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2) za³¹czniku Nr 3 - rozstrzygniêciu Rady Gminy £¹cko o spo-
sobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

§ 3

1. Ustalenia tekstowe i graficzne zmiany planu, o których mowa
w § 2 ust. 1, obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

2. Ustalenia zmiany planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ
z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.

§ 4

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

Rady Gminy £¹cko wraz z za³¹cznikami, o których mowa
w § 2 ust. 1 i 2, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwa³y, o ile z tre-
�ci przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce przepisy Ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na dzieñ
uchwalenia planu;

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ gra-
ficzn¹ zmiany planu stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 1 do niniej-
szej uchwa³y, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1;

5) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie
wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz zró¿ni-
cowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale¿y przez
to rozumieæ linie wyznaczaj¹ce granicê terenu, poza
któr¹, z wy³¹czeniem przypadków okre�lonych w § 14
pkt 3 i § 20 pkt 4, nie mo¿na sytuowaæ nowych i rozbudo-
wywanych budynków;

7) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako
przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz które-
go nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty prze-
strzenne, przy zachowaniu zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi
przepisami;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopusz-
czony zosta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na wa-
runkach okre�lonych w planie;

9) strefie - rozumie siê przez to obszar oznaczony na rysun-
ku planu i opisany w ustaleniach, dla którego w oparciu
o wymogi przepisów odrêbnych obowi¹zuj¹ szczególne
warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenu;

10) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ zakres us³ug (przed-
siêwziêæ) dopuszczonych do zlokalizowania w przepisach
niniejszej uchwa³y o przeznaczeniu poszczególnych te-
renów (MU, UR) nie bêd¹cych przedsiêwziêciami mog¹-
cymi znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumie-
niu rozporz¹dzenia Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie Po³udniowoma³o-
polskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Ma³op. Nr 806, poz. 4862 z pó�n. zm.)

11) dachu symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e s³owo
"symetryczny" dotyczy spadku g³ównych po³aci dachowych
(identyczny k¹t) kondygnacji poddasza, z dopuszczeniem ró¿-
nych d³ugo�ci okapu na pozosta³ych kondygnacjach;

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lancko-
rona.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go, z moc¹ od dnia 1 lipca 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Chor¹¿y

2595

Uchwa³a* Nr 29/2009
Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy £¹cko - czê�æ "A" w zakresie obejmuj¹cym
obszar w miejscowo�ci Zabrze¿ (Wietrznice)

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 20 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.)
na wniosek Wójta Gminy £¹cko, po stwierdzeniu zgodno�ci
ustaleñ zmiany planu ze Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko uchwalone-
go uchwa³¹ Nr 1/97 Rady Gminy w £¹cku z dnia 14.03.1997 r.
Rada Gminy £¹cko uchwala zmianê miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko -czê�æ "A"
uchwalonego uchwa³¹ Nr 11/2007 Rady Gminy £¹cko z dnia
28 lutego 2007 r. - w zakresie obejmuj¹cym obszar w miejsco-
wo�ci Zabrze¿ (Wietrznice).

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Zmiana planu dotyczy obszaru, którego granice zosta³y wy-
znaczone uchwa³¹ Nr 7/2008 Rady Gminy £¹cko z dnia 15 lute-
go 2008 r.

§ 2

1. Ustalenia zmiany planu zostaj¹ wyra¿one:
1) w czê�ci tekstowej, stanowi¹cej tre�æ niniejszej uchwa³y,
2) w czê�ci graficznej do niniejszej uchwa³y - rysunku zmia-

ny planu w skali 1:2000, ustalaj¹cym przeznaczenie i wa-
runki zagospodarowania terenu, stanowi¹cym za³¹cz-
nik Nr 1.

2. Rozstrzygniêcia nie bêd¹ce ustaleniami zmiany planu za-
warte s¹ w:
1) za³¹czniku Nr 2 - rozstrzygniêciu Rady Gminy £¹cko o spo-

sobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych uwag zg³oszonych
do projektu zmiany planu;

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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12) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozu-
mieæ istniej¹ce i projektowane drogi wewnêtrzne i s³u-
¿ebne przejazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹-
cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnie-
nia prawid³owej obs³ugi obiektów z zakresu przezna-
czenia podstawowego i dopuszczalnego. Przebieg tych
dojazdów mo¿e byæ korygowany na etapie regulacji
i podzia³u w³asno�ci. Dla dojazdów nie wydzielonych
w planie nie istnieje konieczno�æ przejêcia ich przez Gmi-
nê w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomo-
�ciami;

13) wska�nik powierzchni zabudowy terenu - nale¿y przez
to rozumieæ nieprzekraczalny parametr wykorzystania
terenu inwestycji o ustalonym przeznaczeniu i warun-
kach zagospodarowania, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni, która mo¿e byæ wykorzystana pod
zabudowê, liczony wg wzoru:

D =       x 100 (%)

gdzie:
D = wska�nik powierzchni zabudowy terenu
P = suma powierzchni zabudowy terenu
T = powierzchnia ca³kowita dzia³ki lub terenu inwestycji,
je�li jest ona w ca³o�ci po³o¿ona w terenie przeznaczo-
nym pod zabudowê lub - w pozosta³ych przypadkach -
w czê�ci, która znajduje siê w granicach terenu, dla któ-
rego jest liczony wska�nik;

14) wska�niku powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej - nale¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako
procentowy udzia³ powierzchni terenu, która nie mo¿e
byæ zabudowana powierzchniowo lub kubaturowo (tak-
¿e w g³¹b gruntu) w ramach powierzchni terenu inwe-
stycji;

15) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez
to rozumieæ powierzchniê wed³ug przepisów odrêbnych;

16) wysoko�ci budynku - rozumie siê przez to wymiar li-
czony wg przepisów odrêbnych;

17) terenie - rozumie siê przez to obszar wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczony
symbolami literowymi i liczbowymi;

18) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren ob-
jêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami pro-
jektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów
odrêbnych;

19) poziomie ha³asu - rozumie siê przez to równowa¿ny
poziom d�wiêku A wyra¿ony w decybelach (dB);

20) oddzia³ywaniu na �rodowisku - rozumie siê przez
to równie¿ oddzia³ywanie na zdrowie ludzi;

21) magazynowanie odpadów - rozumie siê przez to cza-
sowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed
ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;

22) unieszkodliwianie odpadów - rozumie siê przez to pod-
danie odpadów procesom przekszta³ceñ biologicznych,
fizycznych lub chemicznych okre�lonym w za³¹czni-
ku 6 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�niejszymi zmianami) w celu
doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro¿e-
nia dla ¿ycia, zdrowia ludzi lub dla �rodowiska;

23) agroturystyka - nale¿y przez to rozumieæ formê tury-
styki prowadzon¹ w gospodarstwach agroturystycznych
zwi¹zan¹ z wypoczynkiem na wsi, w sk³ad których
wchodz¹ m.in. budynek (budynki) mieszkalny, budynki
inwentarskie i gospodarcze; obejmuje ró¿nego rodzaju
us³ugi, w tym np: zakwaterowanie, czê�ciowe lub ca³o-

dniowe posi³ki, wêdkarstwo, jazdê konn¹, noclegi zwi¹-
zane z korzystaniem ze sportów sezonowych, uczestnic-
two w pracach gospodarskich i w pracach tradycyjnego
rzemios³a artystycznego, w obrzêdach ludowych, w przy-
gotowywaniu potraw regionalnych itp.

2. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgod-
nie z definicjami zawartymi w przepisach odrêbnych.

§ 5

1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu wyznaczonymi
na rysunku planu s¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu podsta-
wowymi i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach
zabudowy i zagospodarowania, oznaczone nastêpuj¹cymi
symbolami identyfikacyjnymi:
07.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (§ 6),
07.UR i 07.UR.1 - tereny rekreacji, turystyki i sportu o zna-
czeniu ponadlokalnym i lokalnym(§ 7 i § 8),
07.ZO i 07.ZO.1 - tereny zieleni nieurz¹dzonej (§ 9 i § 10),
07.WS - tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych (§ 11),
KDG, KDW1, KDW2, KDW3 - tereny dróg ko³owych (§ 12 ).

2. Ka¿dy teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi oznaczony jest symbolem liczbowo -literowym
lub literowym. Pierwsza czê�æ symbolu - liczba "07" oznacza
miejscowo�æ (Zabrze¿), symbol literowy oznacza przezna-
czenie terenu zgodnie z ust. 1, liczba koñcowa (tylko dla te-
renów UR i ZO) oznacza numer porz¹dkowy terenów, dla
których plan ustala takie samo przeznaczenie, ale maj¹ zró¿-
nicowane warunki zagospodarowania.

3. Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania i zabudo-
wy uzupe³nione s¹ na rysunku planu oznaczeniami wystê-
puj¹cych w planie stref wynikaj¹cych z wymogów przepi-
sów odrêbnych oraz elementami informacyjnymi.

Rozdzia³ II
USTALENIA DOTYCZ¥CE PRZEZNACZENIA TERENU
WRAZ Z ZASADAMI JEGO ZAGOSPODAROWANIA

I WARUNKAMI ZABUDOWY

§ 6

1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugo-
wej oznaczone na rysunku planu symbolem 07.MU.

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala siê funk-
cjê mieszkaniow¹ oraz mieszkaniowo us³ugow¹, rekreacyjn¹
i agroturystyczn¹ z wbudowanymi lub wolnostoj¹cymi obiek-
tami i urz¹dzeniami us³ugowymi.

3. Okre�la siê nastêpuj¹cych zakres us³ug z zakresu przezna-
czenia podstawowego: handlu detalicznego, gastronomii,
nieuci¹¿liwego rzemios³a i drobnej wytwórczo�ci, urz¹dzeñ
i obiektów turystyki, oraz inne us³ugi o zbli¿onym charakte-
rze, np. us³ugi niematerialne (konsulting, prawne, biurowe,
reklamowe, gabinety lekarskie, dentystyczne itp.) z zastrze-
¿eniem § 4 pkt 10.

