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Uchwa³a* Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrê-
bie granic administracyjnych Miasta z wy³¹czeniem tere-
nu osiedla "MARSA".

Na podstawie art. 20, art. 27 i art. 29 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pó�n. zm.)
i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z pó�n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (t. j. Dz. U. Nr 121
poz. 1266 z 2004 r. z pó�n. zm.), Rada Miasta Limanowa po
stwierdzeniu zgodno�ci ustaleñ projektu zmiany planu ze
STUDIUM uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Limanowa w granicach opracowa-
nia planu uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr X/58/2007 Rady Miasta Limanowa
z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Limanowa w obrêbie granic administracyjnych Mia-
sta z wy³¹czeniem terenu osiedla "MARSA- zmiana planu
obejmuje:

1. zmianê ustaleñ w tek�cie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrêbie
granic administracyjnych Miasta z wy³¹czeniem terenu
osiedla "MARSA"

2. zmianê ustaleñ w/w planu w granicach dzia³ek:
obr. 1 dzia³ki Nr ewid.
330/3, 165, 279/3,
obr. 3 dzia³ki Nr ewid.
160/2, 164/4, 228/3, 645, 47/11, 518,
obr. 4 dzia³ki Nr ewid.
26/4,228, 265/1, 401, 71, 72/1 (czê�æ), 72/2(czê�æ), 102,

103/1(czê�æ), 103/2(czê�æ) 104(czê�æ), 105, 609(czê�æ),
610(czê�æ), 11/4(czê�æ), 11/5(czê�æ)

obr. 5 dzia³ki Nr ewid.
141/1, 525, 527, 528, 529, 251/4 (czê�æ), 268/10, 61/

1(czê�æ), 61/2, 61/3, 456/2, 457/2, 457/7, 457/8, 457/9,
457/10, 457/12, 335, 336, 337, 338, 339

obr. 6 dzia³ki Nr ewid.
638 (czê�æ), 640, 641, 283/4, 283/5, 283/6, 568/1 (czê�æ),

569 (czê�æ), 570(czê�æ), 105/3, 105/4(czê�æ), 15/4(czê�æ),
17/2(czê�æ), 1033/33(czê�æ), 28/1

obr. 7 dzia³ki Nr ewid.
185/6(czê�æ), 185/7, 185/8, 304/7, 495(czê�æ), 439(czê�æ),

608/26, 608/28(czê�æ), 608/35(czê�æ), 232/10(czê�æ),
194, 195, 196, 201/1(czê�æ), 698/2, 701/3, 701/4, 622/1
(czê�æ), 185/9, 185/10, 53/1(czê�æ),

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sk³ada siê z tekstu planu stanowi¹cego tre�æ niniejszej
uchwa³y oraz za³¹czników do uchwa³y:
- za³¹czniki Nr 1- 37 - Rysunki zmiany planu - plany od 1 do

37 sporz¹dzone na mapie w skali 1: 1 000,
- za³¹cznik Nr 38 - Wyrys ze zmiany STUDIUM uwarunko-

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Limanowa,

- za³¹cznik Nr 39 - Sposób realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych
Gminy,

- za³¹cznik Nr 40 - Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

3. Na obszarze objêtym zmian¹ planu nie przeznacza siê tere-
nów pod realizacjê inwestycji infrastruktury technicznej na-
le¿¹cych do zadañ w³asnych Miasta.

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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Czê�æ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
- planie miejscowym - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzo-

ny uchwa³¹ Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa
z dnia 10 grudnia 2004 r. miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Limanowa w obrêbie granic ad-
ministracyjnych Miasta z wy³¹czeniem terenu osiedla "MAR-
SA- (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 443 poz. 5084 z 2004 r.) z pó�n. zm.
wprowadzonymi uchwa³¹ Nr LV/320/2006 Rady Miasta Li-
manowa z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op.
Nr 671 poz.4041),

- tek�cie planu miejscowego - nale¿y przez to rozumieæ tre�æ
w/w uchwa³y z dnia 10 grudnia 2004 r. i zmian wprowadzo-
nych uchwa³¹ z dnia 25 sierpnia 2006 r.,

- rysunku planu miejscowego - nale¿y przez to rozumieæ ry-
sunek planu stanowi¹cy za³¹cznik do w/w uchwa³y z dnia
10 grudnia 2004 r. i zmian wprowadzonych uchwa³¹ z dnia
25 sierpnia 2006 r.,

- zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ zmiany w/w miej-
scowego plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Li-
manowa w obrêbie granic administracyjnych Miasta z wy-
³¹czeniem terenu osiedla "MARSA- wprowadzone niniejsz¹
uchwa³¹,

- rysunku zmiany planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunki
planu stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1do 37 niniejszej uchwa³y

- "STUDIUM" - nale¿y przez to rozumieæ STUDIUM uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Limanowa wprowadzone uchwa³¹ Nr XXIII/168/200
Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zmian¹
STUDIUM wprowadzon¹ uchwa³¹ Nr XXIV/170/2008 z dnia
31 pa�dziernika 2008 r. Rady Miasta Limanowa.

Czê�æ II

USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

§ 3

W tek�cie miejscowego plan zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Limanowa w obrêbie granic administracyjnych
Miasta z wy³¹czeniem terenu osiedla "MARSA- wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

w CZÊ�CI I

PRZEPISY OGÓLNE

w § 1

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:

- "obszarze chronionego krajobrazu" - otrzymuje brzmienie:

- "Po³udniowoma³opolskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu" - nale¿y przez to rozumieæ utworzony Rozporz¹dze-
niem Wojewody Ma³opolskiego Nr 92/06 z dnia 24 listopa-
da 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2006 r. Nr 806 poz.4862

z pó�n. zm.) Po³udniowoma³opolski Obszar Chronionego Kra-
jobrazu. Na obszarze tym obowi¹zuj¹ zasady zagospodaro-
wania okre�lone Rozporz¹dzeniem Nr 92/06.
Rozporz¹dzenie Nr 27 Wojewody Nowos¹deckiego z dnia
1 pa�dziernika 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Województwa Nowos¹deckiego (Dz. Urz.
Woj. Nowos¹deckiego z 1997 r. Nr 43 i Dz. Urz. Woj. Ma³opol-
skiego z 1999 r. Nr 11 poz. 77) zosta³o uchylone w/w Rozpo-
rz¹dzeniem Nr 92/06.
Na obszarze Miasta Limanowa nie wystêpuj¹ inne formy
ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000.

- "obszarze górniczym" - otrzymuje brzmienie:

nale¿y przez to rozumieæ obszar i teren górniczy "Limano-
wa 1" utworzony Decyzj¹ Ministra Ochrony �rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa Nr Dge/AG/487/4825/98
z dnia 11 listopada 1998 r. - obejmuj¹cy zasiêg koncesjo-
nowanej dzia³alno�ci górniczej w zakresie eksploatacji z³o-
¿a ropy naftowej i gazu ziemnego na podstawie Koncesji
Nr 79/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. W obrêbie tego terenu
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Koncesji oraz w przepi-
sach szczególnych dotycz¹cych terenów i obszarów górni-
czych ze szczególnym uwzglêdnieniem obowi¹zku:

1. zachowania stref ochronnych dla otworów pozytywnych
R = 50,0 m oraz dla zlikwidowanych R min = 5,0 m

2. zachowania odleg³o�ci przy sytuowaniu obiektów bu-
dowlanych od gazoci¹gów zgodnie z przepisami od-
rêbnymi

Dopuszcza siê mo¿liwo�æ:
1. przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki istniej¹cych

urz¹dzeñ oraz budowy nowych urz¹dzeñ oraz innych urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z eksploatacj¹
gazu ziemnego i ropy naftowej, z zachowaniem obowi¹-
zuj¹cych przepisów szczególnych dotycz¹cych bezpiecz-
nego sytuowania tych obiektów

2. prowadzenia w terenach wolnych od zabudowy (tere-
ny rolne, tereny zieleni itp.) prac poszukiwawczych za
gazem ziemnym i rop¹ naftow¹ oraz budowy gazoci¹-
gów od nowych odwiertów do o�rodka zbioru gazu i ro-
py naftowej.

Zgodnie z powy¿sz¹ definicj¹ ustaleñ dla terenów górni-
czych skre�la siê wprowadzony w rysunku planu miej-
scowego dla tego obszaru obowi¹zek uzgadniania dzia-
³alno�ci inwestycyjnej z Dyrektorem Okrêgowego Urzê-
du Górniczego.

