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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIX/234/2009
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz

zasad ich finansowania

Ze wzglêdu na przedmiot zmiany Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunaj-
cem - dotycz¹c¹ terenu nieruchomo�ci w miejscowo�ci Zby-
szyce, obejmuj¹cego dzia³ki Nr ew. 31/3 oraz 31/5 dla realizacji
zabudowy rekreacyjno-letniskowej, nie wyst¹pi³a potrzeba
okre�lenia zadañ w³asnych Gminy dla tego przedsiêwziêcia.

W zakresie infrastruktury technicznej wyposa¿enie przed-
miotowego terenu dokonane bêdzie ze �rodków w³asnych in-
westora. Przedmiotowy teren posiada dostêp do dróg publicz-
nych poprzez drogi wewnêtrzne.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIX/234/2009
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem stwierdza, ¿e do pro-
jektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Gródek nad Dunajcem nie wniesiono uwag
w okresie ustawowym.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

1976

Uchwa³a* Nr XXXVII/491/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Go³kowice Górne 15".

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.), art. 20 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Miejska
w Starym S¹czu:

§ 1

1. po stwierdzeniu zgodno�ci projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego - GO£KOWICE  GÓRNE  15.

z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary S¹cz
Uchwa³¹ Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 11 wrze�nia 2000 roku;

2. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszo-
nych do projektu planu;

3. po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy,

uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- GO£KOWICE GÓRNE 15., zwany dalej planem.

DZIA£ I - PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIA£ I - USTALENIA PODSTAWOWE

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWA£Y

1. PLAN GO£KOWICE GÓRNE 15., obejmuje czê�æ terenów
we wsi Go³kowice Górne o powierzchni 49,05 ha;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GO£-
KOWICE GÓRNE 15., sk³ada siê z tekstu planu stanowi¹ce-
go tre�æ niniejszej Uchwa³y oraz Za³¹cznika Nr 1 - Rysunek
planu sporz¹dzony na mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej
w skali 1:2000;

3. Za³¹czniki do Uchwa³y stanowi¹:
1) Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia

nieuwzglêdnionych uwag wniesionych do projektu planu;
2) Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji i za-

sadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy;

§ 3

OBJA�NIENIA U¯YTYCH
 W USTALENIACH PLANU OKRE�LEÑ

1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony

liniami ci¹g³ymi, rozgraniczaj¹cymi ró¿ne przeznaczenie
lub ró¿ne zasady zagospodarowania, je¿eli z tre�ci ni-
niejszej uchwa³y nie wynika inaczej;

2) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ obszar
jednej lub kilku dzia³ek ewidencyjnych lub ich czê�ci za-
wieraj¹cy siê w terenie przeznaczonym do zainwesto-
wania, ograniczonym na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi;

3) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ inwe-
stycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
wszystkie us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludno�ci,
równie¿ podstawowe, nastawione na zysk, z wyj¹tkiem
us³ug handlowych o pow. sprzeda¿owej powy¿ej 400 m2

oraz przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹-
dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �ro-
dowisko;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ planowany rodzaj u¿ytkowania terenu inwestycji
(obejmuj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich
czê�æ), zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, który zaj-

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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muje nie mniej ni¿ 55% jego powierzchni, wraz z elemen-
tami zagospodarowania uzupe³niaj¹cego i towarzysz¹-
cego, zwi¹zanymi bezpo�rednio z funkcj¹ terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ planowany rodzaj u¿ytkowania terenu inwestycji
(obejmuj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich
czê�æ), zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, inny ni¿
podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupe³nia prze-
znaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koli-
duje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizo-
wanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie dopuszczal-
ne nie mo¿e przekroczyæ 45% powierzchni terenu inwe-
stycji i lokalizowane jest na zasadach okre�lonych w usta-
leniach szczegó³owych;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê w której mo¿e byæ usytuowana �ciana fron-
towa budynku lub s³upy podcieni, bez prawa ich przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej terenu. Nie doty-
czy to elementów architektonicznych takich jak: balkon,
wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architek-
tonicznego, nadwieszonych nad terenem;

8) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê zabudowy kubaturowej;

9) wysoko�ci budynku od strony przystokowej - nale¿y
przez to rozumieæ wysoko�æ budynku liczon¹ od miejsca
przeciêcia istniej¹cego terenu lub linii stoku istniej¹cego
terenu, z najwy¿ej po³o¿on¹ na stoku �cian¹ zewnêtrzn¹
budynku, do kalenicy budynku;

10) dachu namiotowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
który ma co najmniej trzy trójk¹tne po³acie, schodz¹ce
siê w górnej czê�ci w jednym punkcie szczytowym i nie
posiada kalenicy;

11) RZGW - nale¿y przez to rozumieæ Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej.

ROZDZIA£ II - USTALENIA DLA  WSZYSTKICH  TERENÓW OB-
JÊTYCH PLANEM

§ 4

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY �RODOWISKA
I KSZTA£TOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO

1. Na obszarze objêtym ustaleniami planu, przy zagospoda-
rowaniu terenów, nale¿y uwzglêdniæ zakazy i ograniczenia
wprowadzone w ustaleniach szczegó³owych niniejszej
uchwa³y oraz warunki ochrony:
1) Wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 92/06 Wojewody Ma³o-

polskiego z dn.24.XI.2006r. (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego
Nr 806 z 24.XI.2006 r., poz. 4862) o utworzeniu Po³udnio-
woma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

2) Wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 5/05 Wojewody Ma³opol-
skiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa
Ma³opolskiego z 2005 roku Nr 309, poz. 2238) w sprawie
ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego;

3) wynikaj¹ce z po³o¿enia w Obszarach bezpo�redniego
zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych -
zgodnie ze "Studium okre�laj¹cym granice obszarów bez-
po�redniego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieob-
wa³owanych w zlewni górnego Dunajca do uj�cia Popra-
du", zatwierdzonym przez Dyrektora RZGW w dniu
11 stycznia 2005 roku;

4) wynikaj¹ce z po³o¿enia w Obszarze Najwy¿szej i Wy-
sokiej Ochrony dla G³ównego Zbiornika Wód Podziem-

nych (Nr 437) zwi¹zanym z Dolin¹ Dunajca (klasyfika-
cja wg A. Kleczkowskiego);

5) wynikaj¹ce z po³o¿enia w Obszarze G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych 439 Magura - Gorce, zwi¹zanym z Do-
lin¹ Dunajca (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego);

2. Ustala siê obowi¹zek ochrony ni¿ej wymienionych obiek-
tów wpisanych do ewidencji zabytków WUOZ Delegatura
w Nowym S¹czu i pokazanych na rysunku planu, zgodnie
z przepisami odrêbnymi:
1) Kapliczka szafkowa drew. XIX/XX w., Grupa Ukrzy¿owania;
2) Kapliczka domkowa, kam. XIX w.;
3) Budynek mieszkalny Nr 17 mur., l. 30-te XX w.;
4) Budynek mieszkalny Nr 18 drewniany 1 æw. XX w.;
5) Budynek mieszkalny Nr 36, drewniany, XVIII/ XIX w.;
6) Budynek mieszkalny Nr 38 drewniany, l. 30-te XX w.;
7) Budynek mieszkalny Nr 64, drewniany, 1 æw. XX w.;

3. Obowi¹zuje ochrona udokumentowanych stanowisk arche-
ologicznych, pokazanych na rysunku planu, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

4. Przy zagospodarowaniu dzia³ek przewidzianych pod zain-
westowanie od strony �ciany lasu obowi¹zuje uwzglêd-
nienie przebiegu korytarza ekologicznego o szeroko�ci, co
najmniej 10 m, licz¹c odleg³o�æ od rzutu korony drzew;