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-
wo�æ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej zwi¹zanych z za-

gospodarowaniem terenu;
2) nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów i doj�æ pie-

szych oraz zatok postojowych;
3) zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej zabudowie;
4) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli bezpo-

�rednio zwi¹zanych z funkcjonowaniem obiektów prze-
znaczenia podstawowego i dopuszczalnego;

5) niezbêdnych dla obs³ugi obiektów miejsc parkingowych.

Poz. 2595
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5. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabu-
dowy ustala siê:
1) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stano-
wi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki lub terenu objête-
go inwestycj¹ (za wyj¹tkiem ust. 3 pkt 2 i 3);

2) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
60% terenu inwestycji;

3) wska�nik powierzchni terenu biologicznie czynnej -
min. 35% terenu inwestycji;

4) granicê lokalizacji budynków na odcinku granicz¹cym z te-
renem drogi KDG okre�la wyznaczona na rysunku planu
nieprzekraczalna linia zabudowy, z zastrze¿eniem § 14 pkt 3
i § 20 pkt 4

5) istniej¹ce obiekty pozostawia siê do utrzymania, przebu-
dowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego dla tego terenu; nie do-
tyczy to obiektów, które ze wzglêdu na stan techniczny
wymagaj¹ rozbiórki;

6) dla projektowanej zabudowy oraz budynków przebudo-
wywanych lub rozbudowywanych i zagospodarowania
dzia³ek ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:
a) ograniczenie wysoko�ci zabudowy zgodnie z § 19 ust. 1

pkt 1lit. d) niniejszej uchwa³y,
b) zapewnienie odpowiedniej ilo�ci miejsc parkingowych

w ramach dzia³ki lub terenu objêtego inwestycj¹ , zgod-
nie z § 20 pkt 5 niniejszej uchwa³y.

§ 7

1. Wyznacza siê tereny rekreacji, turystyki i sportu o zna-
czeniu ponadlokalnym i lokalnym z us³ugami i zieleni¹
towarzysz¹c¹ oznaczone na rysunku planu symbolem 07.UR.

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala siê: obiekty
i urz¹dzenia sportu, w tym zwi¹zane z torem kajakarstwa gór-
skiego "Wietrznice" oraz obiekty i urz¹dzenia wypoczynku urlo-
powego i weekendowego (np. campingi, hotele, o�rodki wy-
poczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe, ró¿norodne boiska
do gier, szatnie, zaplecze socjalne) wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-
wo�æ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
2) zabudowy us³ugowej z zakresu gastronomii i handlu de-

talicznego, z zastrze¿eniem § 4 pkt 10;
3) nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów i doj�æ pie-

szych oraz zatok postojowych;
4) obiektów mieszkalnych dla obs³ugi i dozoru;
5) obiektów ma³ej architektury.

4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabu-
dowy ustala siê:
1) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stano-
wi³a wiêcej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki lub terenu objête-
go inwestycj¹;

2) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
55% terenu inwestycji;

3) wska�nik powierzchni terenu biologicznie czynnej - min. 40%;
4) istniej¹ce obiekty pozostawia siê do utrzymania, przebu-

dowy i rozbudowy z zachowaniem ustaleñ planu dla tego
terenu; ustalenia te oznaczaj¹ mo¿liwo�æ a nie nakaz utrzy-
mania obiektów i nie wykluczaj¹ mo¿liwo�ci ich rozbiórki;

5) dla projektowanej zabudowy oraz budynków przebudo-
wywanych i zagospodarowania dzia³ek ustala siê nastê-
puj¹ce wymogi:
a) ograniczenie wysoko�ci zabudowy zgodnie z § 19 ust. 1

pkt 1 lit. d) niniejszej uchwa³y,

b) zapewnienie odpowiedniej ilo�ci miejsc parkingowych
w ramach dzia³ki lub terenu objêtego inwestycj¹, zgod-
nie z § 20 pkt 5.

§ 8

1. Wyznacza siê tereny rekreacji, turystyki i sportu o zna-
czeniu ponadlokalnym i lokalnym z zieleni¹ towarzysz¹c¹
oznaczone na rysunku planu symbolem 07.UR.1.

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala siê: ist-
niej¹cy tor kajakarstwa górskiego "Wietrznice" z infrastruk-
tur¹ sportow¹ zwi¹zan¹ z torem, wraz z zieleni¹ towarzy-
sz¹c¹.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-
wo�æ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej zwi¹zanych z ob-

s³ug¹ toru;
2) obiektów ma³ej architektury.

4. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudo-
wy ustala siê:
1) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stano-
wi³a wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu 07.UR.1;

2) wska�nik powierzchni terenu biologicznie czynnej min. 50%;
3) istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia toru kajakarstwa górskie-

go pozostawia siê do utrzymania, z mo¿liwo�ci¹ remontu;
ustalenia te oznaczaj¹ mo¿liwo�æ a nie nakaz utrzymania
obiektów i nie wykluczaj¹ mo¿liwo�ci ich rozbiórki;

4) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w ca³o�ci w obszarze
bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ obowi¹zuje zakaz
budowy nowych obiektów i urz¹dzeñ oraz zakaz rozbudo-
wy obiektów i urz¹dzeñ istniej¹cych, z wyj¹tkiem dopusz-
czeñ okre�lonych w ust.3; przy czym w sprawie mo¿liwo-
�ci zwolnienia z zakazu zastosowanie ma przepis art. 82
ust. 3 pkt 1Ustawy - Prawo wodne.

§ 9

1. Wyznacza siê teren zieleni nieurz¹dzonej pe³ni¹cej funk-
cjê g³ównych powi¹zañ przyrodniczych oznaczone na rysun-
ku planu symbolem 07.ZO.

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala siê tereny
zieleni po³o¿one wzd³u¿ Dunajca, nie zainwestowane, obej-
muj¹ce zadrzewienia, zakrzewienia oraz zieleñ ³¹k nadrzecz-
nych, po³o¿one w przewa¿aj¹cej czê�ci w obszarze bezpo-
�redniego zagro¿enia powodzi¹, którego zasiêg okre�la ry-
sunek planu, stanowi¹ce fragment systemu powi¹zañ przy-
rodniczych (korytarz ekologiczny wzd³u¿ Dunajca) z terena-
mi zieleni nieurz¹dzonej 07.ZO1od strony zachodniej i tere-
nami zieleni nieurz¹dzonej poza granicami planu od strony
wschodniej.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-
wo�æ realizacji:
1) urz¹dzeñ turystyki i rekreacji tj. ma³ych boisk trawiastych

(siatkówka, badminton), szlaków turystycznych z elemen-
tami ma³ej architektury, pla¿;

2) nie wydzielonych na rysunku planu doj�æ pieszych i dojazdów;
3) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.

4. Jako zasady zagospodarowania terenu ustala siê:
1) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stano-
wi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki lub terenu objête-
go inwestycj¹;

2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych, z wyj¹tkiem obiek-
tów, które nie wymagaj¹ pozwolenia na budowê, przy czym
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w sprawie mo¿liwo�ci zwolnienia z zakazu zastosowanie
ma przepis art. 82 ust. 3 pkt 1Ustawy - Prawo wodne;

3) na podstawie przepisów odrêbnych - zakaz grodzenia nie-
ruchomo�ci przyleg³ych do Dunajca w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 1,5m od linii brzegu a tak¿e zakazywania lub unie-
mo¿liwiania przechodzenia przez obszar z zakazem gro-
dzenia (linia brzegowa pokrywa siê z lini¹ rozgranicza-
j¹c¹ terenu WS);

4) zakaz realizacji ogrodzeñ trwa³ych na podmurówkach, do-
puszcza siê wy³¹cznie realizacjê ogrodzeñ ekologicznych
w formie ¿ywop³otów oraz a¿urowych konstrukcji drew-
nianych, umo¿liwiaj¹cych przemieszczanie siê dziko ¿yj¹-
cej ma³ej zwierzyny,

5) zakaz wycinki drzew, sk³adowania odpadów i lokalizacji
wysypisk �mieci, melioracji i obni¿ania poziomu wód, lo-
kalizacji parkingów;

6) zakaz regulacji brzegów wodnych i pozostawienie natu-
ralnego charakteru terenów brzegowych.

§ 10

1. Wyznacza siê tereny zieleni nieurz¹dzonej pe³ni¹cej funk-
cjê g³ównych powi¹zañ przyrodniczych oznaczone na rysun-
ku planu symbolem 07.ZO.1.

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala siê tereny
zieleni po³o¿one w zakolu Dunajca, miêdzy brzegiem rzeki a te-
renem toru kajakarstwa górskiego, zainwestowane w niewiel-
kiej czê�ci, obejmuj¹ce zadrzewienia, zakrzewienia oraz zieleñ
nadbrze¿n¹, po³o¿one w ca³o�ci w obszarze bezpo�redniego
zagro¿enia powodzi¹, którego zasiêg okre�la rysunek planu,
stanowi¹ce fragment systemu powi¹zañ przyrodniczych (ko-
rytarz ekologiczny wzd³u¿ Dunajca) z terenami zieleni nieurz¹-
dzonej 07.ZO od strony wschodniej i terenami zieleni nieurz¹-
dzonej poza granicami planu od strony pó³nocno-zachodniej.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-
wo�æ realizacji:
1) w czê�ci terenu bezpo�rednio przylegaj¹cej do toru kaja-

karstwa górskiego - urz¹dzeñ sportu i turystyki zwi¹za-
nych z infrastruktur¹ toru, z towarzysz¹cymi elementami
ma³ej architektury;

2) urz¹dzeñ s³u¿¹cych rekreacji nadwodnej (pla¿e);
3) nie wydzielonych na rysunku planu doj�æ pieszych i pod-

jazdów;
4) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.

