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Uchwa³a* Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £ukowica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 3 ust. 1, art. 15
i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 199
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. og³oszeniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 68 poz. 449) Rada Gminy £ukowica stwierdza zgodno�æ zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy £ukowica ze "Studium" uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy £ukowica wprowa-
dzonym Uchwa³¹ Nr XIV/94/2000 Rady Gminy £ukowica z dnia
27 marca 2000 roku i uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy £ukowica, zatwierdzonego uchwa³¹

Nr XXX/199/06 z dnia 23 pa�dziernika 2006 roku (Dz. Urzêdo-
wy Wojew. Ma³opolskiego Nr 900/2006 poz. 5464) w zakresie:
- przeznaczenia dzia³ek nr: 1060/6, 1060/7, 1060/8, 175/1

w Przyszowej, czê�ci dzia³ki nr 46/8, 6/3 i 468/1 po³o¿o-
nych w Stroniu, dzia³ek nr: 97/8, 97/14, 97/18 i czê�ci dzia³-
ki nr 174/18 w �widniku, dzia³ek nr: 1251/2, 1251/7,
1251/9, 1311/2, 1313/5 oraz czê�ci dzia³ki nr 611/3 w £uko-
wicy, dzia³ki nr 341 i czê�ci dzia³ki nr 572/36 w M³yñczyskach
- na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- czê�ci dzia³ki nr 215 w M³yñczyskach na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem re-
kreacyjnej,

- czê�ci dzia³ki nr 977 w Przyszowej i dzia³ek nr: 46/14, 46/17
i 456/4 w Stroniu na tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem dzia³alno�ci us³ugowej,

- czê�ci dzia³ek nr 1011/8, 1037/1, 1039/5 i 1039/6 w £ukowi-
cy na tereny rolne po³o¿one w strefie zagro¿onej osuwa-
niem siê mas ziemnych

- zwan¹ dalej planem.
2. Plan obejmuje obszary okre�lone na za³¹cznikach graficz-

nych do uchwa³ Nr: VI/26/07 z dnia 30 marca 2007 r., X/48/07
z dnia 17 wrze�nia 2007 r., XIII/61/07 z dnia 26 listopada
2007 r. i XV/66/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmienionej
uchwa³¹ Nr XX/106/08 z dnia 24 listopada 2008r.

§ 2

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

1) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-
niczej w skali 1:1000 i 1:2000 jako za³¹czniki Nr 1 do Nr 17
do niniejszej Uchwa³y,

2) Rozstrzygniêcia Rady Gminy £ukowica - podjête w trybie
art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania - jako za³¹cznik Nr 18.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu i linii rozgra-
niczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgraniczaj¹-

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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cych dróg, warunków i zasad kszta³towania zabudowy i za-
gospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków
wynikaj¹cych z potrzeby ochrony �rodowiska, zasad obs³u-
gi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

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

§ 3

1. W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce "Studium", o któ-
rym mowa w § 6 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicz-
nych wymagaj¹cych okre�lenia szczególnych warunków
kszta³towania.

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

3. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e
byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿yt-
kownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego prze-
znaczeniem w niniejszym planie.

§ 4

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

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

§ 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le�nych, tekst jednolity (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.) nie przeznacza siê
na cele nierolnicze gruntów rolnych objêtych planem, o któ-
rym mowa w § 1 uchwa³y, w tym stanowi¹cych u¿ytki rolne
klasy III o zwartym obszarze przekraczaj¹cym 0,50 ha oraz
u¿ytków rolnych klasy IV o zwartym obszarze przekraczaj¹-
cym 1,00 ha.

§ 6

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

Gminy £ukowica, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tek-
�cie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okre�lone na za³¹cz-
nikach graficznych Nr 1 do Nr 17 do tej uchwa³y.

2) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone uchwa³¹
Nr XIV/94/2000 Rady Gminy £ukowica z dnia 23 marca 2000 r.
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy £ukowica,

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

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

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

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

7) kondygnacji nadziemnej - rozumie siê przez to kondygna-
cjê nadziemn¹ liczon¹ od poziomu parteru (poziom ± 0,00)
w górê.

8) dachu namiotowym - rozumie siê przez to dach wielospa-
dowy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê w jednym
wierzcho³ku.