5. Obowi¹zek realizacji nowych budynków i rozbudowy ist-
niej¹cych przy uwzglêdnieniu:
1) minimalnej linii zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni

drogi powiatowej - 8 m;
2) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii

zabudowy;
3) niewyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych

linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg wewnêtrz-
nych, zlokalizowanych w odleg³o�ci 4 metrów od linii roz-
graniczaj¹cej drogi;

5) stref technicznych od sieci energetycznych, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

6. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 400 m2;

7. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji ogrodzeñ z wype³nieniami z prefabrykowanych
elementów betonowych oraz szczelnych z p³yt blaszanych;

8. Utrzymuje siê jako tymczasowe - dotychczasowe przezna-
czenie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie;

9. W zakresie ochrony przed ha³asem, obowi¹zuje przestrze-
ganie dopuszczalnych warto�ci ha³asu w �rodowisku dla
terenów oznaczonych symbolami:
1) MN/MR - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
2) U - jak dla terenów na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;

10. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do wód
i gruntu;

11. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych za-
wsze znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których ob-
ligatoryjnie wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia-
³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko, za wyj¹tkiem
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunika-
cji oraz urz¹dzeñ przeciwpowodziowych;

12. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych po-
tencjalnie oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e
byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na �rodowisko, za wyj¹tkiem tych, dla któ-
rych przeprowadzona procedura oceny oddzia³ywania na
�rodowisko w trakcie, której sporz¹dzono raport o oddzia-
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³ywaniu na �rodowisko, wykaza³a brak niekorzystnego
wp³ywu na przyrodê obszaru chronionego krajobrazu;

13. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u nieru-
chomo�ci w terenach przeznaczonych pod zabudowê:
1) Dopuszcza siê zmianê konfiguracji dzia³ek (scalenia i po-

dzia³y) w dostosowaniu do ich przeznaczenia okre�lone-
go w niniejszym planie;

2) Dla nowo wydzielanych dzia³ek, obowi¹zuje:
a) w terenach oznaczonych symbolami MN/MR - po-

wierzchnia nie mniejsza ni¿ 600 m2 dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego oraz nie mniejsza
ni¿ 2000 m2 dla budownictwa zagrodowego;

b) w terenach oznaczonych symbolami ML - powierzch-
nia nie mniejsza ni¿ 600 m2 dla budownictwa rekreacji
indywidualnej;

3) Dopuszcza siê podzia³y zwi¹zane z popraw¹ mo¿liwo�ci
zagospodarowania istniej¹cych dzia³ek tj. powiêksze-
niem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i doj�æ;

4) Przy podziale nieruchomo�ci s¹siaduj¹cych z drog¹ po-
wiatow¹, obowi¹zek uzgodnienia warunków dostêpno-
�ci do drogi z stosownym zarz¹dc¹ drogi.

14. W obszarach bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ dla po-
toku Jaworzynka, wyznaczonych na podstawie strefy wez-
brania powodziowego Q

1%
 okre�lonej w sporz¹dzonym

przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Krakowie "Studium okre�laj¹cym granice obszarów
bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieob-
wa³owanych w zlewni górnego Dunajca do uj�cia Popra-
du", oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, obowi¹-
zuj¹ nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikaj¹-
ce z przepisów odrêbnych dotycz¹cych ochrony przeciw-
powodziowej.

§ 5

USTALENIA  W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

1. Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê obiektów budow-
lanych infrastruktury technicznej;

2. Obowi¹zuje uwzglêdnienie przebiegu obiektów sieciowych
infrastruktury technicznej a tak¿e ich stref, przy rozbudo-
wie istniej¹cych budynków oraz realizacji nowych;

3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych infrastruk-
tury technicznej, a niezbêdnych dla obs³ugi terenów prze-
znaczonych pod zainwestowanie, w liniach rozgraniczaj¹-
cych dróg oraz w terenach przeznaczonych pod zainwesto-
wanie i rolnych, chyba, ¿e ustaleniami planu dla tych tere-
nów wprowadzono zakaz ich lokalizacji;

4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodê:
1) Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej lub z w³a-

snych studni.
2) Obowi¹zuje realizacja hydrantów zewnêtrznych lub zbior-

ników przeciw po¿arowych zapewniaj¹cych odpowied-
ni¹ ilo�æ wody do gaszenia po¿arów.