4. Jako zasady zagospodarowania terenu ustala siê:
1) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stano-
wi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki lub terenu objête-
go inwestycj¹;

2) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach
tego przeznaczenia, z wyj¹tkiem obiektów, które nie wyma-
gaj¹ pozwolenia na budowê, przy czym w sprawie mo¿liwo-
�ci zwolnienia z zakazu w zakresie poza pasem terenu o sze-
roko�ci 25m od linii brzegu Dunajca zastosowanie ma prze-
pis art. 82 ust. 3 pkt 1Ustawy - Prawo wodne (linia brzegowa
pokrywa siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu WS);

3) istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia pozostawia siê do utrzy-
mania bez mo¿liwo�ci nadbudowy i rozbudowy tych obiek-
tów (nie dotyczy to zwolnienia z zakazu w trybie jak w pkt
2); dopuszcza siê mo¿liwo�æ przeprowadzenia prac re-
montowych, maj¹cych na celu poprawê warunków higie-
niczno-sanitarnych, bezpieczeñstwa u¿ytkowania i popra-
wê standardów wyposa¿enia obiektów; ustalenia te ozna-
czaj¹ mo¿liwo�æ a nie nakaz utrzymania obiektów i nie
wykluczaj¹ mo¿liwo�ci ich rozbiórki;

4) na podstawie przepisów odrêbnych - zakaz grodzenia nie-
ruchomo�ci przyleg³ych do Dunajca w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 1,5 m od linii brzegu a tak¿e zakazywania lub unie-
mo¿liwiania przechodzenia przez obszar z zakazem grodze-
nia (linia brzegowa pokrywa siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ te-
renu WS);

5) zakaz realizacji ogrodzeñ trwa³ych na podmurówkach, do-
puszcza siê wy³¹cznie realizacjê ogrodzeñ ekologicznych
w formie ¿ywop³otów oraz a¿urowych konstrukcji drew-
nianych, umo¿liwiaj¹cych przemieszczanie siê dziko ¿yj¹-
cej ma³ej zwierzyny,

6) zakaz wycinki drzew, sk³adowania odpadów i lokalizacji
wysypisk �mieci, melioracji i obni¿ania poziomu wód, lo-
kalizacji parkingów;

7) zakaz regulacji brzegów wodnych i pozostawienie natu-
ralnego charakteru terenów brzegowych.

§ 11

1. Wyznacza siê o teren obejmuj¹cy rzekê Dunajec (na od-
cinku w granicy planu), z przeznaczeniem podstawowym
jako teren wód powierzchniowych �ródl¹dowych ozna-
czony na rysunku planu symbolem WS.

2. Wszelkie dzia³ania dotycz¹ce terenu WS, w tym prace re-
montowo-konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce musz¹ byæ pro-
wadzone zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 12

1. Wyznacza tereny dróg ko³owych z podstawowym przezna-
czeniem terenu pod drogi, oznaczone na rysunku planu po-
danymi ni¿ej symbolami:
1) droga publiczna, oznaczona symbolem KD oraz symbo-

lem klasy funkcjonalnej KDG - droga g³ówna wojewódz-
ka) - przebiegaj¹ca niewielkim odcinkiem przez pó³noc-
no-wschodni¹ czê�æ obszaru objêtego planem;

2) drogi wewnêtrzne, oznaczone symbolem KDW1, KDW2,
KW3:
a) KDW1i KDW2 - zapewniaj¹ obs³ugê terenów 07.MU,
b) KDW3 - stanowi kontynuacjê istniej¹cej drogi (przebie-

gaj¹cej poza obszarem objêtym zmian¹ planu) zapew-
niaj¹c po³¹czenie terenów 07.UR i 07.UR1 z drog¹
g³ówn¹ KDG.

Odcinek drogi klasy G realizuje powi¹zania zewnêtrzne i czê-
�ciowo wewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg wewnêtrz-
nych W - jego powi¹zania wewnêtrzne.

2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce szeroko�ci w liniach rozgrani-
czaj¹cych dla poszczególnych klas dróg, ulic:
1) droga (ulica) klasy G (KDG) 25 m
2) drogi (ulice) klasy W (KDW1, KD2, KDW3) 6 m

3. Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych dróg KDG i KDW1, KDW2,
KDW3 okre�la rysunek planu.

4. W przypadkach, uzasadnionych istniej¹cym zagospodaro-
waniem terenu, b¹d� szczegó³owymi rozwi¹zaniami komu-
nikacyjnymi - dopuszcza siê zmniejszenie szeroko�ci dróg
w liniach rozgraniczaj¹cych okre�lonych na rysunku planu,
przy zachowaniu pe³nej zgodno�ci parametrów technicznych
i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z przepi-
sami odrêbnymi.

5. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrêbie linii

rozgraniczaj¹cych drogi klas G;
2) w formie dopuszczenia mo¿liwo�ci parkowania w ob-

rêbie jezdni dróg klasy W.
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6. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komu-
nikacyjnych mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego):
1) ci¹gi piesze i rowerowe;
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia

infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym;
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed

warunkami atmosferycznymi (dla KDG);
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym;
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci ko-

munikacyjnej;
6) elementy ma³ej architektury.

7. Na terenach przeznaczonych pod zabudowê uk³ad drogowy
zapisany w planie mo¿e byæ uzupe³niony o odcinki nie wy-
dzielonych na rysunku dojazdów i ci¹gów pieszo-jezdnych,
(istniej¹ce w terenie lub do zaprojektowania na etapie po-
dzia³ów geodezyjnych) zapewniaj¹cych niezbêdn¹ dostêp-
no�æ komunikacyjn¹ wszystkich dzia³ek. W tych przypadkach
szeroko�ci pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojaz-
dów i pieszych powinny byæ dostosowane do potrzeb; ich
szeroko�æ musi spe³niaæ warunki okre�lone w przepisach
odrêbnych.

8. W pasach drogowych dopuszcza siê umieszczanie reklam na
warunkach okre�lonych w przepisach odrêbnych.

Rozdzia³ III
USTALENIA OBOWI¥ZUJ¥CE NA CA£YM OBSZARZE

OBJÊTYM PLANEM

§ 13

1. Utrzymanie b¹d� przebudowa istniej¹cej oraz realizacja no-
wej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospo-
darowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) praw w³a�cicieli i u¿ytkowników terenów s¹siaduj¹cych;
3) warunków technicznych, przepisów sanitarnych i prze-

ciwpo¿arowych; w zakresie wymogów ochrony przeciw-
po¿arowej, dotycz¹cych przeciwpo¿arowego zaopatrze-
nia w wodê oraz dróg po¿arowych nale¿y uwzglêdniaæ
wymogi okre�lone w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz
dróg po¿arowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139);

4) innych wymagañ, a w szczególno�ci dotycz¹cych ochrony
i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony �rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego- okre�lonych w ni-
niejszym rozdziale i rozdziale II.

2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowa-
ne w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania
terenów zgodnie z planem, o ile przepisy uchwa³y nie stano-
wi¹ inaczej.

§ 14

Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego poprzez:
1) kszta³towanie struktury przestrzennej z uwzglêdnieniem ist-

niej¹cego zagospodarowania oraz d¹¿enie do wykorzysta-
nia istniej¹cych obiektów przy zmianie ich funkcji poprzez ich
utrzymanie i adaptacje, odbudowê i rozbudowê dla nowych
funkcji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego;

2) zakaz lokalizacji nowego zainwestowania kubaturowego
w terenach, na których nie zosta³o ono przewidziane niniej-

szym planem i przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem przy-
padków zwolnienia z takiego zakazu na podstawie art. 82
ust.3 pkt 1Ustawy - Prawo wodne;

3) wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii za-
budowy, poza którymi nie mo¿na lokalizowaæ budynków; jako
wyj¹tek dopuszcza siê lokalizacjê budynków w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ odleg³o�æ okre�lona nieprzekraczaln¹ lini¹ za-
budowy wy³¹cznie za zgod¹ zarz¹dcy drogi;

4) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych;

5) ochronê elementów wyró¿niaj¹cych rze�bê i pokrycie tere-
nu poprzez:
a) kszta³towanie nowej zabudowy w dostosowaniu do cha-

rakterystycznych cech lokalnych krajobrazu w celu har-
monijnego wkomponowania nowych elementów zago-
spodarowania w otoczenie,

b) maksymaln¹ ochronê drzewostanu poprzez trwa³e wpi-
sanie w otoczenie realizowanej nowej zabudowy i zago-
spodarowania terenu,

c) kszta³towanie nowych obiektów kubaturowych w nawi¹-
zaniu do elementów miejscowej tradycji budowlanej,

6) w przypadkach uzasadnionych kszta³tem i wielko�ci¹ dzia³ki
lub istniej¹cym zagospodarowaniem oraz wymogami ³adu
przestrzennego dopuszcza siê zabudowê dzia³ki bezpo�red-
nio przy granicy lub w innej odleg³o�ci od granicy dzia³ki,
przy zachowaniu pozosta³ych norm i standardów wyznaczo-
nych planem w dostosowaniu do uwarunkowañ wynikaj¹-
cych ze stanu istniej¹cego i przepisów odrêbnych, a tak¿e
przy zachowaniu ochrony interesów osób trzecich;

7) przebieg ogrodzeñ terenów przeznaczonych do zainwesto-
wania winien byæ jednoznaczny z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi; w uzasadnionych przypadkach istnieje mo¿liwo�æ zbli-
¿enia linii ogrodzenia do drogi, w uzgodnieniu z jej zarz¹dc¹.

