wy-
konawczych do tych Ustaw, poza Ustaw¹ o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wyko-
nawczymi,

- linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ obszar na tereny o ró¿nych
funkcjach lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospodaro-
wania,

- �rednim poziomie terenu - rozumie siê przez to �redni¹
arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej i od-
stokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,

- wysoko�ci zabudowy (obiektu) - rozumie siê przez to wy-
miar pionowy mierzony od �redniego poziomu terenu do naj-
wy¿szej g³ównej kalenicy dachu,

- dachu namiotowym - rozumie siê przez to dach wielospado-
wy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê w jednym wierz-
cho³ku.

§ 4

1. W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce "Studium", o któ-
rym mowa w § 3 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicz-
nych wymagaj¹cych okre�lenia szczególnych warunków
kszta³towania.

2. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów prze-
znaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego
ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

3. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e
byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿yt-

kownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego prze-
znaczeniem w niniejszym planie.

§ 5

W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów wy-
magaj¹cych rehabilitacji istniej¹cej zabudowy b¹d� infrastruk-
tury technicznej, a tak¿e obszarów wymagaj¹cych przekszta³-
ceñ lub rekultywacji.

Nie zachodzi tak¿e potrzeba okre�lania granic obszarów
wymagaj¹cych przeprowadzania scaleñ i podzia³ów nieru-
chomo�ci.

§ 6

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le�nych, tekst jednolity (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.) nie przeznacza siê na
cele nierolnicze gruntów rolnych objêtych planem, o którym
mowa w § 1 uchwa³y, w tym stanowi¹cych u¿ytki rolne klasy III
o zwartym obszarze przekraczaj¹cym 0,50 ha oraz u¿ytków
rolnych klasy IV o zwartym obszarze przekraczaj¹cym 1,00 ha.

USTALENIA OGÓLNE

§ 7

W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê,
co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

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

2. Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-
nieczyszczeñ atmosferycznych, okre�lonych w za³¹czniku
Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony �rodowiska, Za-
sobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie warto�ci odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz. 12 z pó�n. zm.).

3. W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów oznaczonych
symbolami: MN, MN/ML1 i MN/ML2 - jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹, dla terenów ozna-
czonych symbolem MP - jak dla terenów przeznaczonych
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

4. Ca³y obszar objêty planem po³o¿ony jest w Po³udniowoma-
³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - utworzonym
Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2006 r.
Nr 806, poz. 4862) ze zmian¹ wprowadzon¹ § 8 Rozporz¹-
dzenia Nr 9/07 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 6 lip-
ca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2007 r. Nr 499,
poz. 3294) - dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia oraz zakazy
zawarte w Rozporz¹dzeniach wymienionych wy¿ej.

5. Tereny objête planami nr 4, 5 i 6 po³o¿one s¹ w otulinie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego który funkcjonuje zgod-
nie z Rozporz¹dzeniem Nr 5/05 Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 23 maja 2005r. w sprawie ochrony Popradzkiego Par-
ku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojew. Ma³opolskiego Nr 309,
poz. 2238). Obowi¹zuje zachowanie wymogów ochrony przy-
rody, �rodowiska i kszta³towania ³adu przestrzennego. Obo-
wi¹zuje skuteczna ochrona istniej¹cego zadrzewienia, w tym
nadwodnego, ochrona gleby, wód podziemnych i powierzch-
niowych zaliczanych do I klasy czysto�ci, z przyrodnicz¹ re-
kultywacj¹ powykonawcz¹ realizowanych obiektów kuba-
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turowych i liniowych, a tak¿e nie zak³ócanie funkcjonowania
lokalnych ci¹gów ekologicznych. W zagospodarowaniu dzia-
³ek obowi¹zuje realizacja zieleni wysokiej i �redniej gatun-
ków rodzimego pochodzenia zgodnie z siedliskiem, dla z³a-
godzenia negatywnych zmian w krajobrazie obiektów loka-
lizowanych na stoku.