5. W zakresie odprowadzenia �cieków sanitarnych:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie �cieków sanitarnych na ko-

munaln¹ oczyszczalniê �cieków sieci¹ kanalizacji sani-
tarnej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopusz-
cza siê realizacjê lokalnych systemów unieszkodliwiania
�cieków, w tym utrzymanie istniej¹cej lokalnej oczysz-
czalni �cieków w terenach 1.U.;

2) Obowi¹zuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zain-
westowanie;

3) Obowi¹zuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sa-
nitarnej i opadowej.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) Realizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz rowów od-

wadniaj¹cych, zgodnie z przepisami odrêbnymi. Dopusz-
cza siê przebudowê istniej¹cych sieci kanalizacji desz-
czowej oraz rowów odwadniaj¹cych i realizacjê nowych;

2) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych i ich oczysz-
czanie, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7. W zakresie sk³adowania odpadów:
1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowi¹-

zuj¹ zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
Miasta i Gminy Stary S¹cz ustalone w stosownej uchwa-
le, zgodnie z przepisami odrêbnymi. Postêpowanie z od-
padami pochodz¹cymi z dzia³alno�ci gospodarczej zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

2) Obowi¹zuje zakaz sk³adowania odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych i nie urz¹dzonych.

3) Obowi¹zuje wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów
zlokalizowane na terenie Gminy Stary S¹cz.

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) Zaopatrzenie w gaz odbywaæ siê bêdzie sieci¹ rozdzielcz¹;
2) Dopuszcza siê korzystanie z alternatywnych �róde³ gazu,

w tym zbiorników na gaz p³ynny.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciep³o:

1) Zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie na bazie ko-
t³owni indywidualnych;

2) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji
zanieczyszczeñ;

10.  W zakresie zaopatrzenia terenów w energiê elektryczn¹:
1) Dostawa energii elektrycznej sieci¹ niskich napiêæ po-

przez stacje transformatorowe;
2) Dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych na dzia³-

kach o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 120 m2 w zale¿no�ci od
potrzeb, w terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;

3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹ce sieci
energetycznych napowietrzne i kablowe, w tym kablo-
wanie istniej¹cych sieci napowietrznych;

11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) Obowi¹zuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za po-

moc¹ kanalizacji teletechnicznej, przy³¹czy kablowych
ziemnych i innych dostêpnych rozwi¹zañ;

2) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych te-
lefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i tele-
wizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emituj¹cych
fale elektromagnetyczne;

12. W zakresie komunikacji:
1) Dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cych dróg

wewnêtrznych i dojazdów wraz z obiektami i urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów spacerowych niewyznaczo-
nych na rysunku planu o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 2 m;

DZIA£ II - PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

ROZDZIA£ I. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZY-
RODNICZYCH

§ 6

USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI

1. Tereny wód �ródl¹dowych p³yn¹cych (potok Jaworzynka),
oznaczone symbolem 1.WS. - pow. 0,40 ha. Obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
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1) Przebieg potoku, zgodnie z ewidencj¹ gruntów. Korekty
rzeczywistego przebiegu potoku wynikaj¹ ze zmian wy-
wo³anych zwiêkszonymi przep³ywami wód;

2) Obowi¹zuje zakaz zabudowy, za wyj¹tkiem budowli hy-
drotechnicznych niezbêdnych dla realizacji statutowych
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem wód oraz ochron¹ prze-
ciwpowodziow¹. Dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza siê techniczne umocnienia koryta w zakresie
wynikaj¹cym z realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem
wód oraz ochron¹ przeciwpowodziow¹.