- "us³ugach nieuci¹¿liwych" - otrzymuje brzmienie:

- nale¿y przez to rozumieæ ró¿nego rodzaju us³ugi i dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ nie zaliczane do mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko i nie pogarszaj¹cych standar-
dów �rodowiska na dzia³kach s¹siednich, dla których zgod-
nie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami Ustawy Prawo
ochrony �rodowiska nie jest wymagane opracowanie ra-
portu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz te przedsiê-
wziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których przeprowadzona procedura oceny oddzia³ywa-
nia na �rodowisko wykaza³a brak ich niekorzystnego wp³y-
wu na �rodowisko.
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w CZÊ�CI II

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

w § 4

Rozdzia³ 1

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZABUDOWY ZAGOSPODA-
ROWANIA W OBRÊBIE USTALONYCH PLANEM TERENÓW
ZAINWESTOWANIA

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. W obrêbie terenów wskazanych w rysunku planu miejsco-
wego pod zainwestowanie, a po³o¿onych wg opracowania
ekofizjograficznego w terenach osuwiskowych, które ozna-
czone zosta³y symbolem przeznaczenia terenu z dodatko-
wymi literami /oc przy ustalaniu geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych nale¿y za³o¿yæ
skomplikowane warunki gruntowe posadowienia obiektów,
natomiast w terenach zagro¿onych osuwaniem siê mas ziem-
nych, które po symbolu przeznaczenia terenu zosta³y ozna-
czone dodatkow¹ liter¹ /o - nale¿y przyj¹æ z³o¿one warunki
gruntowe posadowienia obiektów. W oparciu o te za³o¿enia
sposób posadowienia obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu
o stosowne opracowania geologiczne.

Powy¿sze ustalenia wprowadza siê równie¿ do ustaleñ
legendy rysunku planu miejscowego.

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Na wskazanych w rysunku planu wg opracowania ekofizjo-
graficznego terenach zalewowych oraz zagro¿onych woda-
mi powodziowymi oznaczonych po symbolu dodatkowymi
literami /zz dopuszcza siê mo¿liwo�æ remontów, przebudo-
wy, wzglêdnie niezbêdnej rozbudowy istniej¹cych obiektów,
wy³¹cznie na warunkach ustalonych sporz¹dzon¹ dokumen-
tacj¹ hydrologiczn¹.
Na powy¿szych terenach obowi¹zuje ca³kowity zakaz re-
alizacji nowej zabudowy.
Powy¿sze ustalenia wprowadza siê równie¿ do ustaleñ
legendy rysunku planu miejscowego

pkt 13 akapit 3 otrzymuje brzmienie:

- stosowania dachów asymetrycznych, namiotowych (tzw.
kopertowych) i dachów jednospadowych na wolnostoj¹-
cych obiektach oraz dachów z przesuniêt¹ w pionie kale-
nic¹. Powy¿sze ustalenie nie dotyczy rozbudowy i prze-
budowy istniej¹cych obiektów.

skre�la siê pkt 26.

dodaje siê pkt 29

29. Ustala siê wska�niki miejsc postojowych realizowanych
w granicach dzia³ki budowlanej dla:
- us³ug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - min.

2 miejsca
- w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - min 1 miej-

sce na 3 mieszkañ
- us³ug handlu - min 1 miejsce na ka¿de 20,0 m2 powierzchni

sprzeda¿y i wystawienniczej

- us³ug gastronomii - min 1 miejsce na ka¿de 4 miejsca
konsumpcyjnych

- innych us³ug i obiektów produkcyjnych - min 1 miejsce
na ka¿de 50,0 m2 powierzchni u¿ytkowej

Powy¿sze ustalenia nie dotycz¹ terenów zwartej zabudowy
w strefie "A CENTRUM- i p³yty rynku.
W przypadku rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu u¿yt-
kowania obiektów polegaj¹cej na wprowadzeniu us³ug, han-
dlu, gastronomii lub produkcji, obowi¹zuje zapewnienie
miejsc postojowych ustalonych zgodnie z w/w wska�nikami
w odniesieniu do nowopowsta³ych powierzchni lub innych
czynników stanowi¹cych podstawê wyliczenia wska�ników
ilo�ci miejsc postojowych.
Dopuszcza siê zmniejszenie o 30% minimalnej ilo�ci miejsc
postojowych, je¿eli w s¹siedztwie znajduj¹ siê ogólnodostêp-
ne parkingi.

w Rozdziale 2

STRUKTURA PRZESTRZENNA I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI
ZAGOSPODAROWANIA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW ZA-
INWESTOWANIA

w ustêpie II

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA PO-
SZCZEGÓLNYCH TERENÓW ZAINWESTOWANIA

Przy ustaleniach dla terenów o symbolu MN/U/c, MN/c i U/c
w 1 akapicie zawieraj¹cym zakazy skre�la siê s³owa:
"zakaz realizacji nowej zabudowy przeznaczonej na sta-
³y pobyt ludzi oraz"

w Rozdziale 5

KOMUNIKACJA

pkt 1

prostuje siê oczywist¹ pomy³kê w przywo³anym symbo-
lu rysunku planu w akapicie o tre�ci:
istniej¹ca droga wojewódzka Nr 965 g³ówna (klasy G)
Zielona - Bochnia - Limanowa oznaczona w rysunku pla-
nu symbolem - jest KDZ - ma byæ KDG

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Dopuszcza siê, bez obowi¹zku zmiany planu wydziela-
nie i uzupe³nianie sieci wewnêtrznych dróg (ulic) dojaz-
dowych, dojazdów - doj�æ oznaczonych symbolem KDW
i KDw, do poszczególnych dzia³ek lub kompleksów te-
renów budowlanych w tym równie¿ w terenach o sym-
bolach ZL, LZ, R/ZL i R.
Przy dokonywaniu podzia³ów obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu do wydzielanych dzia³ek o szeroko�ci minimum
4,50 m. W przypadkach gdy w wyniku podzia³u terenu
przeznaczonego pod zabudowê mo¿e powstaæ kilka dzia-
³ek budowlanych, projektem podzia³u nale¿y obj¹æ ca³y
ten teren. W projekcie podzia³u nale¿y ustaliæ sieæ do-
jazdów (dróg wewnêtrznych), placów manewrowych
i innych placów wspólnych, niezbêdnych dla prawid³o-
wego funkcjonowania uk³adu komunikacyjnego, zabez-
pieczaj¹cego dogodny dojazd dla karetek pogotowia,
stra¿y po¿arnej itp.
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pkt 9

ustalenia tabeli dla drogi krajowej KDGP otrzymuj¹ brzmienie:

Pas ruchu
(pas drogowy) w m.

2 x 3,50 =7,0

a poza obwodnic¹
3 x 3,50 =10,50

Minimalne szeroko�ci w
liniach rozgraniczaj¹cych w m.

30,0

Przednia linia zabudowy
od zewnêtrznej krawêdzi jezdni w m.

10,0 na odcinkach wewnêtrznych (to jest
od  w³¹czenia obwodnicy po³udniowo -
zachodniej w ul. Krakowsk¹ do ul. Tar-
gowej)

25,0 ca³a trasa na odcinkach tranzytowych

Llasa drogi
i symbol

krajowa    KDGP

pkt 10

w ustaleniach dotycz¹cych terenów o symbolu: UKS, UKS1,
UKS2, UKS3, UKS4 po pierwszym akapicie ustaleñ dodaje
siê zdanie:
"Dopuszcza siê realizacjê innych us³ug, w tym us³ug han-
dlu o ³¹cznej powierzchni sprzeda¿y i wystawienniczej
nie przekraczaj¹cej 300 m2"

w Rozdziale 6

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

pkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

1.7 dopuszcza siê realizacjê nowych ujêæ i sieci wodoci¹go-
wych oraz urz¹dzeñ sieciowych (pompowni) dla wodoci¹-
gów wyznaczonych w planie, jak te¿ bez obowi¹zku zmia-
ny planu mo¿liwo�æ ich realizacji równie¿ w miejscach nie
wyznaczonych na rysunku planu, w tym w terenach ozna-
czonych symbolem ZL, LZ, R/ZL, R oraz terenach WS/zz -
pod warunkiem, ¿e ich realizacja nie wykluczy mo¿liwo�ci
realizacji podstawowych ustaleñ planu

pkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

1.8 dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ kanalizacyjnych
w tym przepompowni nie wyznaczonych na rysunku pla-
nu, bez obowi¹zku zmiany planu, w tym w terenach ozna-
czonych symbolem ZL, LZ, R/ZL, R oraz terenach WS/zz -
pod warunkiem, ¿e ich realizacja nie wykluczy mo¿liwo�ci
realizacji podstawowych ustaleñ planu

pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

1.9 dopuszcza siê bez obowi¹zku zmiany planu wyznaczanie
nowych lub innych (w stosunku do rysunku planu) tras
sieci uzbrojenia terenu oraz lokalizacjê urz¹dzeñ zwi¹za-
nych z rozbudow¹ systemów infrastruktury technicznej,
w tym równie¿ na terenach oznaczonych symbolem ZL,
LZ, R/ZL, R oraz terenach WS/zz stosownie do warunków
wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych,
nie koliduj¹cych z mo¿liwo�ci¹ realizacji innych podsta-
wowych ustaleñ planu.
Powy¿szy zapis nie dotyczy lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej dla których ustalenia zawarte
s¹ w Rozdziale 6 pkt 1.12 - symbol TK.