USTALENIA OGÓLNE

§ 7

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

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

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

3. W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów oznaczonych
symbolem MN, MN/ML - jak dla terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹, MN/U - jak dla terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowo-us³ugowe.

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

5. Tereny objête planem (poza terenami objêtymi planami nr:
4, 5, 6, 7 i 8 w Stroniu) po³o¿one s¹ w Po³udniowoma³opol-
skim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Roz-
porz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2006 r.
Nr 806 poz. 4862) ze zmian¹ wprowadzon¹ § 8 Rozporz¹dze-
nia Nr 9/07 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla
którego obowi¹zuj¹ ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozpo-
rz¹dzeniach wymienionych wy¿ej.

§ 8

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-
go i podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê co nastêpuje:

1. Dla obiektów mieszkaniowych i letniskowych obowi¹zuje
kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem
i nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych cech budownictwa regio-
nalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci dachowych w przedziale od 30
do 45 stopni. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz
otwierania po³aci dachowych (do�wietlenie poddasza)
na odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³ugo�ci dachu, liczonej po-
miêdzy krawêdziami okapu. Obowi¹zuje zakaz realizacji da-
chów p³askich i pulpitowych (z uwzglêdnieniem ustaleñ zwar-
tych w ust. 3) oraz g³ównych dachów namiotowych. Mak-
symalna wysoko�æ - dwie kondygnacje nadziemne, w tym
jedna w poddaszu. Poziom parteru nie mo¿e przekroczyæ
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1,20 m nad �rednim poziomem terenu lub 0,60 m od pozio-
mu terenu od strony stoku. Wysoko�æ obiektów mieszkal-
nych nie mo¿e przekroczyæ 11 m od poziomu parteru. Dla
czê�ci terenu objêtego planem nr 3 i po³o¿onego w strefie
eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin oznaczo-
nego indeksem literowym "/k" oraz dla budynków letni-
skowych wysoko�æ obiektów nie mo¿e przekroczyæ 10 m
od poziomu terenu od strony przystokowej.

2. Dla budynków gospodarczych i gara¿owych ustala siê re-
alizacjê dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci da-
chowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysoko�æ obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 8,0 m nad �rednim poziomem
terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara-
¿y dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopusz-
czeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku rów-
nym lub mniejszym od spadku dachu g³ównego budynku
mieszkalnego.

3. Dla obiektów us³ugowych realizowanych na terenie objê-
tym planem nr 2 w Przyszowej oraz nr 4 i 7 w Stroniu
obowi¹zuje kszta³towanie bry³y budynków harmonizuj¹-
cej z istniej¹cym otoczeniem. Wysoko�æ obiektów nie mo¿e
przekroczyæ 14,0 m. od poziomu parteru. Poziom parteru
obiektów nie mo¿e przekroczyæ 1,0 m od poziomu terenu.
Obowi¹zuj¹ dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie nachy-
lenia g³ównych po³aci od 30 do 45 stopni. Dla obiektów
us³ug obs³ugi pojazdów mechanicznych w Przyszowej
(plan nr 2) dopuszcza siê realizacjê dachów o k¹cie nachy-
lenia g³ównych po³aci poni¿ej 30 stopni z równoczesnym
zakazem realizacji dachów p³askich.
W przypadku realizacji wolnostoj¹cych budynków maga-
zynowych i gara¿owych ustala siê realizacjê dachów o k¹-
cie nachylenia g³ównych po³aci od 20 - 40 stopni; wyso-
ko�æ tych obiektów nie mo¿e przekroczyæ 8,0 m nad �red-
nim poziomem terenu.

4. Dopuszcza siê o�wietlenie obiektów przy u¿yciu okien
w szczytach, lukarn, okien po³aciowych i �wietlików.

5. Dla obs³ugi funkcji us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie nie-
zbêdnych miejsc postojowych w ilo�ci nie mniejszej ni¿:
- 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne (dla funkcji gastro-

nomicznej),
- 1 miejsce na 25 m2 powierzchni handlowej (dla funkcji

handlowej),
- 2 miejsca postojowe na ka¿de stanowisko obs³ugi pojaz-

dów, jednak nie mniej ni¿ 4 miejsca (dla us³ug obs³ugi
pojazdów mechanicznych),

- 1 miejsce na ka¿dych 15 zatrudnionych (dla pozosta³ych
us³ug),

- min. 2 miejsca dla obs³ugi funkcji us³ugowej, dopuszczo-
nej w zabudowie mieszkaniowej na dzia³kach nr 1311/2
i 1313/5 w £ukowicy (plan nr 13).