2. Tereny rowów melioracyjnych, oznaczone symbolem 2.WS.
- pow. 0,30 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:
1) Zapewnienie dostêpu do rowów na zasadach okre�lo-

nych w przepisach odrêbnych, przy uwzglêdnieniu ich rze-
czywistego przebiegu w terenie;

2) Obowi¹zuje utrzymanie dro¿no�ci rowów - systemu od-
wadniaj¹cego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na do-
stosowanie przekrojów przepustów do warunków hydro-
logicznych cieku) i zapewnienie dostêpu, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

3. Tereny lasów, oznaczone symbolem 1.ZL - pow. 9,92 ha.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania tere-
nów:
1) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem realizacji obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ le�n¹
oraz urz¹dzeñ turystycznych;

2) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzonych miejsc do odpo-
czynku z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej architektury, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

4. Tereny do zalesieñ, oznaczone symbolem 2.ZL - pow. 0,74
ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania te-
renów:
1) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem realizacji obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ le�n¹
oraz urz¹dzeñ turystycznych;

2) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzonych miejsc do odpo-
czynku z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej architektury, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

§ 7

USTALENIA DLA TERENÓW U¯YTKOWANYCH ROLNICZO

1. Tereny rolne, oznaczone symbolem 1.RZ - pow. 0,16 ha.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania tere-
nów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne u¿ytko-

wane jako trwa³e u¿ytki zielone;
2) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym

s³u¿¹cych produkcji rolnej, za wyj¹tkiem obiektów budow-
lanych infrastruktury technicznej;

3) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych ci¹gów komunikacyj-
nych, za wyj¹tkiem dróg dojazdowych do pól oraz we-
wnêtrznych dróg dojazdowych s³u¿¹cych obs³udze tere-
nów zainwestowanych.

2. Tereny rolne, oznaczone symbolem 2.RZ - pow. 1,40 ha. Obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne u¿ytko-

wane jako trwa³e u¿ytki zielone;
2) Dopuszcza siê lokalizacjê wa³u przeciwpowodziowego.

3. Tereny rolne oznaczone symbolem R - pow. 7,71 ha. Obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne;

2) Obowi¹zuje zakaz zabudowy terenów i realizacji obiektów ku-
baturowych, w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej. Dopuszcza siê
realizacjê obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

3) Obowi¹zuje zakaz zalesienia terenów;
4) Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cych dróg dojazdowych;
5) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych ci¹gów komunikacyj-
nych, za wyj¹tkiem dróg dojazdowych do pól lub lasów.

ROZDZIA£ II. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEÑ-
CZYCH

§ 8

USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem 1.MN/MR - pow. 0,89 ha, 2.MN/MR - pow.
2,59 ha, 3.MN/MR - pow. 1,13 ha, 4.MN/MR - pow. 0,65 ha,
5.MN/MR - pow. 0,25 ha, 6.MN/MR - pow. 1,52 ha, 7.MN/
MR - pow. 0,13 ha, 8.MN/MR - pow. 2,36 ha, 9.MN/MR -
pow. 1,17 ha, 10.MN/MR - pow. 0,94 ha, 11.MN/MR - pow.
2,03 ha, 12.MN/MR - pow. 2,66 ha, 13.MN/MR - pow. 1,12
ha, 14.MN/MR - pow. 0,47 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce za-
sady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
b) budownictwo zagrodowe, realizowane jako budynki

mieszkalne z budynkami gospodarczymi i inwentarski-
mi, z dopuszczeniem wykorzystania ich dla potrzeb funk-
cji agroturystycznej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi podstawowe, realizowane jako wbudowane;
b) us³ugi komercyjne, realizowane jako budynki wolno-