§ 4

1. Dla terenów objêtych zmian¹ planu wymienionych
w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwa³y, obowi¹zuj¹ ustale-
nia odnosz¹ce siê do terenu ca³ego Miasta Limanowa,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrêbie
granic administracyjnych Miasta z wy³¹czeniem terenu
osiedla "MARSA" oraz zmianami wprowadzonymi
Uchwa³¹ Nr LV/320/2006 Rady Miasta Limanowa z dnia
25 sierpnia 2006r. zawarte w:

- § 1 - w odniesieniu do "ochrony konserwatorskiej"

- § 4 Rozdzia³ 1

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZABUDOWY ZAGOSPO-
DAROWANIA W OBRÊBIE USTALONYCH PLANEM TERE-
NÓW ZAINWESTOWANIA

Rozdzia³ 2

II - SZCZEGÓ£OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW ZAINWESTOWANIA

- Rozdzia³ 5

KOMUNIKACJA

- Rozdzia³ 6

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

pkt 2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Symbole przeznaczenia terenu (oznaczenia na rysun-
kach zmiany planu) zosta³y utrzymane zgodnie z przy-
jêtymi w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrê-
bie granic administracyjnych Miasta z wy³¹czeniem tere-
nu osiedla "MARSA".
Zró¿nicowano natomiast tereny o symbolu UH wyod-
rêbniaj¹c z nich tereny wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2, ozna-
czaj¹c te tereny symbolem UH1.
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§ 5

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA TERENÓW OBJÊTYCH
ZMIAN¥ PLANU

Plan Nr 1

MNR
MNR/k

Poszerza siê ustalony planem miejscowym teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabu-
dowy zagrodowej o czê�æ dzia³ki ewid. Nr 330/3 w obrêbie
1 stanowi¹c¹ grunty rolne kl RV i pastwisko PsV po³o¿onej
przy ul. Zarêbki i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
oznaczaj¹c symbolem MNR a czê�æ tej dzia³ki po³o¿on¹
w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin
symbolem MNR/k.

Utrzymuje siê istniej¹cy dojazd do w/w terenu drog¹ do-
jazdow¹ wewnêtrzn¹, pieszo-jezdn¹ o symbolu KDw, o sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 4,5m. Ustala
siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy wolnostoj¹cej, z ogranicze-
niem gabarytów wysoko�ciowych do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wyniesieniu poziomu par-
teru nie wiêcej ni¿ 0,60m od poziomu terenu przystokowego.

Z uwagi na po³o¿enie terenu w strefie eksponowanych wi-
dokowo stoków i wierzchowin i w obszarze projektowanego
£ososiñsko - ¯egociñskiego parku krajobrazowego przy po-
dziale tego terenu na nowe dzia³ki budowlane obowi¹zuje mi-
nimalna powierzchnia dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹
1 000 m2 a dla zabudowy zagrodowej nie mniej ni¿ 1 400 m2.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 40%, a w terenach MNR/k
60% niezabudowanej i nieutwardzonej biologicznie czynnej po-
wierzchni dzia³ki zagospodarowanej zieleni¹ o przewadze zie-
leni niskiej i o przewa¿aj¹cej ilo�ci gatunków rodzimego po-
chodzenia. Zieleñ wysok¹ nale¿y komponowaæ w sposób po-
zwalaj¹cy na zachowanie prze�witów widokowych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów MNR i MNR/k, do których
zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 2

MN

Ustalony planem miejscowym teren parkingów i gara¿y
oznaczony symbolem KS, po³o¿ony w obrêbie 1 na dzia³ce ewid.
Nr 165 przy ul. Drzewnej przeznacza siê dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczaj¹c teren symbolem MN.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi wewnêtrznej.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz wyniesieniu pozio-
mu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m nad poziom terenu przysto-
kowego.

Obowi¹zuje zachowanie co najmniej 25% niezabudowanej
i nieutwardzonej czynnej biologicznie powierzchni dzia³ki za-
gospodarowanej zieleni¹ wysok¹ i nisk¹.

Utrzymuje siê przebiegaj¹c¹ przez teren dzia³ki napo-
wietrzn¹ liniê energetyczn¹ 15 kV, oraz istniej¹c¹ sieæ gazow¹
�redniego ci�nienia z dopuszczeniem ich remontów i przebu-
dowy. Dla sieci tych obowi¹zuj¹ strefy ochronne okre�lone
w przepisach odrêbnych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie dla terenów o symbolu MN.

Plan Nr 3

MNR

Poszerza siê ustalony planem miejscowym teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
zagrodowej o czê�æ dzia³ki ewid. Nr 279/3 w obrêbie 1 przy
ul. Modrzejewskiej, o pozosta³¹ czê�æ w/w dzia³ki stanowi¹c¹
grunty rolne klasy R IVa, R IVb oraz pastwisko Ps V i przeznacza
siê dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem zabudowy zagrodowej oznaczaj¹c symbolem MNR.

Dojazd do powy¿szego terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹,
dojazdem doj�ciem o symbolu KDw po³o¿onym w obrêbie dzia³-
ki Nr ewid. 199/7.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wyniesieniu poziomu parteru
nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 40% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹ o przewa¿aj¹cej ilo�ci gatunków rodzime-
go pochodzenia, o przewadze zieleni niskiej .

Przy podziale tego terenu obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte
w Rozdziale 5 KOMUNIKACJA pkt 5 planu miejscowego.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ca przez teren dzia³ki napo-
wietrzn¹ liniê energetyczn¹ 15 kV, oraz istniej¹c¹ sieæ gazow¹
�redniego ci�nienia z dopuszczeniem ich remontów i przebu-
dowy. Dla sieci tych obowi¹zuj¹ strefy ochronne okre�lone
w przepisach odrêbnych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e za-
sady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹cym pla-
nie miejscowym dla terenów MNR, do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 4

MNR

Likwiduje siê ustalon¹ planem miejscowym drogê - ulicê
miejsk¹ dojazdow¹ klasy D, a czê�ci dzia³ek ewid. Nr 160/2
i 164/4 w obrêbie 3, przy ul. Willowej przeznaczone pod tê dro-
gê w³¹cza siê do s¹siednich terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zagrodowej ozna-
czonej symbolem MNR (czê�æ dzia³ki Nr ewid. 164/4) oraz
czê�æ dzia³ki Nr ewid. 160/2 w obrêb s¹siednich terenów rol-
nych oznaczonych symbolem R.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e za-
sady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹cym pla-
nie miejscowym dla terenów do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 5

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem za-
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budowy zagrodowej o symbolu MNR po³o¿one przy ul. Wê-
grzynowicza o dzia³kê ewid. Nr 228/3 w obrêbie 3 stanowi¹c¹
grunty klasy IVb.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Obowi¹zuje minimalna powierzchnia dzia³ki pod zabudo-
wê jednorodzinn¹ 1 000 m2 a dla zabudowy zagrodowej nie
mniej ni¿ 1 400 m2.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 40% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹.

Dojazd do w/w dzia³ki z ul. Wêgrzynowicza ustalon¹ s¹dow-
nie s³u¿ebno�ci¹ przejazdu i przechodu szeroko�ci¹ 3,5 m przez
dzia³ki Nr ewid. 224/1, 224/7, 224/4 i 328/4, z równoczesnym
zachowaniem takiej samej s³u¿ebno�ci przez dzia³kê Nr 228/3
na rzecz ka¿doczesnych w³a�cicieli dzia³ek Nr 224/6 i 227.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ca przez dzia³kê g³ówn¹ sieæ wo-
doci¹gow¹ w-1 z dopuszczeniem jej remontów i przebudowy.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów MNR, do których zosta-
³y w³¹czone.

Plan Nr 6

MNR/k

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabu-
dowy zagrodowej o symbolu MNR/k przy ul. Granicznej o dzia³-
kê ewid. Nr 645 w obrêbie 3 stanowi¹c¹ grunty klasy IVb.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy wolnostoj¹cej, z ogranicze-
niem gabarytów wysoko�ciowych do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wyniesieniu poziomu par-
teru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cych dróg KDD i KDw.

Z uwagi na po³o¿enie terenu w strefie eksponowanych wi-
dokowo stoków i wierzchowin i w obszarze projektowanego
£ososiñsko - ¯egociñskiego parku krajobrazowego przy po-
dziale tego terenu na nowe dzia³ki budowlane obowi¹zuje mi-
nimalna powierzchnia dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹
1 000 m2 a dla zabudowy zagrodowej nie mniej ni¿ 1 400 m2.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 40%, a w terenach MNR/k
60% niezabudowanej i nieutwardzonej biologicznie czynnej po-
wierzchni dzia³ki zagospodarowanej zieleni¹ o przewadze zie-
leni niskiej i o przewa¿aj¹cej ilo�ci gatunków rodzimego po-
chodzenia. Zieleñ wysok¹ nale¿y komponowaæ w sposób po-
zwalaj¹cy na zachowanie prze�witów widokowych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e za-
sady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹cym pla-
nie miejscowym dla terenów do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 7

P/U

Wy³¹cza siê z ustalonych miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego terenów wielkopowierzchniowych

us³ug handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2 po³o-
¿on¹ w obrêbie 3 pó³nocn¹ czê�æ dzia³ki ewid. Nr ewid. 47/
11 przy ul. Tarnowskiej przeznaczaj¹c ten teren na dzia³al-
no�æ produkcyjno - us³ugow¹ oraz obs³ugê techniczn¹ i go-
spodarcz¹ oznaczaj¹c symbolem P/U.