6. Tereny objête planami nr 1, 2 i 3 po³o¿one s¹ w obszarze
zg³oszonym Komisji Europejskiej jako obszar ochrony sie-
dlisk Natura 2000 pn. "£abowa" o kodzie PLH120036. Po-
nadto teren objêty planem nr 1 (dzia³ka nr 73/15) wchodzi
tak¿e w sk³ad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
pn. "Beskid Niski" o kodzie PLB180002 - jako obszaru spe-
cjalnej ochrony ptaków. Obowi¹zuje ochrona siedlisk o zna-
czeniu dla obszaru Natura 2000 zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi
- w zakresie problematyki odnosz¹cej siê do obszaru objê-

tego niniejszym planem.
Dla terenów objêtych planami nr 1, 2 i 3 na etapie projekto-
wym nale¿y spe³niæ warunki zawarte w przepisach szcze-
gólnych dot. oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Na-
tura 2000.

7. Teren objêty planem nr 6 po³o¿ony jest w obrêbie g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 438 - obowi¹zuje jego
ochrona zgodnie z przepisami szczególnymi.

8. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary ujête
w opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Krakowie "Studium okre�laj¹cym grani-
ce obszarów bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ dla tere-
nów nieobwa³owanych w zlewni dolnego Dunajca od uj�cia
Popradu".

§ 8

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-
go i podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê co nastêpuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych i letniskowych obowi¹zuje

kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem
i nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych cech budownictwa regional-
nego. Dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych w przedziale od 35 do 45 stop-
ni. Kalenice i okapy dachu musz¹ byæ poziome. Zakaz otwie-
rania po³aci dachowych (do�wietlenie poddasza) na odcin-
ku wiêkszym ni¿ 70% d³ugo�ci dachu, liczonej pomiêdzy kra-
wêdziami okapu. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³a-
skich i pulpitowych oraz g³ównych dachów namiotowych.
Maksymalna wysoko�æ - dwie kondygnacje nadziemne li-
czone od poziomu parteru budynku (poziom ± 0,00), w tym
jedna w poddaszu. Poziom parteru nie mo¿e przekroczyæ
1,20 m nad �rednim poziomem terenu lub 0,60 m od pozio-
mu terenu od strony przystokowej. Wysoko�æ obiektów
mieszkaniowych nie mo¿e przekroczyæ 10,0 m od poziomu
parteru. Wysoko�æ budynków letniskowych nie mo¿e prze-
kroczyæ 8,0 m od poziomu parteru.
Wysoko�æ budynków rekreacyjnych, dopuszczonych na te-
renie objêtym planem nr 5 (po³o¿onym w strefie ekspono-
wanych widokowo stoków i wierzchowin "/k") nie przekro-
czyæ 8 m od poziomu terenu od strony przystokowej.

2. Dla budynków pensjonatowych ustala siê dachy dwu- lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci w prze-
dziale od 30 do 45 stopni. Obowi¹zuje zakaz realizacji da-
chów p³askich i pulpitowych oraz g³ównych dachów namio-
towych. Wysoko�æ budynków pensjonatowych nie mo¿e
przekroczyæ 14 m od poziomu parteru. Poziom parteru nie
mo¿e przekroczyæ 1,20 od �redniego poziomu terenu lub
0,60 m od poziomu terenu od strony przystokowej.

3. Dla budynków gospodarczych i gara¿owych ustala siê reali-
zacjê dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dacho-
wych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysoko�æ obiektów
nie mo¿e przekraczaæ 8,0 m nad �rednim poziomem terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
dobudowanych do budynków mieszkalnych, letniskowych
i pensjonatowych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami
pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku
dachu g³ównego budynku mieszkalnego, pensjonatowego.

4. Przy wydzielaniu nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje
minimalna powierzchnia dzia³ki:
- dla wolnostoj¹cej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

i letniskowej "MN" i "MN/ML" - 800 m2,
- dla zabudowy pensjonatowej "MP" - 2000 m2.

5. W zagospodarowaniu terenów obowi¹zuje zachowanie
co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej. Dla tere-
nów po³o¿onych w strefie eksponowanych widokowo sto-
ków i wierzchowin "/k" powierzchnia biologicznie czynna nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 35 %.

6. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.

7. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³a-
dzin z paneli z tworzyw sztucznych; nale¿y stosowaæ mate-
ria³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.).

8. Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych stonowanych w od-
cieniach br¹zu, czerwieni, szaro�ci, zieleni.

§ 9

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê co nastêpuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, za-

kaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyzna-
czonych,

2. Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych i od gazoci¹gów w wielko�ciach zgodnych z prze-
pisami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami okre�lony-
mi przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.

3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych.
Dopuszcza siê indywidualny system zaopatrzenia w wodê,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy szczególne pod warun-
kiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozosta³ych usta-
leñ obowi¹zuj¹cego planu.

4. Odprowadzenie �cieków ( dotyczy �cieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku "Prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. Nr 62
poz. 627 z pó�n. zm.) do gminnego systemu kanalizacyjnego
(realizowanego obecnie) na warunkach okre�lonych przez
zarz¹dcê sieci. Do czasu jego wykonania dopuszcza siê re-
alizacjê szczelnych zbiorników okresowo opró¿nianych, z wy-
wo¿eniem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

5. Usuwanie odpadów sta³ych komunalnych poprzez segrega-
cjê i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okre-
sowo opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych
zgodnie z prowadzona polityk¹ Gminy £abowa. Obowi¹zuje
zakaz gromadzenia materia³ów toksycznych i niebezpiecz-
nych.
Gospodarka odpadami powinna byæ prowadzona zgodnie
z przepisami szczególnymi.

6. Doprowadzenie gazu z istniej¹cych sieci gazowych przebie-
gaj¹cych w rejonie terenów objêtych zmian¹ planu na wa-
runkach okre�lonych przez zarz¹dcê tych sieci.

7. Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane media i pa-
liwa dla celów grzewczych nie mog¹ powodowaæ przekro-
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czenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powie-
trza z uwzglêdnieniem zanieczyszczeñ t³a.

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach okre�lo-
nych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 10

Plan 1

Teren oznaczony symbolem MN/o obejmuj¹cy czê�æ dzia³-
ki nr 73/15 w £abowej o powierzchni ~0,12 ha, stanowi¹c¹
grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-
¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie przedniej
linii zabudowy od drogi wewnêtrznej (granicy dzia³ki nr 73/4)
w wielko�ci min. 5,0 m.

Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-
lizacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej. Dopusz-
cza siê realizacjê drogi wewnêtrznej nie wyró¿nionej na ry-
sunku planu.

Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obsza-
rze podwy¿szonego ryzyka budowlanego zagro¿onym proce-
sami erozyjno - osuwiskowymi i oznaczonym dodatkowo in-
deksem literowym "/o" - przy posadowieniu obiektów budow-
lanych nale¿y przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posadowie-
nia. W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiektów
nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geotech-
niczne zgodnie z przepisami szczególnymi.

Plan 2

Teren oznaczony symbolem MN/o obejmuj¹cy dzia³ki
nr: 438/45 i 438/46 w £abowej o powierzchni~ 0,20 ha, stano-
wi¹ce grunty rolne klasy PsV przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-
¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie:
- szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojaz-

dow¹ "KDD" w wielko�ci 10 m,
- zachowanie odleg³o�ci od linii rozgraniczaj¹cej drogê "KDD"

w wielko�ci min. 8,0 m. (zgodnie z rysunkiem planu),

- zachowanie odleg³o�ci od terenów le�nych w wielko�ciach
zgodnych z przepisami szczególnymi.

Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-
lizacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej "KDD". Do-
puszcza siê realizacjê drogi wewnêtrznej nie wyró¿nionej na
rysunku planu.

Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obsza-
rze podwy¿szonego ryzyka budowlanego zagro¿onym proce-
sami erozyjno - osuwiskowymi i oznaczonym dodatkowo in-
deksem literowym "/o" - przy posadowieniu obiektów budow-
lanych nale¿y przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posadowie-
nia. W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiektów
nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geotech-
niczne zgodnie z przepisami szczególnymi.