stoj¹ce lub dobudowane do budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego, wy³¹cznie na dzia³kach usytuowanych
przy drogach publicznych i posiadaj¹cych z nich zjazd,
za wyj¹tkiem tych, dla których mo¿e byæ wymagane
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziê-
cia na �rodowisko;

c) drobna wytwórczo�æ nie zak³ócaj¹ca funkcji mieszka-
niowej. Obowi¹zuje realizacja obiektów drobnej wy-
twórczo�ci w budynkach wolnostoj¹cych, parterowych
z dopuszczeniem realizacji poddasza u¿ytkowego, o wy-
soko�ci w kalenicy do 7 metrów nad poziom istniej¹ce-
go terenu od strony przystokowej;

d) obiekty budowlane infrastruktury technicznej, drogi we-
wnêtrzne, miejsca postojowe ;

3) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju us³ug za
wyj¹tkiem wymienionych w punkcie 2;

4) £¹czna powierzchnia zabudowy na wydzielonej dzia³ce
lub terenie inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 40% ich po-
wierzchni;

5) Przy przebudowie istniej¹cych obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, ob-
ramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach
sidingu z tworzyw sztucznych;

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

c) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych, ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy, ciemnozielony lub naturalnej dachów-
ki (kolor ceglasty);
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6) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady realizacji nowych budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych oraz odbudowy, roz-
budowy lub nadbudowy istniej¹cych budynków miesz-
kalnych, we wszystkich terenach oznaczonych symbola-
mi od 1.MN/MR do 14.MN/MR:
a) realizacja budynków w zabudowie wolnostoj¹cej lub

w wypadku gdy szeroko�æ dzia³ki wynosi 16 m i poni¿ej
w zabudowie bli�niaczej, w granicy dzia³ki;

b) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów wolnostoj¹cych
w 1odleg³o�ci 1,5 m od d³u¿szej granicy dzia³ki w wy-
padku, gdy szeroko�æ dzia³ki wynosi 16 m i poni¿ej;

c) kubatura budynku mieszkalnego jednorodzinnego do
1200 m3. Do ww. kubatury nie wlicza siê kubatury do-
budowanego budynku gospodarczego, gara¿owego lub
czê�ci kubatury budynku przeznaczonej dla w/w prze-
znaczenia;

d) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych do
dwóch kondygnacji nadziemnych od strony przystoko-
wej, w tym jedna w poddaszu i wysoko�ci w kalenicy
do 11 metrów nad poziom istniej¹cego terenu od stro-
ny przystokowej;

e) przy realizacji nowych budynków oraz nadbudowie bu-
dynków obowi¹zek realizacji g³ównych dachów jako
dwuspadowych lub wielopo³aciowych o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci pomiêdzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobr¹zowy, grafitowy, czarny matowy, ciem-
nozielony lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty);

f) przy rozbudowie budynków dopuszcza siê realizacjê da-
chów jako jednospadowych, dwuspadowych, czteropo-
³aciowych lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci do 450 i kolorystyce pokrycia po³aci
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zo-
wy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. Obowi¹-
zuje zakaz realizacji dachów p³askich;

g) zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspól-
nej kalenicy, realizacji po³aci dachowych o ró¿nym k¹-
cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych i lu-
karn) oraz otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych
wychodz¹cych z kalenicy na d³ugo�ci powy¿ej 1/2 ele-
wacji kalenicowej. Dopuszcza siê otwarcia dachowe
typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskó³ki", "kapliczki",
otwarcia pulpitowe, lukarny ³ukowe typu "wole oko"
itp. Szeroko�æ jednej lukarny (tzn. szeroko�æ czo³owej
�ciany lukarny bez okapów) liczona w najszerszym jej
miejscu, nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugo�ci okapu.
£¹czna szeroko�æ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³u-
go�ci okapu. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

h) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tra-
dycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych ma-
teria³ów elewacyjnych i charakterystycznego dla re-
gionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw sztucznych;