§ 15

1. Plan ustala zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajo-
brazu naturalnego, uwzglêdniaj¹c wymogi okre�lone
w przepisach odrêbnych oraz w szczególno�ci:
1) warto�æ przyrodnicz¹ i krajobrazow¹ obszaru, wynika-

j¹c¹ z po³o¿enia czê�ci obszaru w g³ównym korytarzu eko-
logicznym wzd³u¿ rzeki Dunajec;

2) dotychczasowe przeznaczenie terenów, w szczególno�ci
ustalenia dotycz¹ce zasiêgu terenów przewidzianych do
zabudowy wed³ug ustaleñ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy £¹cko - czê�æ A uchwa-
lonego uchwa³¹ Nr 36/2004 Rady Gminy w £¹cku z dnia
17 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 279, poz. 3040);

3) postanowienia (nakazy, zakazy, dopuszczenia) zawarte
w rozporz¹dzeniu Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie Po³udniowoma³o-
polskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz.Urz.
Woj. Ma³op. Nr 806, poz. 4862, zm. Dz. Urz. Woj. Ma³op.
z 2007 r. Nr 499, poz. 3294); przy czym zakaz lokalizowa-
nia budynków w pasie szeroko�ci 25m od linii brzegu
rzeki nie dotyczy zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 1lit. a) tego
rozporz¹dzenia obszaru, gdzie plan, o którym mowa
w pkt 2 dopu�ci³ zabudowê; granice Obszaru okre�la ry-
sunek planu;

4) postanowienia (nakazy, zakazy, dopuszczenia) zawarte
w rozporz¹dzeniu Nr 5/05 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku
Krajobrazowego dotycz¹ wy³¹cznie terenu rzeki Duna-
jec, od lewego brzegu do granicy zmiany planu przebie-
gaj¹cej osi¹ rzeki.
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2. Obszar objêty planem przewidziany do zainwestowania na
warunkach okre�lonych w niniejszej uchwale, po³o¿ony jest
poza granicami Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz
poza wyznaczonymi Obszarami Natura 2000 "�rodkowy
Dunajec z dop³ywami".

3. Planem ustala nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) utrzymanie powi¹zañ przyrodniczych poprzez kontynu-
acjê g³ównego ci¹gu ekologicznego wzd³u¿ Dunajca,
gdzie wyznaczono tereny zieleni nieurz¹dzonej 07.ZO
i 07.ZO.1, z zakazem zabudowy;

2) zakaz zabudowy w pasie szeroko�ci 25m od linii brzego-
wej Dunajca, z zastrze¿eniem ust. 1 pkt 3 (linia brzegowa
pokrywa siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu WS);

3) ustalenie w przepisach o przeznaczeniu terenów w³a�ci-
wych proporcji pomiêdzy powierzchni¹ terenów biolo-
gicznie czynn¹ a powierzchni¹ zabudowy w terenach
przeznaczonych pod zabudowê;

4) zapewnienie poprzez ustalenia planu architektury budyn-
ków dostosowanej do tradycji miejscowej w celu prze-
ciwdzia³ania powstawania obiektów obcych kulturowo;

5) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko - w rozumieniu rozporz¹dze-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4; zakaz nie dotyczy
inwestycji z zakresu dróg i infrastruktury technicznej;

6) dla istniej¹cego i wprowadzanego programu us³ugowe-
go oraz innych obiektów dzia³alno�ci gospodarczej ustala
siê konieczno�æ, by uci¹¿liwo�æ zwi¹zana z prowadzeniem
dzia³alno�ci przez poszczególne podmioty zamyka³a siê
w granicach terenu, do którego prowadz¹cy inwestycjê
ma tytu³ prawny i nie powodowa³a przekroczenia stan-
dardów jako�ci �rodowiska poza tym terenem;

7) ustala siê wymóg wyposa¿enia terenów przewidzianych
pod zabudowê w sieci i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z Rozdzia³em IV;

8) na podstawie przepisów odrêbnych z zakresu ochrony
�rodowiska wskazuje siê tereny wyznaczone niniejszym
planem jako nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów prze-
znaczenia, dla których zosta³y okre�lone dopuszczalne
poziomy ha³asu; dla tych terenów nale¿y przyjmowaæ
poziom ha³asu ustalony dla przewa¿aj¹cej funkcji:

a) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest
mieszkalnictwo z us³ugami (MU) - jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej,

b) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest re-
kreacja, turystyka i sport (UR, UR.1.) oraz dla terenu ZO,
ZO.1. jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

c) dla pojedynczych budynków us³ug w ramach terenów
us³ug zwi¹zanych ze sta³ym albo czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y - jak dla terenów przeznaczonych na
sta³y lub wielogodzinny pobyt dzieci i m³odzie¿y;

9) Ustala siê zasady odbioru odpadów z obszaru objêtego pla-
nem w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy
lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi o odpa-
dach oraz o utrzymaniu porz¹dku i czysto�ci w gminach;

10) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu strefy naj-
wy¿szej ochrony wód podziemnych od nastêpuj¹cych
zbiorników zlokalizowanych na terenie Gminy:
- zbiornik Nr 437 Dolina rz. Dunajca,
- zbiornik Nr 439 Magura Gorce;
dla tej strefy w celu zapewnienia ochrony zasobów wód
podziemnych nale¿y stosowaæ i przestrzegaæ przepisy
okre�lone w Ustawach Prawo wodne i Prawo ochrony
�rodowiska oraz przepisy wykonawcze.

§ 16

1. W zakresie ustaleñ dotycz¹cych granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów,
w tym terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) wprowadza siê na podstawie "Studium okre�laj¹cego

granice bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ na terenach
nieobwa³owanych zlewni górnego Dunajca" - obszary za-
gro¿one powodzi¹ "ZZ" (woda Q3,33% oraz woda Q1%):
a) ZZ - Q3,33% obszary bezpo�redniego zagro¿enia po-

wodzi¹, których zasiêg wyznaczaj¹ granice zalewów
wody trzydziestoletniej Q3,33% dla rzeki Dunajec,

b) ZZ - Q1% obszary zagro¿one zalaniem wodami po-
wodziowymi Dunajca, których zasiêg wyznaczaj¹ gra-
nice zalewów wody stuletniej Q 1% od rzeki Dunajec;

2) na wyznaczonych obszarach "ZZ" obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:
a) dla terenów znajduj¹cych siê w obszarach bezpo�red-

niego zagro¿enia powodzi¹:
- obowi¹zuj¹ zakazy, nakazy, ograniczenia i dopusz-

czenia okre�lone w przepisach odrêbnych dotycz¹-
cych ochrony przed powodzi¹, przy czym w sprawie
mo¿liwo�ci zwolnienia z zakazów zastosowanie ma
przepis art. 82 ust. 3 pkt 1Ustawy - Prawo wodne,

- istniej¹ce obiekty pozostawia siê do utrzymania
z mo¿liwo�ci¹ przeprowadzenia remontów;

b) na terenach zagro¿onych zalaniem wodami powo-
dziowymi:
- wprowadza siê zakaz lokalizacji: zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, obiektów komunalnych,
obiektów przemys³owych, budynków u¿yteczno�ci
publicznej, linii kolejowych, dróg krajowych i miêdzy-
narodowych, obiektów kultury i sztuki, obiektów kul-
tu religijnego, obiektów zwi¹zanych z obronno�ci¹
i bezpieczeñstwem kraju i obiektów penitencjarnych,

- dla nowych obiektów kubaturowych nale¿y stosowaæ
rozwi¹zania konstrukcyjno - techniczne s³u¿¹ce mini-
malizacji skutków powodzi, w tym w zale¿no�ci od
warunków lokalnych: brak podpiwniczenia, stosowa-
nie piwnic bez okien, wyniesienie rzêdnej parteru
powy¿ej rzêdnej wody Q1%, podniesienie poziomu
terenu oraz inne s³u¿¹ce ochronie przed zalaniem;

c) preferowanymi formami u¿ytkowania gruntów w ra-
mach strefy s¹ u¿ytki zielone.

2. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ osuwiska ani
tereny górnicze.

§ 17

Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty wpisane
do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji obiektów zabyt-
kowych. Ze wzglêdu na walory krajobrazowe obszaru, w szcze-
gólno�ci wynikaj¹ce z jego po³o¿enia nad Dunajcem - zagospo-
darowanie terenów, w celu zachowania i ochrony tych dóbr musi
byæ dokonywane �ci�le na warunkach ustalonych w planie i wa-
runkach dla Po³udniowo Ma³opolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustanowionych w przepisach odrêbnych.

§ 18

Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:
Jako zasady zagospodarowania terenu ustala siê:
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1) mo¿liwo�æ realizacji pla¿, ma³ych boisk trawiastych, zgodnie
z ustaleniami planu;

2) realizacjê pasów zieleni urz¹dzonej lub skwerów szczegól-
nie w rejonie toru kajakowego;

3) wprowadzenie obiektów ma³ej architektury;
4) zachowanie istniej¹cego drzewostanu;
5) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji wolnostoj¹cych no�ni-

ków reklamowych w³¹cznie w pasach drogowych, okre�lo-
nych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi.

§ 19

1. Ustala siê parametry i wska�niki kszta³towania zabudo-
wy oraz zasady zagospodarowania terenu:
1) forma i gabaryty budynków powinny nawi¹zywaæ do form

architektury tradycyjnej, miejscowej, dla zapewnienia ci¹-
g³o�ci w kszta³towaniu architektury regionalnej; obowi¹-
zuj¹ ustalenia:
a) dla budynków mieszkalnych - dach dwuspadowy i wie-

lospadowy, o nachyleniu po³aci g³ównych od 35-45o;
dopuszcza siê tolerancjê do 10%,

b) w przypadku rozbudowy i dobudowy do istniej¹cych
obiektów dopuszcza siê formê dachu oraz k¹t spadku
dachu w dostosowaniu do budynku istniej¹cego;

c) dla budynków us³ugowych, gospodarczych i sk³ado-
wych dopuszcza siê dachy o spadkach poni¿ej 30o,

d) wysoko�æ obiektów nie mo¿e przekroczyæ:
- dla budynków mieszkalnych i budynków us³ugowych

w terenach MU i UR - 13 m,
- dla budynków zabudowy rekreacyjnej w terenie MU

oraz dla budynków gospodarczych - 9 m;
2) przy projektowaniu i zagospodarowaniu terenu nakazuje

siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca maksymal-
ne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹, zw³aszcza wysok¹.