6. Przy wydzielaniu nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zu-
je minimalna powierzchnia jednej dzia³ki dla wolnostoj¹cej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2, w stre-
fie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin "/k" -
min.1000 m2.
Ustalenia powy¿sze nie dotycz¹ terenu objêtego planem
nr 10 w �widniku; dla tego terenu dopuszcza siê wydziele-
nie dzia³ki budowlanej zgodnie z granicami terenu wyzna-
czonego w planie pod zabudowê mieszkaniow¹
(pow. ~0,06 ha).

7. W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zuje zachowanie
co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej;
w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzcho-
win min. 40%.

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

9. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³a-
dzin panelami z tworzyw sztucznych, nale¿y stosowaæ ma-
teria³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.).

10. Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych,
ciemnych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zieleni, sza-
ro�ci). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wy-
klucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych,
betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

§ 9

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

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

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

3. Zaopatrzenie w wodê docelowo z wiejskich systemów za-
opatrzenia w wodê. Dopuszcza siê indywidualny system za-
opatrzenia w wodê, w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy szcze-
gólne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich
i pozosta³ych ustaleñ obowi¹zuj¹cego planu.

4. Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku "Prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. Nr 62
poz. 627 z pó�n. zm.) dla terenów posiadaj¹cych kanalizacjê
sanitarn¹ do tej kanalizacji, dla pozosta³ych terenów doce-
lowo do wiejskich systemów kanalizacyjnych. Do czasu re-
alizacji tych systemów dopuszcza siê realizacjê szczelnych,
bezodp³ywowych zbiorników okresowo opró¿nianych, z wy-
wo¿eniem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê; dopuszcza
siê równie¿ realizacjê indywidualnych, przyobiektowych
oczyszczalni �cieków.

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

6. Doprowadzenie gazu docelowo z istniej¹cych sieci gazowych
na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê tych sieci.

7. Ogrzewanie obiektów indywidualne w oparciu o paliwa tra-
dycyjne z sukcesywnym przechodzeniem na paliwa o naj-
ni¿szej emisji zanieczyszczeñ.

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

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 10

Plan 1 - wie� Przyszowa
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obej-
muj¹ce dzia³ki nr: 1060/6, 1060/7 i 1060/8 po³o¿one we wsi
Przyszowa o ³¹cznej powierzchni 0,32 ha, stanowi¹ce grunty
rolne klasy £V i £VI.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
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Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
Utrzymuje siê istniej¹cy budynek gospodarczy na dzia³ce
nr 1060/6, dopuszczaj¹c remont, przebudowê i rozbudowê
na warunkach ustalonych w § 8. Przy realizacji budynków
dopuszcza siê mo¿liwo�æ wykorzystania istniej¹cych funda-
mentów na dzia³ce nr 1060/6.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ i obiektów
infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci in-
frastruktury technicznej, dopuszczaj¹c ich remont, przebudo-
wê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ sieci.
Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do utyli-
zacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

3. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie przedniej linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹-

cej drogê wewnêtrzn¹ "KDW" w wielko�ci min. 4,5 m.
4. Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej.

Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych nie wyró¿nio-
nych na rysunku planu.

Plan 2 - wie� Przyszowa
MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem dzia³alno�ci us³ugowej, obejmuj¹ce czê�æ
dzia³ki nr 977 po³o¿onej we wsi Przyszowa o powierzchni
0,30 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy PsV.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ pojaz-
dów mechanicznych (warsztat, serwis samochodowy itp.)
wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi o uci¹¿li-
wo�ci (okre�lonej w przepisach szczególnych) zamykaj¹cej
siê w granicach terenu objêtego planem. Dopuszcza siê re-
alizacjê placu postojowego, budynków gospodarczych i ga-
ra¿y oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Przy realizacji budynków obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

gminn¹ lokaln¹ w wielko�ci 15 m.,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi

w wielko�ci min. 8 m.
z dopuszczeniem zmniejszenia tej odleg³o�ci za zgod¹ za-
rz¹dcy drogi.

3. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie
w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie
odpadów w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenu z drogi gminnej lokalnej na warunkach
okre�lonych przez zarz¹dcê tej drogi. Dopuszcza siê realiza-
cjê dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunku planu.

5. Dla czê�ci terenu po³o¿onego w obszarze zagro¿onym osuwa-
niem siê mas ziemnych, oznaczonym dodatkowym symbolem
"/o" obowi¹zuje sporz¹dzenie stosownych opracowañ geo-
technicznych ustalaj¹cych warunki posadowienia obiektów
zgodnie z przepisami szczególnymi odnosz¹cymi siê do obsza-
rów o z³o¿onych warunkach gruntowych posadowienia.

Plan 3 - wie� Przyszowa
MN/k - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmuj¹ce dzia³kê nr 175/1 po³o¿on¹ we wsi Przyszowa o po-
wierzchni 0,54 ha, stanowi¹c¹ grunty rolne klasy £V i RV.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.
Ze wzglêdu na po³o¿enie dzia³ki w strefie eksponowanych
widokowo stoków i wierzchowin, oznaczonej indeksem lite-
rowym "/k" obowi¹zuj¹ dodatkowo szczególne warunki ar-
chitektoniczno-krajobrazowe, okre�lone w § 8.

2. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

gminn¹ lokaln¹ "KD(DG-L) w wielko�ci 15 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi "KD(DG-

L)" w wielko�ci min. 10 m z dopuszczeniem zmniejszenia
tej wielko�ci za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê
wewnêtrzn¹ w wielko�ci 6 m,

- zachowanie linii zabudowy od granicy dzia³ki drogi we-
wnêtrznej KDW w wielko�ci min. 4,5 m.

3. Dojazd do terenu z drogi "KD(DG-L)" i "KDW" na warunkach
ustalonych z zarz¹dc¹ tych dróg. Dopuszcza siê realizacjê
dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunku planu.

4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci
infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebu-
dowê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹
sieci. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia
do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorga-
nizowany.

Plan 4 - wie� Stronie
MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem dzia³alno�ci us³ugowej, obejmuj¹ce dzia³-
kê nr 456/4 po³o¿on¹ we wsi Stronie o powierzchni 0,40 ha,
stanowi¹c¹ grunty rolne klasy RV.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê us³ug handlu i gastronomii wraz
z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi o uci¹¿liwo�ci
(okre�lonej w przepisach szczególnych) zamykaj¹cej siê
w granicach dzia³ki. Dopuszcza siê realizacjê budynków go-
spodarczych i gara¿y oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

powiatow¹ "KD(DP-Z)" w wielko�ci 20 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi "KD(DP-

Z)" w wielko�ci min. 17 m. (nawi¹zuj¹cej do istniej¹cej
zabudowy na dzia³ce s¹siedniej), z dopuszczeniem zmniej-
szenia tej wielko�ci za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê
wewnêtrzn¹ w wielko�ci 6 m,

- zachowanie linii zabudowy od granicy dzia³ki drogi we-
wnêtrznej KDW w wielko�ci min. 4,5 m.

3. Dojazd do terenu z drogi powiatowej i wewnêtrznej na wa-
runkach ustalonych z zarz¹dcami tych dróg. Dopuszcza siê
realizacjê dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunku
planu.

4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci
infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebu-
dowê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹
sieci. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia
do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorga-
nizowany.
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Plan 5 - wie� Stronie
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obej-
muj¹ce czê�æ dzia³ki nr 468/1 po³o¿onej we wsi Stronie o po-
wierzchni 0,21 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RIVa.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y

oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 8.
2. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie
w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie
odpadów w sposób zorganizowany.

3. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie przedniej linii zabudowy od krawêdzi jezdni

istniej¹cej drogi gminnej, znajduj¹cej siê na obszarze
Gminy Podegrodzie w wielko�ci min. 6 m.

4. Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej (obszar Gmi-
ny Podegrodzie) na warunkach okre�lonych przez zarz¹d-
cê tej drogi.

Plan 6 - wie� Stronie
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obej-
muj¹ce czê�æ dzia³ki nr 46/8 po³o¿onej we wsi Stronie o po-
wierzchni ~0,27 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RV.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Przy realizacji budynków obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê
gminn¹ dojazdow¹ w wielko�ci 10 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi "KD(DG-
D)" w wielko�ci min. 6 m.