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê parterowych budynków gospo-
darczych i gara¿y z poddaszem u¿ytkowym, realizowa-
nych jako wolnostoj¹ce lub dobudowane do mieszkalnych.
Wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ w kalenicy
wysoko�ci 7 metrów nad poziom istniej¹cego terenu od
strony przystokowej. Obowi¹zuje realizacja dachów jako
dwuspadowych, czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych, o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 350 - 450 i kolo-

rystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczer-
wony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, czarny matowy, ciem-
nozielony lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty) oraz w
wypadku ich realizacji jako budynków wolnostoj¹cych
zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspól-
nej kalenicy i realizacji po³aci dachowych o ró¿nym k¹cie
nachylenia. W wypadku realizacji budynków jako dobu-
dowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza siê re-
alizacje dachów jednospadowych o k¹cie nachylenia po-
³aci do 450;

8) Obowi¹zuje zachowanie terenów biologicznie czynnych
nie mniejszych ni¿ 50% powierzchni dzia³ki lub terenu in-
westycji;

9) Dostêp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu
dróg publicznych oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komuni-
kacyjne i dojazdy nie wyznaczone na rysunku planu, re-
alizowane zgodnie z przepisami odrêbnymi;

10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe
na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww.
miejsc postojowych wlicza siê 1-no miejsce w gara¿u.
Obowi¹zuje realizacja dodatkowo nie mniej ni¿ 2 miejsc
postojowych na ka¿dej dzia³ce, na której bêdzie realizo-
wana funkcja us³ugowa. Do ww. miejsc postojowych w
zabudowie, w której bêd¹ realizowane us³ugi wlicza siê
miejsca w gara¿u.

§ 9

USTALENIA DLA TERENÓW BUDOWNICTWA REKREACJI
INDYWIDUALNEJ

1. Tereny budownictwa rekreacji indywidualnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1.ML - pow. 0,43 ha, 2.ML - pow.
0,08 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowa-
nia terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - budownictwo rekre-

acji indywidualnej;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zieleñ urz¹dzona,

obiekty budowlane infrastruktury technicznej, drogi we-
wnêtrzne;

3) Powierzchnia zabudowy na wydzielonej dzia³ce nie mo¿e
przekroczyæ 20% jej powierzchni;

4) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady realizacji budynków:
a) realizacja budynków w zabudowie wolnostoj¹cej;
b) realizacja budynków rekreacji indywidualnej jako par-

terowych lub o dwóch kondygnacjach nadziemnych od
strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu i wyso-
ko�ci w kalenicy do 7 metrów nad istniej¹cy poziom
terenu od strony przystokowej;

c) kubatura budynku rekreacji indywidualnej do 900 m3.
Do ww. kubatury nie wlicza siê kubatury dobudowane-
go budynku gara¿owego lub czê�ci kubatury budynku
przeznaczonej dla ww. przeznaczenia;

d) realizacja g³ównych dachów jako dwuspadowych o k¹-
cie nachylenia g³ównych po³aci dla budynków rekre-
acji indywidualnej pomiêdzy 350 - 450 i kolorystyce po-
krycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobr¹zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozie-
lony lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty). Dopusz-
cza siê realizacjê dachów czteropo³aciowych lub wielo-
po³aciowych;

e) zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspól-
nej kalenicy, realizacji po³aci dachowych o ró¿nym k¹-
cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych i lu-
karn) oraz otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych
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wychodz¹cych z kalenicy na d³ugo�ci powy¿ej 1/2 ele-
wacji kalenicowej. Dopuszcza siê otwarcia dachowe
typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskó³ki", "kapliczki",
otwarcia pulpitowe, lukarny ³ukowe typu "wole oko"
itp. Szeroko�æ jednej lukarny (tzn. szeroko�æ czo³owej
�ciany lukarny bez okapów) liczona w najszerszym jej
miejscu, nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugo�ci okapu.
£¹czna szeroko�æ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³u-
go�ci okapu. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