W obrêbie tych terenów dopuszcza siê realizacjê obiektów
produkcyjnych, handlowych oraz innych us³ugowych pod wa-
runkiem, ¿e ich uci¹¿liwo�æ zamknie siê w granicach terenu
przeznaczonego pod inwestycjê.

Dojazd do w/w terenów z ul. Tarnowskiej po³o¿onej w ci¹gu
drogi wojewódzkiej Nr 965 Zielona - Bochnia - Limanowa lub
z drogi wewnêtrznej KDw.

Obowi¹zuje przednia linia budowy minimum 8,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej KD-G a od drogi
wewnêtrznej KDw minimum 6,0 m.

W obrêbie tych terenów obowi¹zuje realizacja utwardzo-
nych placów postojowych dla samochodów o liczbie miejsc
postojowych ustalonych w § 4 Rozdzia³ 1 pkt 29. Obowi¹zuje
odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych do ka-
nalizacji zbiorczej lub do wód otwartych, poprzez separatory
b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ca przez ten teren istniej¹c¹ sieæ
kanalizacyjn¹ i deszczow¹ oraz gazow¹ �redniego ci�nienia
z dopuszczeniem ich remontów i przebudowy. Nale¿y zacho-
waæ ustalon¹ przepisami odrêbnymi strefê od gazoci¹gu i ka-
nalizacji.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozo-
sta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹-
zuj¹cym planie miejscowym dla terenów o symbolu P/U.

UH1

Utrzymuje siê dotychczasowe przeznaczenie po³udniowej
czê�ci dzia³ki ewid. Nr 47/11 w obrêbie 3 przy ul. Tarnowskiej
ustalone planem miejscowym i oznacza symbolem UH1 jako
us³ugi handlu dla realizacji wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2.
Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cego w tym tere-
nie obiektu handlowego, dopuszczaj¹c zwiêkszenie jego po-
wierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2.

W obrêbie tych terenów obowi¹zuje realizacja utwardzo-
nych placów postojowych dla samochodów o liczbie miejsc
postojowych ustalonych w § 4 Rozdzia³ 1 pkt 29. Obowi¹zuje
odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych do ka-
nalizacji zbiorczej lub do wód otwartych, poprzez separatory
b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozo-
sta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹-
zuj¹cym planie miejscowym dla terenów o symbolu UH.

Plan Nr 8

MN/U

Zmienia siê dotychczasowe przeznaczenie terenu obej-
muj¹cego po³o¿on¹ przy ul. Mi³ej w obrêbie 3 dzia³kê ewid.
Nr 518 z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem us³ug, oznaczaj¹c symbolem MN/U.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych 350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budyn-
ku do 0,60m od poziomu terenu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDW.
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Dopuszcza siê realizacjê us³ug zarówno w formie wolno-
stoj¹cych obiektów jak równie¿ wbudowanych do budynków
mieszkalnych.

Przy zabudowie us³ugowej, obowi¹zuje realizacja utwar-
dzonych placów postojowych dla samochodów o liczbie miejsc
postojowych ustalonych w § 4 Rozdzia³ 1 pkt 29. Obowi¹zuje
odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych do ka-
nalizacji zbiorczej lub do wód otwartych, poprzez separatory
b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w bezpo�rednim s¹siedztwie
terenów kolejowych przy lokalizacji obiektów i innych elemen-
tów zagospodarowania terenu obowi¹zuje zachowanie wyma-
ganych odleg³o�ci od linii kolejowej i terenów kolejowych okre-
�lonych w przepisach odrêbnych.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozo-
sta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹-
zuj¹cym planie miejscowym dla terenów o symbolu MN/U.

Plan Nr 9

MN/oc

Zmienia siê przeznaczone w obowi¹zuj¹cym planie miej-
scowym do zalesienia lub zadrzewienia grunty rolne klasy IVb
po³o¿one w obrêbie 4 na dzia³ce ewid. Nr 26/4 i przeznacza
siê dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nej symbolem MN/oc.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych 350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budyn-
ku do 0,60m od poziomu terenu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDW.

Z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w terenach osuwiskowych przy
ustalaniu geotechnicznych warunków zabudowy nale¿y przyj¹æ
skomplikowane warunki gruntowe. Sposób posadowienia obiek-
tów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geologiczne.

Obowi¹zuje utrzymanie co najmniej 60% niezabudowanej
i nieutwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki za-
gospodarowanej g³ównie zieleni¹ wysok¹ (dla stabilizacji grun-
tu) oraz towarzysz¹ca zieleni¹ nisk¹.

Utrzymuje siê przebiegaj¹c¹ przez ten teren sieæ gazow¹
�redniego ci�nienia z dopuszczeniem jej remontów i przebu-
dowy.

Nale¿y zachowaæ ustalon¹ przepisami odrêbnymi strefê
od gazoci¹gu.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozo-
sta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹-
zuj¹cym planie miejscowym dla terenów o symbolu MN/oc.

Plan Nr 10

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym przy ul. Ma³a-
chowskiego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej o dzia³kê ewid. Nr 228
w obrêbie 4 stanowi¹c¹ grunty rolne kl RIVb i przeznacza pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej oznaczaj¹c symbolem MNR.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej i o przewa¿aj¹-
cej ilo�ci gatunków rodzimego pochodzenia.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów MNR, do których zosta³y
w³¹czone.

Plan Nr 11

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym przy
ul. Owocowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej o dzia³kê ewid.
Nr 265/1 w obrêbie 4 stanowi¹c¹ grunty rolne kl RIVb oraz
RV i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oznacza-
j¹c symbolem MNR.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDW.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej i o przewa¿aj¹-
cej ilo�ci gatunków rodzimego pochodzenia.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów MNR, do których zosta³y
w³¹czone.

Plan Nr 12

MN/U

Poszerza siê ustalone miejscowym planem tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug towarzysz¹cych
po³o¿one przy ulicy Lipowej - drogi miejskiej lokalnej klasy L -
w obrêbie 4 o czê�æ dzia³ek ewid. Nr 11/4 i 11/5 przylegaj¹cych
bezpo�rednio do tej ulicy, stanowi¹cych grunty klasy PsIV i prze-
znacza dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug
towarzysz¹cych oznaczaj¹c teren symbolem MN/U.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych 350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budyn-
ku do 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Dopuszcza siê realizacjê us³ug zarówno w formie wolno-
stoj¹cych obiektów jak równie¿ wbudowanych do budynków
mieszkalnych.

Przy zabudowie us³ugowej obowi¹zuje realizacja utwardzo-
nych placów postojowych dla samochodów o liczbie miejsc
postojowych ustalonych w § 4 Rozdzia³ 1 pkt 29. Obowi¹zuje
odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych do ka-
nalizacji zbiorczej lub do wód otwartych, poprzez separatory
b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Obowi¹zuje przednia linia zabudowy zewnêtrznej krawê-
dzi jezdni ulicy Lipowej oraz drogi wewnêtrznej KDw mini-
mum 6,0 m.
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Utrzymuje siê przebiegaj¹ca przez ten teren istniej¹c¹ sieæ
gazow¹ �redniego ci�nienia z dopuszczeniem jej remontów
i przebudowy. Nale¿y zachowaæ ustalon¹ przepisami odrêb-
nymi strefê od gazoci¹gu.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ po-
zosta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono
w obowi¹zuj¹cym planie miejscowym dla terenów o sym-
bolu MN/U.

Plan Nr 13

MN
MN/k

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej po³o¿one przy ulicy Grun-
waldzkiej w obrêbie 4 o dzia³kê ewid. Nr 401, stanowi¹c¹ grun-
ty klasy PsVI i przeznacza dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczaj¹c teren symbolem MN, a jej po³udniow¹
czê�æ po³o¿on¹ w strefie eksponowanych widokowo stoków i
wierzchowin symbolem MN/k.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych w terenach oznaczonych symbolem MN i do
dwóch kondygnacji w terenach oznaczonych symbolem MN/k,
w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po³aci dachowych
350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budynku do 0,60 m od
poziomu terenu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni dróg wewnêtrznych KDW.

Obowi¹zuje minimalna powierzchnia dzia³ki pod zabudo-
wê jednorodzinn¹ w terenach MN/k 1 000 m2.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ po-
zosta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obo-
wi¹zuj¹cym planie miejscowym dla terenów o symbolu MN
i MN/k.