2. Ustala siê zasady podzia³u terenów na dzia³ki budowla-
ne (dot. dzia³ek nowo wydzielanych) oraz zasady ich za-
gospodarowania:
1) w obszarze objêtym planem dopuszcza siê podzia³y i sca-

lanie nieruchomo�ci;
2) w terenach, w których istniej¹ podzia³y nieruchomo�ci

powierzchnia dzia³ki powinna spe³niaæ wymogi przepisów
odrêbnych, z uwzglêdnieniem pozosta³ych ustaleñ planu;

3) dla terenu zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem MU:
a) powierzchnia dzia³ki wydzielanej w celu realizacji zabu-

dowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej win-
na wynosiæ nie mniej ni¿ 1000m2, minimalna szeroko�æ
dzia³ki nie mniej ni¿ 18 m; dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki
o innej powierzchni i szeroko�ci, pod warunkiem, ¿e za-
budowa dzia³ki nie naruszy przepisów Prawa budowla-
nego i rozporz¹dzeñ wykonawczych, ustaleñ niniejsze-
go planu dotycz¹cych powierzchni zabudowy, po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej i wska�nika
miejsc parkingowych oraz ¿e tolerancja przekroczenia
granicznych wielko�ci dzia³ek (powierzchni i szeroko-
�ci) nie wyniesie wiêcej ni¿ 30%; dopuszcza siê równie¿
podzia³ istniej¹cych dzia³ek o szeroko�ci frontowej
mniejszej ni¿ 18 m, pod warunkiem, ¿e zabudowa dzia³-
ki nie naruszy przepisów Prawa budowlanego i rozpo-
rz¹dzeñ wykonawczych;

b) powierzchnia i szeroko�æ dzia³ki wydzielanej w celu re-
alizacji zabudowy rekreacyjnej powinna nawi¹zywaæ
do parametrów wydzielonych dzia³ek rekreacyjnych
w terenie MU. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o in-
nych parametrach, pod warunkiem ¿e przy realizacji

zabudowy rekreacyjnej spe³nione zostan¹ wymogi Pra-
wa budowlanego oraz zachowane zostan¹ ustalenia ni-
niejszego planu, w tym w szczególno�ci dotycz¹ce po-
wierzchni zabudowy i powierzchni terenu biologicznie
czynnej;

4) dla terenu rekreacji, sportu i turystyki oznaczonego na
rysunku planu symbolem UR nie ustala siê minimalnej
powierzchni i szeroko�ci wydzielanej dzia³ki; parametry
dzia³ki (powierzchni i szeroko�æ) nale¿y dostosowaæ do
rodzaju i wielko�ci zamierzenia inwestycyjnego z zacho-
waniem wymogów Prawa budowlanego oraz wymogów
niniejszego planu, w tym w szczególno�ci dotycz¹cych
powierzchni zabudowy i powierzchni terenu biologicznie
czynnej oraz minimalnej ilo�ci miejsc parkingowych; przy
czym miejsca parkingowe mog¹ byæ zbilansowane w ra-
mach ca³ego terenu UR poza terenem danej inwestycji,
np. poprzez wydzielenie parkingu lub parkingów w ra-
mach terenu UR, które zapewni¹ ilo�æ miejsc parkingo-
wych niezbêdnych do obs³ugi tego terenu;

5) wyznaczone powy¿ej powierzchnie nowo wydzielonych
dzia³ek nie obejmuj¹ terenów pod obiekty i urz¹dzenia
zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹;

6) w celu powiêkszenia istniej¹cych dzia³ek budowlanych
dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek mniejszych ni¿ ustalo-
ne w przepisach planu o podziale nieruchomo�ci i w³¹cze-
nie ich do dzia³ek przyleg³ych;

7) w obrêbie jednej dzia³ki ewidencyjnej na terenach zabu-
dowy mieszkaniowo-us³ugowej mo¿na zlokalizowaæ wiê-
cej ni¿ jeden budynek mieszkalny, przy zachowaniu prze-
pisów okre�lonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;

8) wska�niki powierzchni zabudowy terenu zosta³y okre-
�lone w rozdz. II, w poszczególnych przepisach o przezna-
czeniu terenów; wska�nika tego nie stosuje siê w przypad-
ku inwestycji polegaj¹cych np. na dobudowie zewnêtrznej
klatki schodowej, wiatro³apu, ganku itp., gdy realizacja ta-
kiej inwestycji jest mo¿liwa w �wietle przepisów odrêb-
nych, ale powoduje przekroczenie wska�nika ustalonego
planem;

9) wska�niki powierzchni biologicznie czynnej zosta³y
okre�lone w rozdz. II, w poszczególnych przepisach o prze-
znaczeniu terenów, wska�nika tego nie stosuje siê w przy-
padku inwestycji polegaj¹cych np. na dobudowie ze-
wnêtrznej klatki schodowej, wiatro³apu, ganku itp., gdy
realizacja takiej inwestycji jest mo¿liwa w �wietle przepi-
sów odrêbnych, ale powoduje przekroczenie wska�nika
ustalonego planem.

§ 20

Ustala siê zasady rozbudowy, przebudowy i remontów
i budowy systemów komunikacji:
1) ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej tere-

nów zlokalizowanych w bezpo�rednim s¹siedztwie dróg (ulic)
oznaczonych w planie jako KDG:
a) obs³uga nowopowstaj¹cej zabudowy na terenach zabu-

dowanych oraz przeznaczonych do zabudowy w dotych-
czas obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania przestrzen-
nego mo¿e odbywaæ siê za po�rednictwem wyznaczo-
nych w niniejszym planie dróg (ulic) wewnêtrznych KDW1-
KDW3 oraz dojazdów nie wydzielonych; jedynie w przy-
padkach braku takich dróg dopuszcza siê dla tych tere-
nów obs³ugê bezpo�rednio z drogi (ulicy) KDG, na warun-
kach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi (ulicy) KDG,
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b) obs³uga komunikacyjna nowych terenów przeznaczonych
do zainwestowania wprowadzonych zapisami niniejsze-
go planu mo¿e odbywaæ siê jedynie za po�rednictwem
odcinków dróg (ulic) KDW1-KDW3;

2) ustala siê odleg³o�ci budynków od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni dla poszczególnych klas dróg/ ulic:
a) od drogi publicznej (wojewódzkiej) KDG - 8m,
b) od drogi wewnêtrznej KDW1-KDW3 - 5m;

3) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy od poszczegól-
nych klas dróg (ulic) przedstawia rysunek planu;

4) za zgod¹ w³a�ciwego zarz¹dcy drogi dopuszcza siê lokaliza-
cjê budynków w mniejszej odleg³o�ci od drogi, ni¿ odleg³o�æ
okre�lona w pkt 2;

5) dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce mini-
malne wska�niki parkingowe:

Poz. 2595
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6) wska�niki, o których mowa w pkt. 5 nie dotycz¹ dzia³ek,
na których ze wzglêdu na zakres ich zainwestowania (brak
miejsca na dzia³ce) nie ma mo¿liwo�ci lokalizacji miejsc po-
stojowych. W takich przypadkach miejsca postojowe mog¹
byæ zlokalizowane poza obszarem inwestycji (np. poprzez
umowê miêdzy w³a�cicielami).

Rozdzia³ IV
ZASADY UZBROJENIA TERENU

§ 21

Jako zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze opraco-
wania ustala siê:
1) w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obsza-

ru, a w szczególno�ci spe³nienia wymogów sanitarnych usta-
la siê objêcie ca³ego obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹ pla-
nu warunkami uzbrojenia w dostosowaniu do potrzeb po-
szczególnych rodzajów przeznaczenia, w tym utrzymanie ist-
niej¹cego uzbrojenia z mo¿liwo�ci¹ jego rozbudowy i prze-
budowy; z uwzglêdnieniem zasad uzbrojenia ustalonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Gminy £¹cko;

2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia i lokalizowanie
obiektów i urz¹dzeñ w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych
i projektowanych dróg, doj�æ pieszych i pieszo - jezdnych
oraz w terenach, których przeznaczenie podstawowe i do-
puszczalne okre�lono w rozdziale II niniejszej uchwa³y pod
warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu
z wy³¹czeniem sytuacji szczególnych wynikaj¹cych z uwa-
runkowañ lokalnych;

3) generalne zasady obs³ugi i wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczn¹ okre�lono w § 22 - § 27.

§ 22

W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê, co nastêpuje:
1. W odniesieniu do zasad ogólnych:

1) podstawowym �ród³em wody dla mieszkañców Gminy
bêd¹ wody wg³êbne, wody infiltracyjne Dunajca oraz
potoki;

2) adaptuje siê wszystkie istniej¹ce ujêcia �róde³ i wód pod-
ziemnych dla wodoci¹gów lokalnych oraz dopuszcza siê
ich rozbudowê;

3) realizacja nowych ujêæ dla wodoci¹gu wiejskiego mo¿e
nastêpowaæ bez potrzeby zmiany planu, pod warunkiem

umo¿liwienia zachowania strefy ochronnej od tych ujêæ
i nienaruszenia innych ustaleñ planu;

4) lokalizacja nowego zainwestowania w strefach ochrony
wód uwzglêdniaæ bêdzie przepisy Ustawy Prawo wodne.