3. Dojazd do terenu z drogi gminnej dojazdowej na warunkach
ustalonych z zarz¹dc¹ tej drogi. Dopuszcza siê realizacjê dróg
wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunku planu.

4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie
w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie
odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 7 - wie� Stronie
MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem dzia³alno�ci us³ugowej, obejmuj¹ce dzia³ki
nr 46/14 i 46/17 po³o¿one we wsi Stronie o powierzchni 0,50 ha,
stanowi¹ce grunty rolne klasy RVI.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê us³ug o uci¹¿liwo�ci (okre�lonej
w przepisach szczególnych) zamykaj¹cej siê w granicach
dzia³ki. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Dojazd do terenu z drogi gminnej dojazdowej istniej¹ca drog¹
wewnêtrzn¹ (nr dzia³ka nr 46/11). Dopuszcza siê realizacjê
dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunku planu.

3. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie
w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie
odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 8 - wie� Stronie
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obej-
muj¹ce czê�æ dzia³ki nr 6/3 po³o¿onej we wsi Stronie o po-
wierzchni ~0,28 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RVI.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

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

3. Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹. Dopuszcza
siê realizacjê dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na ry-
sunku planu.

4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie
w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie
odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 9 - wie� �widnik
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmuj¹ce dzia³ki nr: 97/8, 97/14 i 97/18 po³o¿one we wsi
�widnik o powierzchni ~0,53 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy
RIVa i IVb.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Dojazd do terenu istniej¹cymi drogami wewnêtrznymi. Do-
puszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych
na rysunku planu.

3. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sie-
ci infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebu-
dowê (prze³o¿enie) i rozbudowê na warunkach ustalonych
z zarz¹dc¹ sieci. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub
urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów w spo-
sób zorganizowany.

Plan 10 - wie� �widnik
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki nr 174/18 po³o¿onej we wsi �widnik
o powierzchni ~0,06 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy
RIVa(0,05 ha) i RV(0,01 ha).
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

powiatow¹ "KD(DP-Z)" w wielko�ci 20 m,
- zachowania linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powia-

towej w wielko�ci min. 8 m,
- zachowanie strefy od oczyszczalni �cieków zgodnie z ry-

sunkiem planu.
3. Dojazd do terenu z drogi powiatowej na warunkach ustalo-

nych z zarz¹dc¹ tej drogi.
4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sie-
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ci infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebu-
dowê (prze³o¿enie) i rozbudowê na warunkach ustalonych
z zarz¹dc¹ sieci. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub
urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów w spo-
sób zorganizowany.

Plan 11 - wie� £ukowica
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obej-
muj¹ce dzia³ki nr: 1251/2, 1251/7 i 1251/9 po³o¿one we wsi
£ukowica o ³¹cznej powierzchni ~0,12 ha, stanowi¹ce grunty
rolne klasy RIVa.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

wewnêtrzn¹ "KDW" w wielko�ci 6 m.,
- zachowania linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi we-

wnêtrznej w wielko�ci min. 5 m.
3. Dojazd do terenu z drogi "KDW" na warunkach ustalonych

z zarz¹dc¹ tej drogi.
4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci
infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebudo-
wê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ sieci.
Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do utyli-
zacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 12 - wie� £ukowica
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obej-
muj¹ce czê�æ dzia³ki nr 611/3 po³o¿onej we wsi £ukowica o po-
wierzchni ~0,10 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RV.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y

oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 8.
2. Dojazd do terenu poprzez czê�æ dzia³ki nr 611/3.
4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sie-
ci infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebu-
dowê, prze³o¿enie i rozbudowê na warunkach ustalonych
z zarz¹dcami sieci. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub
urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów w spo-
sób zorganizowany.