Plan Nr 14

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym przy ul. Lipo-
wej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem zabudowy zagrodowej o dzia³ki ewid. Nr 71, 72/
1(czê�æ), 72/2(czê�æ), 102, 103/1(czê�æ), 103/2( czê�æ)
104(czê�æ) i 105 w obrêbie 4, stanowi¹c¹ grunty rolne kl RIVb
i RV, £IV oraz PsIV i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
oznaczaj¹c symbolem MNR.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDW.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej i o przewa¿aj¹-
cej ilo�ci gatunków rodzimego pochodzenia.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów MNR, do których zosta³y
w³¹czone.

Plan Nr 15

U/kz/c
U/kz/c/zz

Zmienia siê ustalony planem miejscowym teren parkin-
gów i gara¿y zbiorowych po³o¿ony pomiêdzy potokiem Mor-
darka a ulic¹ Szwedzk¹ obejmuj¹cy dzia³kê ewid. Nr 141/1
w obrêbie 5 i przeznacza siê dla realizacji us³ug u¿ytecz-
no�ci publicznej i us³ug komercyjnych oznaczaj¹c symbo-
lem U/kz/c i U/kz/c/zz.

Objêty zmian¹ planu teren po³o¿ony jest:
- w strefie ochrony konserwatorskiej "kz" zespo³u lokacyjne-

go Miasta,
- w 50,0m strefie ochrony sanitarnej czynnego cmentarza ozna-

czonej symbolem "c"
- i w granicy obszarów bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹

"zz" dla potoku Mordarka wyznaczonej w oparciu o granice
zalewu wod¹ Q 1% ustalon¹ w opracowaniu pt. "Studium
okre�laj¹ce granice obszarów bezpo�redniego zagro¿enia
powodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych w zlewni dolnego
Dunajca od uj�cia Popradu"

W zwi¹zku z powy¿szymi uwarunkowaniami dla terenów
tych obowi¹zuj¹ ustalenia:
- okre�lone w § 4 Rozdzia³ 4 �RODOWISKO KULTUROWE

I OCHRONA KONSERWATORSKA pkt 2.1. planu miejscowego
- dotycz¹ce ograniczeñ w strefach ochrony sanitarnych cmen-

tarzy okre�lone w przepisach szczególnych
- w terenach oznaczonych symbolem U/kz/c/zz obowi¹zuj¹

zakazy okre�lone w przepisach szczególnych dotycz¹cych
ochrony przed powodzi¹, w tym zakaz realizacji zabudowy
kubaturowej, tereny te przeznacza siê wy³¹cznie pod par-
kingi i place.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym trzecia w dachu o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci dachowych do 450 oraz przy wyniesieniu
poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu terenu przy-
stokowego.

Dopuszcza siê dojazd do tego terenu z ul. Szwedzkiej po-
przez tereny ZP.

Obowi¹zuje przednia linia zabudowy od zewnêtrznej kra-
wêdzi jezdni ul. Szwedzkiej KDW minimum 6,0 m

Obowi¹zuje realizacja utwardzonych placów postojowych
dla samochodów o liczbie miejsc postojowych ustalonych w § 4
Rozdzia³ 1 pkt 29. Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych
z placów postojowych do kanalizacji zbiorczej lub do wód otwar-
tych, poprzez separatory b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów o symbolu U.

Plan Nr 16

U/M

Zmienia siê dotychczasowe przeznaczenie czê�ci tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, po³o¿onej
w strefie �ródmiejskiej "Centrum" przy ul. Matki Boskiej
Bolesnej, obejmuj¹ce po³o¿one w obrêbie 5 dzia³ki ewid.
Nr 525, 527, 528 i 529 i przeznacza siê na tereny zwartej
zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej oznaczaj¹c sym-
bolem U/M.
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Utrzymuje siê istniej¹c¹ na tym terenie zabudowê z do-
puszczeniem jej remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbu-
dowy do trzech kondygnacji nadziemnych.

Przy realizacji nowej zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej
partery budynków nale¿y przeznaczyæ pod us³ugi, funkcjê
mieszkaniow¹ nale¿y lokalizowaæ na kondygnacjach wy¿szych.
Dopuszcza siê równie¿ realizacjê obiektów o funkcji wy³¹cznie
us³ugowej lub mieszkalnej.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym trzecia w dachu o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci dachowych do 450 .

Dopuszcza siê realizacjê zabudowy w granicach dzia³ki.
Dla nowo realizowanych obiektów obowi¹zuje przednia li-

nia zabudowy w odleg³o�ci minimum 8,0 m od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni drogi powiatowej (ul. Matki Boskiej Bolesnej)
i minimum 6,0 m od ulicy miejskiej oznaczonej symbolem KDL.

Obowi¹zuje realizacja utwardzonych placów postojowych
dla samochodów o liczbie miejsc postojowych ustalonych w § 4
Rozdzia³ 1 pkt 29. oraz odprowadzenie wód opadowych z pla-
ców postojowych do kanalizacji zbiorczej lub do wód otwar-
tych, poprzez separatory b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów o symbolu U/M.

Plan Nr 17

U

Zmienia siê dotychczasowe przeznaczenie terenu obej-
muj¹cego po³o¿on¹ w obrêbie 5 czê�æ dzia³ki Nr 251/4 oraz
dzia³kê ewid. Nr 268/10 przy ul. Targowej z terenów parkingów
i gara¿y zbiorowych oznaczonych w obowi¹zuj¹cym planie
symbolem KS i przeznacza na poszerzenie po³o¿onego w bez-
po�rednim s¹siedztwie terenu us³ug u¿yteczno�ci publicz-
nej i us³ug komercyjnych oznaczaj¹c symbolem U.

Utrzymuje siê istniej¹ce w tym terenie obiekty z dopusz-
czeniem ich remontów, przebudowy i rozbudowy.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym trzecia w dachu o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci dachowych do 450 przy wyniesieniu pozio-
mu parteru budynków magazynowo-sk³adowych nie wiêcej
ni¿ 0,30 m od terenu, a pozosta³ych nie wiêcej ni¿ 0,60 od po-
ziomu terenu przystokowego.

Obowi¹zuje nieprzekraczalna przednia linia zabudowy w li-
niach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych w planie miejscowym
pasem terenu (szer. 30,0 m) przeznaczonym dla prze³o¿enia
drogi krajowej Nr 28 (KD-GP), a po wybudowaniu drogi ustala
siê przedni¹ liniê w odleg³o�ci minimum 25,0 m od zewnêtrz-
nej krawêdzi jezdni.

Obowi¹zuje nieprzekraczalna przednia linia zabudowy w li-
niach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych w planie miejscowym
pasem terenu (szer. 20,0m) przeznaczonym dla projektowa-
nej ulicy miejskiej zbiorczej KD-Z a po wybudowaniu ulicy
ustala siê przedni¹ liniê w odleg³o�ci 8,0 m od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ zasady za-
gospodarowania takie jak ustalono w planie miejscowym dla
terenów o symbolu U, do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 18

U

Zmienia siê dotychczasowe przeznaczenie terenu obej-
muj¹cego po³o¿one w obrêbie 5 czê�æ dzia³ki ewid. Nr 61/1

oraz dzia³ki ewid. Nr 61/2 i 61/3 przy ul. Pi³sudskiego z terenów
zabudowy mieszkaniowej i us³ug towarzysz¹cych oznaczonych
w obowi¹zuj¹cym planie miejscowym symbolem MN/U i prze-
znacza na poszerzenie po³o¿onego w bezpo�rednim s¹siedz-
twie terenu us³ug u¿yteczno�ci publicznej i us³ug komer-
cyjnych oznaczaj¹c symbolem U.

Obowi¹zuje utrzymanie 30,0 m pasa wyznaczonego linia-
mi rozgraniczaj¹cymi teren przeznaczony dla drogi krajowej
Nr 28 oznaczonej symbolem KD-GP, przebiegaj¹cej w ci¹gu
ul. Pi³sudskiego. Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy w odle-
g³o�ci minimum 10,0m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ca przez w/w teren istniej¹c¹
g³ówn¹ sieæ wodoci¹gow¹ z dopuszczeniem jej remontów
i przebudowy.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie dla terenów o symbolu U, do których zosta³y w³¹-
czone.

Plan Nr 19

U/kz

Zmienia siê dotychczasowe przeznaczenie terenu obej-
muj¹cego po³o¿one przy ul. Kiliñskiego w obrêbie 5 dzia³ki ewid.
Nr 456/2, 457/2, 457/7, 457/8, 457/9, 457/10 i 457/12 z terenów
zabudowy mieszkaniowej i us³ug towarzysz¹cych oznaczonych
w planie miejscowym symbolem MN/U/kz na tereny us³ug u¿y-
teczno�ci publicznej i us³ug komercyjnych i oznacza sym-
bolem U/kz.