2. W zakresie rozwi¹zañ szczegó³owych:
1) utrzymuje siê i zachowuje istniej¹cy sposób zaopatrzenia

w wodê mieszkañców zapewniaj¹c mo¿liwo�æ jego prze-
budowy i rozbudowy celem pokrycia potrzeb do ilo�ci okre-
�lonych w przepisach odrêbnych i dla zabezpieczenia prze-
ciwpo¿arowego okre�lonego przepisami odrêbnymi;

2) zapewnia siê mo¿liwo�æ rozbudowy istniej¹cych sieci wo-
doci¹gowych i budowy nowych do terenów projektowane-
go zainwestowania oraz budowy obiektów i urz¹dzeñ w celu
zapewnienia odpowiednich parametrów ci�nienia wody
w sieciach przyjmuj¹c, ¿e u�ci�lenia tras sieci i lokalizacji
obiektów nastêpowaæ bêdzie w fazie projektowania inwe-
stycyjnego; nowe sieci lokalizuje siê w obrêbie linii rozgrani-
czaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg i w terenach
gdzie nie bêd¹ powodowaæ naruszenia ustaleñ planu; loka-
lizacja obiektów (zbiorniki, pompownie) u�ci�lone w fazie
projektowania nie mog¹ naruszaæ ustaleñ planu dot. pod-
stawowego i dopuszczalnego przeznaczenia terenu.

§ 23

W zakresie odprowadzania �cieków ustala siê, co nastêpuje:
1. W zakresie zasad ogólnych:

1) wprowadza siê obowi¹zek pod³¹czenia istniej¹cego i pro-
jektowanego zainwestowania kubaturowego do zbiorcze-
go systemu kanalizacji dopuszczaj¹c - w ekonomicznie
i technicznie uzasadnionych przypadkach - mo¿liwo�æ ob-
jêcia niektórych obiektów systemem indywidualnym lub
grupowym odprowadzania �cieków (np. szamba, przydo-
mowe oczyszczalnie) - warunkiem niezbêdnym w tych
przypadkach bêdzie konieczno�æ zastosowania takich roz-
wi¹zañ, które nie wp³yn¹ negatywnie na �rodowisko;

2) zabrania siê wprowadzania nie oczyszczonych �cieków
do wód i gruntu, a rolnicze ich wykorzystywanie mo¿e
byæ dokonane zgodnie z warunkami okre�lonymi w Usta-
wie Prawo Wodne;

3) wprowadza siê obowi¹zek podczyszczania wód opado-
wych z terenów utwardzonych, jak parkingi i place posto-
jowe przed wprowadzeniem ich do wód powierzchniowych
lub do gruntu;

4) obowi¹zuj¹cym systemem kanalizacji obszaru Gminy bê-
dzie system rozdzielczy;
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5) przyjmuje siê system mieszany kanalizacji; sieci kana³owe
pracowaæ bêd¹ jako grawitacyjne, t³oczne i ci�nieniowe.

2. W zakresie rozwi¹zañ szczegó³owych:
1) ustala siê, ze �cieki odprowadzane bêd¹ do oczyszczalni

�cieków w £¹cku;
2) zapewnia siê mo¿liwo�æ zlokalizowania sieci kana³owych

oraz urz¹dzeñ i obiektów (pompownie, punkty zlewne)
w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg i ulic oraz w terenach gdzie lokalizowane urz¹dzenia,
obiekty i sieci nie bêd¹ naruszaæ ustaleñ planu;

3) u�ci�lanie lokalizacji urz¹dzeñ, obiektów i sieci nastêpo-
waæ bêdzie w fazach projektowania inwestycyjnego.

§ 24

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê, co nastêpuje:
1. W odniesieniu do zasad ogólnych:

1) przyjmuje siê sposób dystrybucji gazu do odbiorców tech-
nik¹ �rednich ci�nieñ;

2) utrzymuje siê ustalenia opracowañ przedprojektowych
dot. gazyfikacji Gminy £¹cko, wg których obszar objêty
planem zaopatrywany bêdzie w gaz dostarczany z pro-
jektowanej stacji redukcyjno pomiarowej I w miejscowo-
�ci Zbludza gm. Kamienica.

2. W zakresie rozwi¹zañ szczegó³owych zapewnia siê mo¿li-
wo�æ lokalizowania sieci rozbiorczych gazu w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg i ulic
i na obszarach gdzie nie bêd¹ powodowaæ naruszenia in-
nych ustaleñ planu.

§ 25

W zakresie elektroenergetyki ustala siê, co nastêpuje:
1) zachowuje siê i utrzymuje oparty na zasilaniu GPZ 110/SN

Kro�cienko i GPZ 110/SN Che³miec w Nowym S¹czu - sys-
tem zasilania w energiê elektryczn¹ tj. stacje transformato-
rowe SN/NN i linie elektroenergetyczne SN i NN;

2) zapewnia siê mo¿liwo�æ lokalizacji nowych stacji transforma-
torowych SN/NN i linii zasilaj¹cych SN na obszarach, gdzie nie
bêd¹ powodowaæ naruszenia planu; u�ci�lanie ich lokalizacji
nastêpowaæ bêdzie w fazie projektowania inwestycyjnego;

3) na obszarach o du¿ych walorach krajobrazowych i przyrod-
niczych nale¿y d¹¿yæ do kablowania linii elektroenergetycz-
nych i budowy stacji transformatorowych jako wnêtrzowych;

4) dla pe³nego pokrycia narastaj¹cych potrzeb na energiê elek-
tryczn¹, zapewnienia odpowiednich jej parametrów i nieza-
wodno�ci dostaw - ustala siê mo¿liwo�æ sukcesywnej roz-
budowy i przebudowy sieci NN i wymiany pracuj¹cych trans-
formatorów na jednostki o wiêkszej mocy.

§ 26

W zakresie ciep³ownictwa ustala siê, co nastêpuje:
1) zachowuje siê i utrzymuje obecny system ogrzewania tj. lo-

kalne kot³ownie, ma³e kot³y domowe, piece wêglowe;
2) systemy zaopatrzenia w ciep³o nale¿y projektowaæ

z uwzglêdnieniem stosowania paliw ekologicznych;
3) dla nowych obiektów nale¿y stosowaæ rozwi¹zania racjona-

lizuj¹ce zu¿ycie energii na cele ogrzewania, w tym przyk³a-
dowo wprowadzanie automatyki pogodowej, pomiaru i re-
gulacji, docieplenia �cian, stropów, uszczelniania stolarki itp.
oraz rozwi¹zania w zakresie ogrzewania oparte na paliwach
ekologicznych (zalecane stosowanie takich rozwi¹zañ rów-
nie¿ dla obiektów istniej¹cych, w ramach ich przebudowy
lub rozbudowy).

Poz. 2595

§ 27

W zakresie telekomunikacji i ³¹czno�ci ustala siê, co na-
stêpuje:
1) potrzeby mieszkañców w zakresie us³ug ³¹czno�ci przewo-

dowej zaspokojone zostan¹ w oparciu o centralê telefoniczn¹
w £¹cku;

2) dla stworzenia mo¿liwo�ci pozyskania "³¹cza g³ównego stan-
dardowego" przez wszystkich zainteresowanych nastêpo-
waæ bêdzie sukcesywna rozbudowa sieci teletechnicznych;
dla zlokalizowania nowych sieci teletechnicznych zapewnia
siê miejsce w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projek-
towanych dróg i ulic i w obszarach, w których nie bêd¹ po-
wodowaæ naruszenia ustaleñ planu;

3) w obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji obiek-
tów i urz¹dzeñ telefonii bezprzewodowej typu stacja bazo-
wa wolnostoj¹ca, maszty telefonii.

4) przyjmuje siê, ¿e potrzeby mieszkañców w zakresie ³¹czno-
�ci przewodowej i bezprzewodowej zaspokojone bêd¹
przez funkcjonuj¹cych na rynku (w tym regionie) operato-
rów.

Rozdzia³ VI
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 28

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ ustaleniu op³aty jed-
norazowej, o której mowa w art. 36 ust.4 Ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) w wysoko�ci 10% .

§ 29

Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y traci moc, w zakresie
obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹ planu, uchwa³a Nr 11/2007
Rady Gminy £¹cko z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko
- czê�æ "A".

§ 30

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £¹cko.

§ 31

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
oraz na stronie internetowej.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 29/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy £¹cko - czê�æ "A"

w zakresie obejmuj¹cym obszar w miejscowo�ci
Zabrze¿ (Wietrznice)

Poz. 2595
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Rysunek zmiany planu - przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
Skala 1:2000*

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik



� 13418 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 362

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 29/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu

W przedmiocie uwag zg³oszonych do projektu zmiany pla-
nu, nieuwzglêdnionych przez Wójta Gminy £¹cko - Rada Gminy
£¹cko rozstrzygnê³a:
I. Grupa uwag kwestionuj¹cych przebieg granicy Popradz-

kiego Parku Krajobrazowego:

Uwagi o identycznej tre�ci, kwestionuj¹ce przebieg lewym
brzegiem Dunajca granicy Popradzkiego Parku Krajobrazowe-
go zosta³y wniesione przez:
1. [...]*
2. [...]*
3. [...]*
4. [...]*

Wszystkie w/w osoby wnosz¹ce uwagê nie wyra¿aj¹ zgody
na przebieg granicy Popradzkiego Parku Krajobrazowego le-
wym brzegiem Dunajca, obawiaj¹c siê, ¿e taki przebieg granicy
Parku uniemo¿liwi zabudowê dzia³ek bêd¹cych ich w³asno�ci¹.

Rada Gminy £¹cko, po rozpatrzeniu uwag rozstrzygnê-
³a o ich nieuwzglêdnieniu, przyjmuj¹c, ¿e przebieg granicy
zosta³ ustalony przez Organ w³a�ciwy w tych sprawach, po-
twierdzony w trakcie procedury planistycznej Przebiegaj¹ca
w obszarze Zabrze¿-Wietrznice lewym brzegiem Dunajca gra-
nica Popradzkiego Parku Krajobrazowego nie powoduje ¿ad-
nych ograniczeñ dla zagospodarowania dzia³ek wymienionych
we wnioskach i uwagach.