Plan 3

Teren oznaczony symbolem MN/o obejmuj¹cy dzia³kê nr
438/51 w £abowej o powierzchni~ 0,11 ha, stanowi¹ce grunty
rolne klasy PsV przeznacza siê na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-
¿y, funkcji pensjonatowej oraz us³ug o uci¹¿liwo�ci (okre�lonej
w przepisach szczególnych) zamykaj¹cej siê w granicach dzia³-
ki inwestora.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów ma³ej ar-
chitektury.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

W przypadku realizacji wolnostoj¹cego budynku us³ugo-
wego obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla budynków pensjonatowych
(zawarte w § 8) z ograniczeniem wysoko�ci max. do 9,0 m.
od poziomu terenu od strony przystokowej.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie przedniej linii zabudowy od drogi wewnêtrznej

(od granicy dzia³ki nr 438/44 i 440) w wielko�ci min. 4,5 m.,
- zachowanie odleg³o�ci od terenów le�nych w wielko�ciach

zgodnych z przepisami szczególnymi.

Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia
do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorga-
nizowany.
Dojazd do terenu z istniej¹cych dróg wewnêtrznych.

Obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnych miejsc postojowych
w granicach terenu objêtego planem, jednak nie mniej ni¿:
- dla obs³ugi funkcji pensjonatowej - 1 miejsce na ka¿de 5 miejsc

noclegowych,
- dla obs³ugi funkcji us³ugowej - 2 miejsca postojowych.

Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obsza-
rze podwy¿szonego ryzyka budowlanego zagro¿onym proce-
sami erozyjno - osuwiskowymi i oznaczonym dodatkowo in-
deksem literowym "/o" - przy posadowieniu obiektów budow-
lanych nale¿y przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posadowie-
nia. W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiektów
nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geotech-
niczne zgodnie z przepisami szczególnymi.

Poz. 488
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Plan 4

Tereny oznaczone symbolem MN/ML1 i MN/ML2 obejmu-
j¹ce czê�æ dzia³ek nr: 548/1 i 557/1 w £abowej o ³¹cznej po-
wierzchni ~ 0,38 ha, stanowi¹cych grunty rolne klasy £V prze-
znacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem rekreacyjnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków rekreacji indywidual-
nej (letniskowych), budynków gospodarczych, gara¿y oraz urz¹-
dzeñ sportowo-rekreacyjnych i obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci
od terenów le�nych w wielko�ciach zgodnych z przepisami
szczególnymi.

Przy realizacji obiektów na terenie oznaczonym symbolem
"MN/ML2" obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy od drogi we-
wnêtrznej (od granicy dzia³ki nr 539) w wielko�ci min. 4,5 m.

Dojazd do terenu oznaczonego symbolem "MN/ML 2" z ist-
niej¹cej drogi wewnêtrznej.

Dojazd do terenu oznaczonego symbolem "MN/ML1" z drogi
publicznej poprzez czê�æ dzia³ki nr 557/1.

Dopuszcza siê wykonanie dróg wewnêtrznych nie wyró¿-
nionych na rysunku planu.

Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-
lizacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 5

Teren oznaczony symbolem MP/k obejmuj¹cy czê�æ dzia³-
ki nr 537/1 w £abowej o powierzchni ~ 0,60 ha, stanowi¹cej
grunty rolne klasy £V przeznacza siê na tereny zabudowy pen-
sjonatowej.

Ustala siê zabudowê pensjonatow¹ wraz z niezbêdnymi
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi jako podstawowe
przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê zespo³u domków rekreacyjnych
oraz obiektów gospodarczych s³u¿¹cych obs³udze funkcji pod-
stawowej i towarzysz¹cej oraz gara¿y. Dopuszcza siê realiza-
cjê obiektów i urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych (�cie¿ki zdro-
wia, korty, basen odkryty itp.). a tak¿e realizacjê za³o¿enia par-
kowego z zieleni¹ rekreacyjn¹ i oczkami wodnymi z dopusz-
czeniem realizacji obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury, s³u-
¿¹cych rekreacji codziennej.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dla domków rekreacyjnych obowi¹zuj¹ ustalenia kszta³to-
wania zabudowy jak dla budynków letniskowych) zawarte
w § 8) z ograniczeniem wysoko�ci domku do 8 m od poziomu
terenu od strony przystokowej.