W obrêbie tego terenu dopuszcza siê równie¿ realizacjê
obiektów i urz¹dzeñ komunikacji samochodowej (parking, przy-
stanek itp).

Utrzymuje siê istniej¹c¹ na tym terenie zabudowê z do-
puszczeniem jej remontów, przebudowy i rozbudowy.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym trzecia w dachu o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci dachowych do 450.

Z uwagi na po³o¿enie tego terenu w strefie ochrony konser-
watorskiej zespo³u lokacyjnego Miasta obowi¹zuj¹ ustalenia
okre�lone w § 4 Rozdzia³ 4 �RODOWISKO KULTUROWE
I OCHRONA KONSERWATORSKA pkt 2.1. planu miejscowego.

Dla nowo realizowanych obiektów obowi¹zuje przednia li-
nia zabudowy w odleg³o�ci minimum 6,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi docelowych jezdni otaczaj¹cych ulic miejskich , sym-
bol - KDD.

Obowi¹zuje realizacja utwardzonych placów postojowych
dla samochodów o liczbie miejsc postojowych ustalonych w § 4
Rozdzia³ 1 pkt 29. oraz odprowadzenie wód opadowych z tych
placów do kanalizacji zbiorczej lub do wód otwartych, poprzez
separatory b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów o symbolu U/kz.

Plan Nr 20

MN/MP

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z preferencj¹ zabudowy
mieszkalno-pensjonatowej po³o¿one w obszarze otuliny pro-
jektowanego £ososiñsko - ¯egociñskiego Parku Krajobrazo-
wego o po³o¿one przy ul. Le�nej w obrêbie 6 dzia³ki ewid.
Nr 638(czê�æ), 640 i 641, stanowi¹c¹ grunty rolne kl RIVb oraz
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pastwisko PsIV i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z preferencj¹ zabudowy mieszkalno-pen-
sjonatowej oznaczaj¹c symbolem MN/MP.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDw.

Obowi¹zuje dla zabudowy jednorodzinnej utrzymanie co naj-
mniej 25%, a dla zabudowy mieszkalno-pensjonatowej 60% nie-
zabudowanej i nieutwardzonej biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki, zagospodarowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ gazow¹ �redniego ci�nienia
z dopuszczeniem jej remontu i przebudowy. Nale¿y zachowaæ
ustalon¹ przepisami odrêbnymi strefê od gazoci¹gu.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w obowi¹zuj¹-
cym planie miejscowym dla terenów MN/MP, do których zosta-
³y w³¹czone.

Plan Nr 21

MN/MP

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z preferencj¹ zabudo-
wy mieszkalno-pensjonatowej o po³o¿one przy ul. Partyzan-
tów w obrêbie 6 dzia³ki Nr 283/4, 283/5 i 283/6 oraz w drugim
kompleksie dzia³ki ewid. Nr 568/1(czê�æ),569 (czê�æ)
i 570(czê�æ), stanowi¹ce grunty rolne kl RIVb i RV oraz ³¹ki £V
i przeznacza pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹
z preferencj¹ zabudowy mieszkalno-pensjonatowej ozna-
czaj¹c symbolem MN/MP.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDW.

Obowi¹zuje dla zabudowy jednorodzinnej utrzymanie co naj-
mniej 25%, a dla zabudowy mieszkalno-pensjonatowe 60% nie-
zabudowanej i nieutwardzonej biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki, zagospodarowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej
i o przewa¿aj¹cej ilo�ci gatunków rodzimego pochodzenia.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ gazow¹ �redniego ci�nienia
z dopuszczeniem jej remontu i przebudowy. Nale¿y zachowaæ
ustalon¹ przepisami odrêbnymi strefê od gazoci¹gu.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MN/MP, do których zosta³y w³¹czone.

Teren objêty zmian¹ planu po³o¿ony jest w obszarze Po-
³udniowoma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
utworzonego Rozporz¹dzeniem Wojewody Ma³opolskiego
Nr 92/06 z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op.
z 2006 r. Nr 806 poz. 4862 z pó�n. zm.). Na obszarze tym obo-
wi¹zuj¹ zasady zagospodarowania okre�lone tym Rozporz¹-
dzeniem.

Plan Nr 22

MN/MP

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z preferencj¹ zabu-

dowy mieszkalno-pensjonatowej o po³o¿one przy ul. S³o-
necznej w obrêbie 6 dzia³ki ewid. Nr 105/3 i 105/4(czê�æ)
stanowi¹ce grunty rolne kl RV oraz pastwisko PsVI i prze-
znacza pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
z preferencj¹ zabudowy mieszkalno-pensjonatowej
oznaczaj¹c symbolem MN/MP.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Do objêtego zmian¹ planu terenu ustala siê dojazd do
drogi publicznej KDL (ul. S³oneczna) poprzez projektowan¹
prywatn¹ drogê wewnêtrzn¹ oznaczon¹ symbolem KDw
o szeroko�ci minimum 4,5 m lub istniej¹c¹ s³u¿ebno�ci¹
przejazdu.

Obowi¹zuje dla zabudowy jednorodzinnej utrzymanie co
najmniej 25%, a dla zabudowy mieszkalno-pensjonatowe 60%
niezabudowanej i nieutwardzonej biologicznie czynnej po-
wierzchni dzia³ki, zagospodarowanej zieleni¹ o przewadze zie-
leni niskiej i o przewa¿aj¹cej ilo�ci gatunków rodzimego po-
chodzenia.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MN/MP, do których zosta³y w³¹czone.

Teren objêty zmian¹ planu po³o¿ony jest w obszarze Po-
³udniowoma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
utworzonego Rozporz¹dzeniem Wojewody Ma³opolskiego
Nr 92/06 z dnia 24 listopada 2006r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op.
z 2006 r. Nr 806 poz. 4862 z pó�n. zm.). Na obszarze tym obo-
wi¹zuj¹ zasady zagospodarowania okre�lone tym Rozporz¹-
dzeniem.

Plan Nr 23

MNR
MNR/p

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabu-
dowy zagrodowej po³o¿one ul. Beskidzkiej w obrêbie 7 o dzia³-
ki ewid. Nr 185/6(czê�æ), 185/7 i 185/8 stanowi¹ce grunty rolne
kl RVb i ³aki £IV i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
oznaczaj¹c symbolami MNR i MNR/p.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej i o przewa¿aj¹-
cej ilo�ci gatunków rodzimego pochodzenia.

Na czê�ci terenu oznaczonej symbolem MNR/p, po³o¿onej
w terenach podmok³ych i zagro¿onych stagnacj¹ wód opado-
wych nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów kubaturowych.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ca przez po³o¿on¹ w tym terenie
dzia³kê Nr 185/7 sieæ gazow¹ �redniego ci�nienia dopuszcza-
j¹c jej remont i przebudowê.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MNR i MNR/p do których zosta³y w³¹-
czone.
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Plan Nr 24

MN/U

Po³o¿ony w bezpo�rednim s¹siedztwie ustalonych planem
miejscowym terenów zabudowy jednorodzinnej przy ul. Ko-
chanowskiego teren stanowi¹cy pastwisko Ps IV, obejmuj¹-
cy po³o¿on¹ w obrêbie 7 dzia³kê ewid. Nr 304/7 z wy³¹cze-
niem jej po³udniowego naro¿nika, który zgodnie z planem miej-
scowym stanowi rezerwê terenu dla prze³o¿enia drogi krajo-
wej Nr 28 (tzw."ma³ej obwodnicy") przeznacza siê dla zabu-
dowy mieszkaniowej i us³ug towarzysz¹cych oznaczaj¹c
teren symbolem MN/U.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych 350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budyn-
ku do 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Dopuszcza siê realizacjê us³ug zarówno w formie wolno-
stoj¹cych obiektów jak równie¿ wbudowanych do budynków
mieszkalnych.

Obowi¹zuje dla zabudowy jednorodzinnej utrzymanie co
najmniej 25%, niezabudowanej i nieutwardzonej biologicznie
czynnej powierzchni dzia³ki, zagospodarowanej zieleni¹.

Przy zabudowie us³ugowej obowi¹zuje realizacja utwardzo-
nych placów postojowych dla samochodów o liczbie miejsc
postojowych ustalonych w § 4 Rozdzia³ 1 pkt 29. Obowi¹zuje
odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych do ka-
nalizacji zbiorczej lub do wód otwartych, poprzez separatory
b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Obowi¹zuje nieprzekraczalna przednia linia zabudowy na
odcinku przeznaczonym dla prze³o¿enia drogi krajowej Nr 28
(KD-GP) w odleg³o�ci 25,0 m od zewnêtrznej krawêdzi projek-
towanej jezdni.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozo-
sta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie
miejscowym dla terenów o symbolu MN/U.