Plan 13 - wie� £ukowica
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obej-
muj¹ce dzia³ki nr 1311/2 i 1313/5 po³o¿one we wsi £ukowica
o powierzchni ~0,16 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy RIIIb.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury. Dopuszcza siê realizacjê
us³ug wbudowanych w budynki o uci¹¿liwo�ci (okre�lonej w
przepisach szczególnych) zamykaj¹cej siê w granicach dzia³ki
inwestora.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.
Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie linii zabu-
dowy od krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej (czê�æ dzia³ki

1351/1) w wielko�ci min. 6 m., z dopuszczeniem zmniejsze-
nia tej wielko�ci za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

2. Dojazd do dzia³ki nr 1311/2 z drogi powiatowej istniej¹cym
zjazdem poprzez dzia³kê nr 1311/1, natomiast do dzia³ki
nr 1313/5 drog¹ wewnêtrzn¹ (dzia³ka nr 1313/9).

3. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie
w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie
odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 14 - wie� £ukowica
RS/o - Tereny rolne, obejmuj¹ce czê�æ dzia³ek nr: 1011/8, 1037/1,
1039/5 i 1039/6 po³o¿onych we wsi £ukowica o powierzchni
~0,94 ha, stanowi¹cych grunty rolne klasy RVI.
1. Ustala siê uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
2. Dopuszcza siê realizacjê sieci, urz¹dzeñ i obiektów infra-

struktury technicznej, �cie¿ek spacerowych, doj�æ i dojaz-
dów gospodarczych. Dopuszcza siê obsadzenie terenu zie-
leni¹ wysok¹ i nisk¹.

3. Utrzymuje siê istniej¹cy budynek, dopuszczaj¹c jego remont,
przebudowê i rozbudowê, z mo¿liwo�ci¹ dostosowania do ist-
niej¹cej architektury i wysoko�ci obiektu.

4. Teren w ca³o�ci po³o¿ony jest w obszarze zagro¿onym osu-
waniem siê mas ziemnych, w zwi¹zku z tym realizacja inwe-
stycji musi byæ poprzedzona stosownymi opracowaniami
geotechnicznymi ustalaj¹cym warunki posadowienia i za-
bezpieczenia inwestycji zgodnie z przepisami szczególnymi
odnosz¹cymi siê do obszarów o z³o¿onych warunkach grun-
towych posadowienia.

Plan 15 - wie� M³yñczyska
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki nr 572/36 po³o¿onej we wsi M³yñ-
czyska o powierzchni ~0,13 ha, stanowi¹cej grunty rolne kla-
sy RVI i PsVI.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
2. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y

oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

3. Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ (dzia³ka
nr 572/13) oraz poprzez czê�æ dzia³ki nr 572/36.

4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ
wodoci¹gow¹ dopuszczaj¹c remont, przebudowê (prze³o-
¿enie) i rozbudowê w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci. Obowi¹-
zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji
�cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 16 - wie� M³yñczyska
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmuj¹ce dzia³kê nr 341 po³o¿on¹ we wsi M³yñczyska o po-
wierzchni ~1,13 ha, stanowi¹c¹ grunty rolne klasy RVI.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie odleg³o�ci od terenów le�nych (o klasie boni-

tacyjnej Ls) w wielko�ciach zgodnych z przepisami szcze-
gólnymi,
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- zachowania linii zabudowy od granicy dzia³ki drogi we-
wnêtrznej "KDW" w wielko�ci min. 5 m.

- zachowanie strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej
napowietrznej �redniego napiêcia 15 kV w wielko�ciach
zgodnych z przepisami szczególnymi.

3. Dojazd do terenu z drogi "KDW" na warunkach ustalonych
z zarz¹dc¹ tej drogi.

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

4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci
infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebudo-
wê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ sieci.
Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do utyli-
zacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Plan 17 - wie� M³yñczyska
MN/ML/o - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem rekreacyjnej, obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki
nr 215 po³o¿onej we wsi M³yñczyska o powierzchni ~0,37 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy PsVI.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków rekreacji indywidualnej
(letniskowej) oraz budynków gospodarczych, gara¿y, obiek-
tów ma³ej architektury, zieleni urz¹dzonej wraz z oczkami
wodnymi.
Utrzymuje siê istniej¹cy budynek mieszkalny, dopuszczaj¹c
jego remont, przebudowê i rozbudowê z mo¿liwo�ci¹ dosto-
sowania do istniej¹cej architektury i wysoko�ci obiektu.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

2. Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci
od terenów le�nych (o klasie bonitacyjnej Ls) w wielko�ciach
zgodnych z przepisami szczególnymi.

3. Dojazd do terenu z drogi "KDW" poprzez istniej¹c¹ drogê
wewnêtrzn¹. Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych
nie wyró¿nionych na rysunku planu.

4. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci
infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c remont, przebudo-
wê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ sieci.
Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do utyli-
zacji �cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

5. Teren w ca³o�ci po³o¿ony jest w obszarze zagro¿onym osu-
waniem siê mas ziemnych, w zwi¹zku z tym realizacja bu-
dynków musi byæ poprzedzona stosownymi opracowania-
mi geotechnicznymi ustalaj¹cym warunki posadowienia
obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi odnosz¹cymi
siê do obszarów o z³o¿onych warunkach gruntowych posa-
dowienia.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ukowica.

§ 13

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

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

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek



�
 1250 �

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 36

P
o

z. 256

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Przyszowa dzia³ki nr: 1060/6, 1060/7, 1060/8

PLAN 1 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

*

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Przyszowa czê�æ dzia³ki nr: 977

PLAN 2 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Przyszowa  dzia³ka nr: 175/1

PLAN 3 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

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

*



�
 1253 �

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 36

P
o

z. 256

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Stronie  dzia³ka nr: 456/4

PLAN 4 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Stronie czê�æ dzia³ki nr: 468/1

PLAN 5 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Stronie czê�æ dzia³ki nr: 46/8

PLAN 6 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Stronie  dzia³ki nr: 46/14 i 46/17

PLAN 7 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� Stronie  czê�æ dzia³ki nr: 6/3
PLAN 8 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� �widnik  dzia³ki nr: 97/8, 97/14, 97/18
PLAN 9 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� �widnik czê�æ dzia³ki nr: 174/18
PLAN 10 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� £ukowica dzia³ki nr: 1251/2, 1251/7, 1251/9

PLAN 11 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� £ukowica czê�æ dzia³ki nr: 611/3
PLAN 12 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� £ukowica dzia³ki nr: 1311/2, 1313/5
PLAN 13 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� £ukowica czê�æ dzia³ek nr: 1011/8 i 1039/5
PLAN 14 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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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Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� M³yñczyska czê�æ dzia³ki nr: 572/36
PLAN 15 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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 XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� M³yñczyska dzia³ka nr: 341

PLAN 16 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

* 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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Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr XXI/108/08
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £UKOWICA
Wie� M³yñczyska czê�æ dzia³ki nr: 215
PLAN 17 RYSUNEK PLANU

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

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

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

1. Rada Gminy £ukowica po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem
Wójta Gminy £ukowica z dnia 12 grudnia 2008 r, stwierdza-
j¹cym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy £ukowica w za-
kresie:
- przeznaczenia dzia³ek nr: 1060/6, 1060/7, 1060/8, 175/1

w Przyszowej, czê�ci dzia³ki nr 46/8, 6/3 i 468/1 po³o¿o-
nych w Stroniu, dzia³ek nr: 97/8, 97/14, 97/18 i czê�ci dzia³ki
nr 174/18 w �widniku, dzia³ek nr: 1251/2, 1251/7, 1251/9,
1311/2, 1313/5 oraz czê�ci dzia³ki nr 611/3 w £ukowicy,
dzia³ki nr 341 i czê�ci dzia³ki nr 572/36 w M³yñczyskach -
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- przeznaczenia czê�ci dzia³ki nr 215 w M³yñczyskach na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem rekreacyjnej,

-  przeznaczenia czê�ci dzia³ki nr 977 w Przyszowej i dzia³ek
nr: 46/14, 46/17 i 456/4 w Stroniu na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dzia³al-
no�ci us³ugowej,

- przeznaczenia czê�ci dzia³ek nr 1011/8, 1037/1, 1039/5
i 1039/6 w £ukowicy na tereny rolne po³o¿one w strefie
zagro¿onej osuwaniem siê mas ziemnych,

w okresie wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du
i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniê-
cia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z pó�. zm.).

2. Z zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy to wiej-
skie sieci infrastruktury technicznej dopuszczone do realiza-
cji na terenie objêtym planem nr 14 w £ukowicy i oznaczo-
nym symbolem RS/o.
Inwestycje te bêd¹ finansowane ze �rodków w³asnych gmi-
ny z mo¿liwo�ci¹ wsparcia finansowego z Unii Europejskiej
oraz innych funduszy pozyskanych przez w³adze gminy.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek
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