W zwi¹zku z po³o¿eniem w strefie ochrony eksponowanych
widokowo stoków i wierzchowin "k" obowi¹zuj¹ szczególne
warunki architektoniczno-krajobrazowe z konieczno�ci¹ wkom-
ponowania obiektów w krajobraz i zagospodarowania dzia³ek

zieleni¹. Budynek pensjonatowy mo¿e byæ realizowany w czê-
�ci pó³nocnej terenu (najni¿ej po³o¿onego) - max. na odleg³o�æ
do 60 m w g³¹b dzia³ki, liczon¹ od strony drogi wewnêtrznej
(nr 537/2). W zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje zachowa-
nie min. 35 % powierzchni biologicznie czynnej.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie przedniej
linii zabudowy od drogi wewnêtrznej (dzia³ka nr 537/2) w wiel-
ko�ci min. 5,0 m.

Obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnych miejsc postojowych
w granicach terenu objêtego planem, jednak nie mniej ni¿
1 miejsce na ka¿de 5 miejsc noclegowych.
Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹.

Plan 6

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ek
nr: 611 i 614/2 w £abowej o powierzchni ~0,40 ha, stanowi¹-
cych grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków rekreacji indywidual-
nej (letniskowych) oraz gospodarczych, gara¿y i obiektów ma-
³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów na dzia³ce nr 614/2 obowi¹zuje za-
chowanie strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej napo-
wietrznej �redniego napiêcia w wielko�ci zgodnej z przepisami
szczególnymi.

Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-
lizacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ (dzia³ka
nr 613 oraz 614/8). Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrz-
nych nie wyró¿nionych na rysunku planu.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 11

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm) - 5 %.

§ 12

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £abowa.

§ 13

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy £abowa.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

Poz. 488
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa
z dnia 23 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £ABOWA
z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w so³ectwie £abowa - czê�æ dzia³ki nr 73/15

PLAN 1 RYSUNEK PLANU

*

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

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa
z dnia 23 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £ABOWA
z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w so³ectwie £abowa - dzia³ki nr 438/45 i 438/46
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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.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

Poz. 488

*

PLAN 2 RYSUNEK PLANU
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa
z dnia 23 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £ABOWA
z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w miejscowo�ci £abowa - dzia³ka nr 438/51

PLAN 3 RYSUNEK PLANU

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

*
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa
z dnia 23 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £ABOWA
z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w so³ectwie £abowa - czê�æ dzia³ek nr 548/1 i 557/1

Poz. 488

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy
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PLAN 4 RYSUNEK PLANU

*

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

Poz. 488
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa
z dnia 23 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £ABOWA
z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w so³ectwie £abowa - czê�æ dzia³ki nr 537/1

PLAN 5 RYSUNEK PLANU

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

Poz. 488

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa
z dnia 23 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £ABOWA
z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w so³ectwie £abowa - czê�æ dzia³ek nr 611 i 614/2

PLAN 6 RYSUNEK PLANU

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXX/202/09
Rady Gminy £abowa
z dnia 23 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy £abowa w sprawie uwag
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych

w planie inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy £abowa po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem Wój-
ta Gminy £abowa z dnia 9 stycznia 2009 r, stwierdzaj¹cym
brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy £abowa w so³ectwie £abo-
wa z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazo-
wego dot. przeznaczenia dzia³ek nr: 438/45, 438/46, 438/51 i czê-
�ci dzia³ek nr: 73/15, 611 i 614/2 na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, czê�ci dzia³ek nr: 548/1 i 557/1 na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
rekreacyjnej oraz czê�ci dzia³ki nr 537/1 na tereny zabudowy
pensjonatowej, w okresie wy³o¿enia tego planu do publiczne-
go wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby roz-
strzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z pó�. zm.).

2. W odniesieniu do terenów obejmuj¹cych dzia³ki wymienione
w punkcie 1 plan nie wprowadza nowych zapisów dot. reali-
zacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.

W zwi¹zku z tym Rada Gminy £abowa stwierdza brak po-
trzeby rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

489

Uchwa³a* Nr XXX/203/09
Rady Gminy £abowa

z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £abowa w so³ectwie
Kamianna z wy³¹czeniem obszaru Popradzkiego Parku Kra-
jobrazowego.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) zwanej
dalej "Ustaw¹", art.18 ust.2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.