Plan Nr 25

MNR/k

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
zagrodowej po³o¿one przy ul. Walecznych o czê�æ dzia³ki ewid.
Nr 495 w obrêbie 7 stanowi¹c¹ ³¹kê klasy £V i przeznacza pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej oznaczaj¹c symbolem MNR/k.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy wolnostoj¹cej, z ograni-
czeniem gabarytów wysoko�ciowych do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wyniesieniu pozio-
mu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu terenu przysto-
kowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi KDD.

Z uwagi na po³o¿enie terenu w strefie eksponowanych wi-
dokowo stoków i wierzchowin przy podziale tego terenu na
nowe dzia³ki budowlane obowi¹zuje minimalna powierzchnia
dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ 1 000 m2 a dla zabudowy
zagrodowej nie mniej ni¿ 1 400 m2.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 60% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej i o przewa¿aj¹-
cej ilo�ci gatunków rodzimego pochodzenia. Zieleñ wysok¹ na-

le¿y komponowaæ w sposób pozwalaj¹cy na zachowanie prze-
�witów widokowych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MNR/k do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 26

MN

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej po³o¿one przy ul. Kocha-
nowskiego o czê�æ dzia³ki ewid. Nr 439 w obrêbie 7 stano-
wi¹c¹ grunty rolne RIVb i przeznacza pod zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczaj¹c symbolem MN.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych 350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budyn-
ku do 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDW.

Obowi¹zuje utrzymanie co najmniej 25%, niezabudowanej
i nieutwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki, za-
gospodarowanej zieleni¹.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MN, do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 27

MN
MN/k

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej po³o¿one przy ulicy Beskidz-
kiej w obrêbie 7 o dzia³ki ewid. Nr 608/26, 608/28 (czê�æ), 608/35
(czê�æ powsta³a z podzia³u dzia³ki ewid. Nr 608/27) stanowi¹ce
grunty rolne klasy RV i przeznacza dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oznaczaj¹c teren symbolem MN, a czê�æ
terenu po³o¿on¹ w strefie eksponowanych widokowo stoków
i wierzchowin symbolem MN/k.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych w terenach oznaczonych symbolem MN i do
dwóch kondygnacji w terenach oznaczonych symbolem MN/k,
w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po³aci dachowych
350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budynku do 0,60 m od
poziomu terenu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDw.

Obowi¹zuje minimalna powierzchnia dzia³ki pod zabudo-
wê jednorodzinn¹ w terenach MN/k 1 000 m2.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ce przez ten teren istniej¹ce sie-
ci - liniê elektroenergetyczn¹ �redniego napiêcia 30kV i sieæ
kanalizacji sanitarnej - dopuszczaj¹c ich remont i przebudowê.
Od istniej¹cych sieci nale¿y zachowaæ strefy ochronne ustalo-
ne przepisami odrêbnymi.

Dla w/w terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozo-
sta³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie
miejscowym dla terenów o symbolu MN i MN/k.

Plan Nr 28

MN

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej po³o¿one w bezpo�red-
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nim s¹siedztwie osiedla "Marsa" o czê�æ dzia³ki ewid. Nr 230/10
w obrêbie 7 stanowi¹c¹ pastwisko klasy PsIV i przeznacza pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczaj¹c symbo-
lem MN.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych 350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budyn-
ku do 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Obowi¹zuje utrzymanie co najmniej 25%, niezabudowanej
i nieutwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki, za-
gospodarowanej zieleni¹.

Obowi¹zuje nieprzekraczalna przednia linia zabudowy w li-
niach rozgraniczaj¹cych wyznaczonych w planie miejscowym
pasem terenu (szer. 30,0 m) przeznaczonym dla prze³o¿enia
drogi krajowej Nr 28 (KD-GP), a po wybudowaniu drogi ustala
siê przedni¹ liniê w odleg³o�ci 25,0 m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni. Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹ KDw usta-
laj¹c przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni, docelowo projektowan¹ w ramach budowy
obwodnicy drog¹ zbiorcz¹.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ce przez ten teren istniej¹ce sie-
ci -gazow¹ �redniego napiêcia, sieæ kanalizacji sanitarnej i desz-
czow¹ - dopuszczaj¹c ich remont i przebudowê. Od istniej¹-
cych sieci nale¿y zachowaæ strefy ochronne ustalone przepisa-
mi odrêbnymi.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MN, do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 29

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym przy ul. Mar-
sza³kowicza i ul. Beskidzkiej tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej o dzia³ki
ewid. Nr 194,195 i 196 w obrêbie 7, stanowi¹c¹ grunty rolne
klasy RV oraz PsV i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
oznaczaj¹c symbolem MNR.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDw.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹..

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów o symbolu MNR, do których zosta³y w³¹-
czone.

Plan Nr 30

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym przy ul. Be-
skidzkiej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do-
puszczeniem zabudowy zagrodowej obejmuj¹ce miêdzy inny-
mi czê�æ dzia³ki ewid. Nr 201/1 w obrêbie 7 o pozosta³¹ jej
czê�æ, stanowi¹c¹ grunty rolne klasy RV i przeznacza pod

zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej oznaczaj¹c symbolem MNR.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Dojazd z drogi publicznej - ul. Beskidzkiej - do tej czê�ci
dzia³ki nale¿y zapewniæ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ wyzna-
czon¹ przy podziale terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 201/1 na
dzia³ki budowlane.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta-
³e zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie
miejscowym dla terenów o symbolu MNR, do których zosta-
³y w³¹czone.

Plan Nr 31

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym przy ul. Wiej-
skiej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem zabudowy zagrodowej o dzia³ki ewid. Nr 698/2, 701/3
i 701/4 w obrêbie 7, stanowi¹ce grunty rolne klasy RIVb, £IV
i PsIV i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oznaczaj¹c
symbolem MNR.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy minimum 6,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej KDw.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów o symbolu MNR, do których zosta³y w³¹-
czone.

Plan Nr 32

MNR/k

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem za-
budowy zagrodowej po³o¿one przy ul. ¯wirki i Wigury oraz
ul. Beskidzkiej, obejmuj¹ce miêdzy innymi czê�æ dzia³ki ewid.
Nr 622/1 w obrêbie 7 o jej czê�æ ustalon¹ niniejsz¹ zmian¹
planu i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej ozna-
czaj¹c symbolem MNR/k.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy wolnostoj¹cej, z ograni-
czeniem gabarytów wysoko�ciowych do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wyniesieniu pozio-
mu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu terenu przysto-
kowego.
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Z uwagi na po³o¿enie terenu w strefie eksponowanych wi-
dokowo stoków i wierzchowin przy podziale tego terenu na
nowe dzia³ki budowlane obowi¹zuje minimalna powierzchnia
dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ 1 000 m2 a dla zabudowy
zagrodowej nie mniej ni¿ 1 400 m2.

Dojazd z drogi publicznej - ul. Beskidzkiej lub ul. ̄ wirki i Wi-
gury - do tej czê�ci dzia³ki nale¿y zapewniæ wewnêtrzn¹ drog¹
dojazdow¹ wyznaczon¹ przy podziale terenu obejmuj¹cego
dzia³kê Nr 622/1 na dzia³ki budowlane.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 60% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹ o przewadze zieleni niskiej i o przewa¿aj¹-
cej ilo�ci gatunków rodzimego pochodzenia. Zieleñ wysok¹ na-
le¿y komponowaæ w sposób pozwalaj¹cy na zachowanie prze-
�witów widokowych.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MNR/k do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 33

MN

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej po³o¿one przy ul. Mar-
sza³kowicza o dzia³ki ewid. Nr 185/9 i 185/10 w obrêbie 7, sta-
nowi¹ce grunty rolne klasy RV, £IV, £V i PsIV i przeznacza pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczaj¹c sym-
bolem MN.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych 350 - 500 i wyniesieniu poziomu parteru budyn-
ku do 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Dojazd z drogi publicznej - ul. Marsza³kowicza do objê-
tego zmian¹ planu terenu w obrêbie dzia³ki Nr ew. 185/9
nale¿y zapewniæ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ oznaczon¹
symbolem KDw szeroko�ci minimum 4,5 m lub poprzez
dzia³kê ew. 186/1. Ustala siê przedni¹ liniê zabudowy mini-
mum 6,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni tej drogi. Do
dzia³ki Nr ew. 185/10 dojazd z drogi publicznej ulicy Be-
skidzkiej po dzia³ce Nr ew.185/6 .

Obowi¹zuje utrzymanie co najmniej 25%, niezabudowanej
i nieutwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki, za-
gospodarowanej zieleni¹.

Utrzymuje siê przebiegaj¹ce przez ten teren istniej¹c¹ liniê
energoelektryczn¹ 110 kV dopuszczaj¹c jej remont i przebu-
dowê. Od istniej¹cej sieci nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹
ustalon¹ przepisami odrêbnymi.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MN, do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 34

MW

Zmienia siê ustalony planem miejscowym teren us³ug tu-
rystyczno-sportowych przy ul. Zygmunta Augusta obejmuj¹cy
czê�æ dzia³ki ewid. Nr 53/1 w obrêbie 7 i przeznacza siê dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczaj¹c sym-
bolem MW.