Uzasadnienie rozstrzygniêcia:

Nie jest mo¿liwe uwzglêdnienie uwagi. Granice Parku zosta³y
ustalone rozporz¹dzeniem Wojewody Ma³opolskiego Nr 5/05
z 23 maja 2005r. Wójt Gminy £¹cko ani Rada Gminy nie s¹ orga-
nami w³a�ciwymi w sprawach granic parku krajobrazowego. Po-
niewa¿ w trakcie prac planistycznych w latach 2006-2007 wyst¹-
pi³y w¹tpliwo�ci co do szczegó³owego przebiegu granic PPK w re-
jonie objêtym zmian¹ planu, sprawa ta by³a przedmiotem wy-
st¹pieñ Wójta Gminy £¹cko do Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody i Dyrekcji Popradzkiego Parku Krajobrazowego o usta-
lenie stanu faktycznego w tym zakresie. Sprawa granic zosta³a
jednoznacznie wyja�niona w trakcie sporz¹dzania zmiany planu
dla obszaru Zabrze¿-Wietrznice w roku 2008. W pi�mie
ZPPK.7041.Op-PA-28a/1-08 z dnia 20.06.2008 r. skierowanym do
Wójta Gminy £¹cko Dyrektor PPK informuje, ¿e granica Popradz-
kiego Parku Krajobrazowego w rejonie objêtym sporz¹dzan¹
zmian¹ planu w obszarze Zabrze¿-Wietrznice przebiega lewym
brzegiem Dunajca a teren objêty t¹ zmian¹ nie jest po³o¿ony
w otulinie PPK. Nastêpnie na etapie opiniowania i uzgadniania
projektu zmiany planu w pi�mie ZPPK.7041.Op-PA-19a/1-08 z dnia
27.08.2008 r. skierowanym do wiadomo�ci Wójta Gminy £¹cko,
Dyrektor Popradzkiego Parku Krajobrazowego wyja�nia, ¿e "ob-
szar objêty zmian¹ planu po³o¿ony na lewym brzegu Dunajca
(bez ingerencji w wody rzeki Dunajec) zlokalizowany jest poza
obszarem parku oraz otuliny i znajduje siê w Po³udniowoma³o-
polskim obszarze Chronionego Krajobrazu". Tak wiêc granica Par-
ku w rejonie Zabrze¿-Wietrznice przebiega lewym brzegiem Du-

najca i w �wietle wyja�nieñ w/w Organów nie ma ¿adnych pod-
staw do kwestionowania tego stanu rzeczy. Powy¿szy przebieg
tej granicy oznacza, ¿e rozporz¹dzenie Nr 5/05 Wojewody Ma³o-
polskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego i zawarte w nim zakazy, nakazy i ograniczenia
nie dotycz¹ terenów objêtych zmian¹ planu (poza samym odcin-
kiem rzeki w granicach planu - czyli pasa rzeki od lewego brzegu
do osi Dunajca, gdzie rozporz¹dzenie obowi¹zuje), a tym samym
nie powoduj¹ ¿adnych skutków dla zagospodarowania i zabudo-
wy terenów objêtych zmian¹ planu, a po³o¿onych poza rzek¹.

II. Rozstrzygniêcia wniesionych uwag w zakresie przezna-
czenia dzia³ek lub warunków ich zagospodarowania - nie-
uwzglêdnionych przez Wójta Gminy £¹cko:

1. Uwaga wniesiona przez pani¹ [...]* - nieuwzglêdniona przez
Wójta w zakresie w³¹czenia do terenów zabudowy po³udnio-
wej i wschodniej czê�ci dzia³ki Nr 1391/1, uwzglêdniona w za-
kresie dzia³ki Nr 1386/1 i zachodniej czê�ci dzia³ki Nr 1391/1.

Rada Gminy £¹cko, po rozpatrzeniu uwagi w zakresie
po³udniowej i wschodniej czê�ci dzia³ki Nr 1391/1 rozstrzy-
gnê³a o jej nieuwzglêdnieniu.

Uzasadnienie rozstrzygniêcia:

Nie ma mo¿liwo�ci uwzglêdnienia uwagi dotycz¹cej prze-
znaczenia w/w czê�ci dzia³ki na cele budowlane ze wzglêdu na
to, ¿e ta czê�æ dzia³ki znajduje w zasiêgu obszaru bezpo�red-
niego zagro¿enia powodzi¹, wyznaczonego w projekcie zmia-
ny planu �ci�le na podstawie Studium opracowanego przez
Regionalny Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uwzglêd-
nienie uwagi w tej czê�ci nie jest mo¿liwe, gdy¿ spowodowa³o-
by naruszenie Ustawy Prawo wodne w zakresie przepisów
dotycz¹cych obszarów bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹.
Natomiast w przed³o¿onej do uchwalenia zmianie planu dzia³-
ka Nr 1386/1(w ca³o�ci) i zachodnia czê�æ dzia³ki 1391/1 - do
granic obszaru bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹, znajduj¹
siê w terenie zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej 07MU

2. Uwaga wniesiona przez pana [...]* - nieuwzglêdniona przez
Wójta w zakresie w³¹czenia do terenów zabudowy wschodniej
czê�ci dzia³ki Nr 1382, uwzglêdniona w zakresie dzia³ek
Nr 1386/3, 1386/4 i 1386/5 i zachodniej czê�ci dzia³ki Nr 1382.

Rada Gminy £¹cko, po rozpatrzeniu uwagi w zakresie
wschodniej czê�ci dzia³ki Nr 1382 rozstrzygnê³a o jej nie-
uwzglêdnieniu.

Uzasadnienie rozstrzygniêcia:

Nie ma mo¿liwo�ci uwzglêdnienia uwagi dotycz¹cej prze-
znaczenia w/w czê�ci dzia³ki na cele budowlane ze wzglêdu na
to, ¿e ta czê�æ dzia³ki znajduje w zasiêgu obszaru bezpo�red-
niego zagro¿enia powodzi¹, wyznaczonego w projekcie zmia-
ny planu �ci�le na podstawie Studium opracowanego przez
Regionalny Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie. W planie
miejscowym z 2004r. ta czê�æ dzia³ki pozostawa³a poza tere-
nami budowlanymi, w terenie 7.ZO.59 - st¹d nie mo¿e byæ
przywrócona jako budowlana, skoro tak¹ nie by³a i byæ nie
mo¿e ze wzglêdu na w/w zagro¿enie powodziowe. Uwzglêd-
nienie uwagi w tej czê�ci nie jest mo¿liwe, gdy¿ spowodowa³o-
by naruszenie Ustawy Prawo wodne w zakresie przepisów

Poz. 2595

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.



� 13419 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 362

dotycz¹cych obszarów bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹.
Natomiast w przed³o¿onej do uchwalenia zmianie planu dzia³-
ki Nr 1386/3, 1386/4 i 1386/5 (w ca³o�ci) i zachodnia czê�æ dzia³ki
Nr 1382- do granic obszaru bezpo�redniego zagro¿enia powo-
dzi¹, znajduj¹ siê w terenie zabudowy mieszkaniowo-us³ugo-
wej 07MU.

3. Uwaga wniesiona przez pana [...]* - nieuwzglêdniona przez
Wójta w zakresie w³¹czenia do terenów zabudowy dzia³ki
Nr 1384/2 (w ca³o�ci) i czê�ci dzia³ki Nr 1374/12 w pasie
ok. 10m przylegaj¹cym do dzia³ki Nr 1374/11, uwzglêdniona
w zakresie dzia³ek Nr 1384/1, 1374/11 (w ca³o�ci) oraz czê�ci
dzia³ki Nr 1374/12.

Rada Gminy £¹cko, po rozpatrzeniu uwagi w zakresie
dzia³ki 1384/2 i czê�ci dzia³ki Nr 1374/12 (poza pasem
ok. 10 m przylegaj¹cym do dzia³ki Nr 1374/11) rozstrzygnê³a
o jej nieuwzglêdnieniu.

Uzasadnienie rozstrzygniêcia:

Nie ma mo¿liwo�ci uwzglêdnienia uwagi dotycz¹cej przezna-
czenia dzia³ki Nr 1384/2 oraz czê�ci dzia³ki 1374/12 na cele bu-
dowlane ze wzglêdu na to, ¿e znajduj¹ siê one w zasiêgu obszaru
bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹, wyznaczonego w projek-
cie zmiany planu �ci�le na podstawie Studium opracowanego
przez Regionalny Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie. W pla-
nie miejscowym z 2004r. nieruchomo�ci te pozostawa³y poza te-
renami budowlanymi, w terenie 7.ZO.59 - st¹d nie mog¹ byæ
przywrócona jako budowlana, skoro takimi nie by³y i byæ nie
mog¹ ze wzglêdu na zagro¿enie powodziowe. Uwzglêdnienie
uwagi w tej czê�ci nie jest mo¿liwe, gdy¿ spowodowa³oby naru-
szenie Ustawy Prawo wodne w zakresie przepisów dotycz¹cych
obszarów bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹.

Natomiast w przed³o¿onej do uchwalenia zmianie planu dzia³-
ki Nr 1384/1, 1374/11 (w ca³o�ci) oraz czê�ci dzia³ki Nr 1374/12 -
do granic obszaru bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹, znaj-
duj¹ siê w terenie zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej 07MU.

4. Uwaga wniesiona przez pana [...]* - nieuwzglêdniona przez
Wójta w zakresie wnioskowanej zmiany zapisów w §6 pkt 3
dotycz¹cych terenu MU, polegaj¹cych na wprowadzeniu
zapisu umo¿liwiaj¹cego realizacjê budynku przeznaczone-
go na wyrób pantofli o tre�ci "wytwórczo�ci (np. wyrób pan-
tofli)", okre�lenia wysoko�ci budynku na minimum 13m oraz
okre�lenia ilo�ci kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze.