Utrzymuje siê istniej¹cy na tej dzia³ce budynek hotelowy,
dopuszczaj¹c jego remont i rozbudowê. Przy rozbudowie obo-
wi¹zuje utrzymanie przedniej linii zabudowy minimum 8,0 m

od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi zbiorczej KDZ i minimum
6,0 m od drogi wewnêtrznej KDw.

Dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych i zespo³u
gara¿y.

Obowi¹zuje zabudowa o wysoko�ci do czterech kondygna-
cji nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych 350 - 500.

Obowi¹zuje realizacja zieleni i urz¹dzeñ zabawowych dla dzieci.
Obowi¹zuje realizacja utwardzonych placów postojowych

dla samochodów o liczbie miejsc postojowych ustalonych w § 4
Rozdzia³ 1 pkt 29. Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych
z placów postojowych do kanalizacji zbiorczej lub do wód otwar-
tych, poprzez separatory b³ota i zwi¹zków ropopochodnych.

Obowi¹zuje przednia linia zabudowy w odleg³o�ci minimum
8,0m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ul. Zygmunta Augusta .
Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e za-
sady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miejsco-
wym dla terenów MW.

Plan Nr 35

MN/U

Poszerza siê ustalone planem miejscowym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug towarzysz¹cych
po³o¿one przy ulicy Ceglarskiej i ul. Cepielika w obrêbie 6 o
czê�æ dzia³ek ewid. Nr 15/4, 17/2 i 1033/33, stanowi¹cych grun-
ty rolne klasy RV i przeznacza dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug towarzysz¹cych oznaczaj¹c symbo-
lem MN/U. Dzia³ka Nr ewid. Nr 28/1 pozostaje zgodnie z do-
tychczasowymi ustaleniami planu miejscowego w terenach
o symbolu MN/U

Obowi¹zuje przednia linia zabudowy w odleg³o�ci minimum
6,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ulicy Ceglarskiej i ulicy
Cepielika oznaczonych symbolem KDL i KDW.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów MN/U, do których zosta³y w³¹czone.

Plan Nr 36

MW/U/kz

Zmienia siê ustalony planem miejscowym teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug towarzysz¹cych przy
ul. Konopnickiej obejmuj¹cy dzia³kê ewid. Nr 336 w obrêbie 5
i przeznacza siê dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i us³ug towarzysz¹cych oznaczaj¹c symbolem MW/U/kz.

Z uwagi na po³o¿enie tego terenu w strefie ochrony kon-
serwatorskiej zespo³u lokacyjnego Miasta obowi¹zuj¹ ustale-
nia okre�lone w § 4 Rozdzia³ 4 �RODOWISKO KULTUROWE
I OCHRONA KONSERWATORSKA pkt 2.1. obowi¹zuj¹cego
miejscowego planu.

Utrzymuje siê istniej¹cy budynek mieszkalny z dopuszcze-
niem jego remontów i przebudowy. Z uwagi na po³o¿enie bu-
dynku w jednostce strukturalnej A - CENTRUM dopuszcza siê
realizacjê zabudowy w granicach dzia³ki.

Obowi¹zuje przednia linia zabudowy odleg³o�ci minimum
6,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ulicy Konopnickiej ozna-
czonej symbolem KDL.

MN/U/kz

Utrzymuje siê dotychczasowe przeznaczenie terenu obej-
muj¹cego objête zmian¹ planu miejscowego dzia³ki ewid.
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Nr 335, 337, 338 i 339 w obrêbie 5 jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug towarzysz¹cych
oznaczone symbolem MN/U/kz.

Z uwagi na po³o¿enie tego terenu w strefie ochrony kon-
serwatorskiej zespo³u lokacyjnego Miasta obowi¹zuj¹ ustale-
nia okre�lone w § 4 Rozdzia³ 4 �RODOWISKO KULTUROWE
I OCHRONA KONSERWATORSKA pkt 2.1. obowi¹zuj¹cego
miejscowego planu.

Z uwagi na po³o¿enie budynku w jednostce strukturalnej
A - CENTRUM dopuszcza siê realizacjê zabudowy w grani-
cach dzia³ki.

Obowi¹zuje przednia linia zabudowy odleg³o�ci minimum
8,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ulicy Jana Paw³¹ II (ist-
niej¹ca droga krajowa Nr 28 w przysz³o�ci ulica miejska KDZ),
od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi oznaczonej symbolem
KDL minimum 6,0 m, a od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi
dojazdowej KDD minimum 6,0 m.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej k z do-
puszczeniem jej remontów i przebudowy.

Dla terenów tych obowi¹zuj¹ pozosta³e zasady zago-
spodarowania ustalone w planie miejscowym dla terenów
MN/U/kz.

Plan Nr 37

MNR

Poszerza siê ustalone planem miejscowym przy ul. Grun-
waldzkiej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej o dzia³ki ewid. Nr 609
i 610 w obrêbie 4, stanowi¹ce grunty rolne klasy RIVb i RV,
£V i PsV i przeznacza pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹ z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej ozna-
czaj¹c symbolem MNR.

Obowi¹zuje realizacja zabudowy o wysoko�ci do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci dachowych 35 - 500 oraz przy wynie-
sieniu poziomu parteru nie wiêcej ni¿ 0,60 m od poziomu tere-
nu przystokowego.

Obowi¹zuje zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i za-
grodowej utrzymanie co najmniej 25% niezabudowanej i nie-
utwardzonej biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki zagospo-
darowanej zieleni¹.

Dla terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuj¹ pozosta³e
zasady zagospodarowania takie jak ustalono w planie miej-
scowym dla terenów o symbolu MNR, do których zosta³y w³¹-
czone.

CZÊ�Æ III

USTALENIA KOÑCOWE

§ 6

Tereny rolne objête zgod¹ na zmianê przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze przy sporz¹dzaniu poprzed-
niego planu miejscowego, który utraci³ moc z dniem 31 grud-
nia 2003 r. - na podstawie art. 87 ust. 2 powo³anej na wstê-
pie Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym - nie wymagaj¹ uzyskania po-
nownej zgody.

Przeznacza siê za zgod¹ Marsza³ka Województwa Ma³opol-
skiego objête planem Nr 14 grunty rolne klasy IV o pow. 1,40
ha na cele nierolnicze.

§ 7

W odniesieniu do terenów objêtych zmian¹ planu ustala
siê wysoko�æ jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 powo³anej na
wstêpie Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym - w wysoko�ci 20% .

§ 8

Zgodnie z art. 34 ust. 1 powo³anej na wstêpie Ustawy z dnia
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z chwil¹ wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc obo-
wi¹zuj¹c¹:

Uchwa³a Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia
10 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 443 poz. 5048
z 2004 r.) w czê�ci dotycz¹cej wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹
zmian.

§ 9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Li-
manowa.

§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Miasta
Limanowa.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 3
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

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



�
 1606 �

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 49

P
o

z. 322

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 5
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

* 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 6
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 7
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 8
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 9
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 10
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 11
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

* 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 12
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 13
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 14
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

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



�
 1617 �

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 49

P
o

z. 322

Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 16
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 17
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 18
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 19
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 20
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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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Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

Za³¹cznik Nr 21
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

1.* 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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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

2.
1. 2.

Uk³ad sekcji
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Za³¹cznik Nr 22
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 23
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 24
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 25
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 26
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 27
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 28
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 29
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 30
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 31
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 32
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 33
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 34
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 35
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

2.
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1.

1. 2.
Uk³ad sekcji

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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 36
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

*

* 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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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

Za³¹cznik Nr 37
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LIMANOWA
W OBRÊBIE GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA Z WY£¥CZENIEM TERENU OSIEDLA "MARSA"

1.

*

* 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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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma

2.

1. 2.

Uk³ad sekcji
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

Za³¹cznik Nr 38
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

MIASTO LIMANOWA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3. 4.

1. 2.

Uk³ad sekcji

1.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

2.

*

* 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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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

3.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

4.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 49 Poz. 322

Za³¹cznik Nr 39
do Uchwa³y Nr XXVIII/199/2008
Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

Rada Miasta Limanowa po dokonaniu analizy przed³o¿o-
nego  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Limanowa w obrêbie granic admini-
stracyjnych Miasta z wy³¹czeniem terenu osiedla "Marsa"
stwierdza, ¿e wprowadzone zmiany zarówno w tek�cie pla-
nu, jak te¿ w obrêbie objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu dzia³ek
podanych w planach od Nr 1 do 37 nie powoduj¹ konieczno-
�ci realizacji ¿adnych dodatkowych inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gmi-
ny, w stosunku do ustalonych w obowi¹zuj¹cym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa
wprowadzonym uchwa³¹ Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Li-
manowa z dnia 10 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Ma³op. z 2004 r.
Nr 443 poz. 5084).

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: R. Kulma
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