Rada Gminy £¹cko, po rozpatrzeniu uwagi w zakresie
wy¿ej wymienionych zapisów rozstrzygnê³a o jej nie-
uwzglêdnieniu.

Uzasadnienie rozstrzygniêcia.

Z³o¿ona w dniu 15.01.2009 r. uwaga dotyczy³a zapisów
planu w zakresie dopisania w § 6 projektu uchwa³y wytwór-

czo�ci (np. wyrób pantofli) jako rodzaju dzia³alno�ci, która
mo¿e byæ zlokalizowana na terenie objêtym zmian¹ planu
oraz ustalenia wysoko�ci budynku na minimum 13m i okre-
�lenia ilo�ci kondygnacji nadziemnych jako 2 kondygnacje +

poddasze. Wnioskowane zmiany zapisów dotycz¹ce rodzaju
dzia³alno�ci nie s¹ potrzebne, gdy¿ zapisy dla terenu 07MU

w wy³o¿onym projekcie zabezpieczaj¹ szeroki zakres mo¿li-
wych us³ug, w tym nieuci¹¿liwego rzemios³a i drobnej wy-
twórczo�ci, co mie�ci siê w dotychczasowym zapisie i nie
wymaga jego uzupe³niania o wytwórczo�æ polegaj¹c¹ np.
na produkcji pantofli, zw³aszcza ¿e z³o¿ony na wstêpnym
etapie opracowania wniosek dotyczy³ przywrócenia prze-
znaczenia terenu na cele mieszkaniowo-us³ugowe - co zo-
sta³o uwzglêdnione.

Uwaga dotycz¹ca wysoko�ci budynku minimum 13 m nie
mo¿e zostaæ uwzglêdniona, gdy¿ tak plan dla obszaru ca³ej
Gminy jak i przedmiotowa zmiana planu okre�laj¹ wysoko�æ
budynków w terenach MU do 13m, i nie jest zasadne, aby
tê wysoko�æ zmieniæ na minimum 13m, gdy¿ taki zapis po-
zwala³by na realizacjê budynków wy¿szych ni¿ 13m, co skut-
kowa³oby naruszeniem ³adu przestrzennego w tak atrakcyj-
nym krajobrazowo obszarze os. Wietrznice w Zabrze¿y. Nale-
¿y mieæ na uwadze, ¿e zgodnie z ustaleniami projektu zmiany
planu w terenie 07MU inwestor mo¿e wybudowaæ budynek
mieszkalny lub us³ugowy o wysoko�ci 13m, zgodnej z mini-
maln¹ wysoko�ci¹ okre�lon¹ w uwadze. Podobnie nie ma
potrzeby uzupe³niania zapisu o ilo�ci kondygnacji. Propono-
wane w uwadze "2 kondygnacje nadziemne + poddasze" s¹ jak
najbardziej mo¿liwe do realizacji przy dopuszczalnej wysoko-
�ci budynku 13m i okre�lonej w §19 ust.1 pkt 1 lit. a) projektu
planu geometrii dachu (dach dwuspadowy lub wielospado-
wy o nachyleniu po³aci g³ównych 35-45° z tolerancj¹ do 10%),
za� uwzglêdnienie uwagi polegaj¹ce na okre�leniu ilo�ci kon-
dygnacji, w sytuacji kiedy taka regulacja nie by³a przedmio-
tem wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu skutkowa-
³oby usztywnieniem zapisów, które mog³yby spowodowaæ
naruszenie interesu prawnego innych inwestorów, co w przy-
padku zaskar¿enia uchwa³y do s¹du administracyjnego mo-
g³oby groziæ stwierdzeniem niewa¿no�ci uchwa³y o planie.
W przypadku uwzglêdnienia uwagi w zakresie okre�lenia ilo-
�ci kondygnacji budynku dla terenu MU projekt planu z wy¿ej
wymienionych wzglêdów musia³by byæ ponownie wy³o¿ony.
W zwi¹zku z powy¿szymi argumentami uwaga ta nie powin-
na zostaæ uwzglêdniona. Podkre�la siê, ¿e nieuwzglêdnienie
uwagi nie powoduje rzeczywistych ujemnych skutków dla
wnosz¹cego uwagê, gdy¿ dotychczasowe zapisy projektu pla-
nu pozwalaj¹ na realizacjê zamierzenia inwestycyjnego z za-
kresu wytwórczo�ci nieuci¹¿liwej w budynku o wysoko�ci do
13m, zawieraj¹cym 2 kondygnacje nadziemne + poddasze.
Zaznacza siê, ¿e dzia³ki Nr 1389/3, 1386/3, 1386/4, 1386/5, od-
no�nie których p. [...]* na wstêpnym etapie opracowania zmia-
ny planu z³o¿yli wniosek o ich przywrócenie na tereny zabudo-
wy mieszkaniowo-us³ugowej znajduj¹ siê ca³o�ci w terenie o
przeznaczeniu pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ 07MU.

III. Informacja o innych uwagach dotycz¹cych przeznacze-
nia dzia³ek - nie wymagaj¹cych rozstrzygniêcia przez
Radê Gminy:
Uwagi takie z³o¿yli:
- pani [...]* (dzia³ki Nr 1392/1 i 1389/4),
- pani [...]* (dzia³ki Nr 1395, 1396, 1397 i 1398).

W projekcie planu przedk³adanym do uchwalenia wszyst-
kie w/w dzia³ki znajduj¹ siê w terenie budowlanym 07MU.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Poz. 2595

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 29/2009
Rady Gminy w £¹cku
z dnia 22 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥-
CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
GMINY £¥CKO - CZÊ�Æ "A" - W ZAKRESIE OBEJMUJ¥CYM

OBSZAR W MIEJSCOWO�CI ZABRZE¯ (WIETRZNICE)

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustalenia-
mi i obszarem planu

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnej, Gminy £¹cko - czê�æ A
- w zakresie obejmuj¹cym obszar w miejscowo�ci Zabrze¿
(Wietrznice) zosta³y okre�lone w ustaleniach miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale Rady
Gminy w £¹cku w sprawie uchwalenia planu oraz w czê�ci
graficznej planu stanowi¹cej jej integraln¹ czê�æ.

W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy zapisano
w planie nastêpuj¹ce inwestycje infrastrukturalne:
1. Rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego obejmuj¹ca:

1) Uk³ad drogowy podstawowy - powi¹zania z uk³adem ze-
wnêtrznym:
- droga (ulica) g³ówna klasy G.
Z uwagi na to ¿e w/w droga jest drog¹ wojewódzk¹ zak³a-
da siê, ¿e jej realizacja bêdzie finansowana ze �rodków
w³asnych województwa, co nie wyklucza jednak mo¿liwo-
�ci wspó³finansowania inwestycji ze �rodków w³asnych
Gminy. Droga klasy G bêdzie realizowa³a powi¹zania ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne obszaru objêtego zmian¹ planu.

2) Uk³ad uzupe³niaj¹cy stanowiæ bêd¹:
- drogi wewnêtrzne klasy W.
Drogi (ulice) klasy W bêd¹ realizowa³y wewnêtrzne po-
wi¹zania obszaru planu.
Ca³o�æ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹-
dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej i spo³ecznej, chodniki, zieleñ, miejsca par-
kowania w pasach drogowych, o�wietlenie i sygnalizacjê.
Zadania w zakresie rozbudowy i budowy uk³adu komuni-
kacyjnego zwi¹zane bêd¹ z popraw¹ dostêpno�ci komu-
nikacyjnej obszaru Gminy, w szczególno�ci popraw¹ do-
stêpno�ci komunikacyjnej dzia³ek budowlanych, jak rów-
nie¿ innych strategicznych terenów Gminy.

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa poszczególnych syste-
mów infrastruktury technicznej obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:

�ród³o zasilania w wodê stanowi¹:
- wody wg³êbne,
- wody infiltracyjne Dunajca,
- potoki.
Wszystkie istniej¹ce ujêcia �róde³ i wód podziemnych dla
wodoci¹gów lokalnych bêd¹ podlega³y adaptacji.
Zadania realizowane w zakresie zaopatrzenia w wodê
zwi¹zane bêd¹ z budow¹, rozbudow¹ i modernizacj¹ sieci
wodoci¹gowych, maj¹c na celu zbiorowe zaopatrzenie
w wodê terenów wyznaczonych do zainwestowania.

2) Odprowadzenie �cieków i wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych i �cieków z terenu ob-

jêtego zmian¹ planu przewidziano w oparciu o system

mieszany kanalizacji. Sieci kana³owe pracowaæ bêd¹
jako grawitacyjne, t³oczne i ci�nieniowe,

b) u�ci�lanie lokalizacji urz¹dzeñ, obiektów i sieci nastêpo-
waæ bêdzie w fazach projektowania inwestycyjnego,

c) realizowane zadania inwestycyjne zwi¹zane bêd¹
przede wszystkim z realizacj¹ sieci kanalizacyjnych oraz
wspieraniem powstawania przydomowych oczyszczal-
ni �cieków.

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu Gminy;
2) Finansowanie i wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrzny-

mi, w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) dotacji i po¿yczek WFO� w Krakowie,
d) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym.

Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koor-
dynowania zakresu oraz finansowania inwestycji, dokona-
ne z uwzglêdnieniem corocznych bud¿etów Gminy, okre�la-
j¹ce terminy, zakresy (w tym tak¿e etapowanie) realizacji
oraz wielko�æ i strukturê finansowania inwestycji, dokony-
wane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz we-
wnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie
£¹cko - nie wymagaj¹ wprowadzania zmian do niniejszego
rozstrzygniêcia.

Przewidywane terminy realizacji zadañ inwestycyjnych z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania
realizowane bêd¹ w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci finansowych
Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

2596

Uchwa³a* Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A".

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.), art. 18 ust. 2
pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) Rada Gminy
£¹cko stwierdza zgodno�æ ustaleñ zmiany planu ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy £¹cko i uchwala, co nastêpuje:

Poz. 2595, 2596

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