f) stosowanie na elewacjach budynków elementów wy-
koñczenia wykonanych z u¿yciem miejscowych mate-
ria³ów elewacyjnych takich jak drewno i kamieñ. Zakaz
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw sztucz-
nych;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y o kubaturze nie wiêkszej
ni¿ 150 m3, jako budynków wolnostoj¹cych lub dobudo-
wanych do budynku rekreacji indywidualnej. Obowi¹zuje
realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropo³aciowych
lub wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiê-
dzy 300 - 450 oraz w wypadku gara¿y dobudowanych do
budynków rekreacji indywidualnej dachów jednospado-
wych, o k¹cie nachylenia po³aci do 450 i kolorystyce po-
krycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobr¹zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony lub
naturalnej dachówki (kolor ceglasty). W wypadku realiza-
cji gara¿y jako wolnostoj¹cych obowi¹zuje zakaz przesu-
wania w pionie po³aci dachowych o wspólnej kalenicy
i realizacji po³aci dachowych o ró¿nym k¹cie nachylenia;

6) Obowi¹zuje zachowanie terenów biologicznie czynnych
nie mniejszych ni¿ 50% powierzchni dzia³ki;

7) Dostêp do terenów z drogi wewnêtrznej oraz poprzez
wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne o szeroko�ci nie mniej-
szej ni¿ 4,5 m.

§ 10

USTALENIA DLA TERENÓW US£UG

1. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem U - pow.
4,56 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowa-
nia terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe - us³ugi hotelarskie z obiek-

tami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, realizowane jako
o�rodek rekreacyjno - wypoczynkowy;

2) Przeznaczenie dopuszczalne - gastronomia, o�rodek
"SPA", urz¹dzenia i obiekty sportowo - rekreacyjne, zie-
leñ urz¹dzona, miejsca postojowe;

3) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekreacyj-
nych typu: basen kryty lub otwarty, amfiteatr, zadaszona
scena dla imprez, trawiaste boiska do gier, korty teniso-
we, plac zabaw dla dzieci, �cie¿ki spacerowe, obiekty
i urz¹dzenia ma³ej architektury, urz¹dzone miejsce na
ognisko i do grillowania itp.;

4) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 25% po-
wierzchni terenu inwestycji;

5) Utrzymuje siê istniej¹cy o�rodek wypoczynkowy z do-
puszczeniem jego rozbudowy na nastêpuj¹cych zasadach:
a) dopuszcza siê budowê karczmy regionalnej z pokoja-

mi mieszkalnymi i salami konferencyjnymi o kubatu-
rze do 2500 m3;

b) dopuszcza siê budowê ma³ych domków rekreacyjnych
o pow. zabudowy do 30 m2 i kubaturze do 150 m3 ka¿dy;

c) dopuszcza siê budowê du¿ych domków rekreacyjnych
o pow. zabudowy do 50 m2 i kubaturze do 250 m3 ka¿-
dy;

d) dopuszcza siê budowê budynku zakwaterowania tu-
rystycznego - domu wypoczynkowego, o kubaturze
do 2000 m3;

e) dopuszcza siê nadbudowê i zmianê przeznaczenia bu-
dynku administracyjnego na budynek wypoczynkowy,
do kubatury nie wiêkszej ni¿ 1800 m3;

6) W zakresie kszta³towania architektury budynków, za wy-
j¹tkiem basenów, obowi¹zuje:
a) dopuszcza siê realizacjê obiektów jako wolnostoj¹cych

lub zblokowanych, czyli po³¹czonych �cianami szczy-
towymi lub przewi¹zkami, na zasadach okre�lonych
w przepisach odrêbnych oraz ustaleniach pkt. 5; oraz
rozcz³onkowanie bry³ budynków i zró¿nicowanie ich
wysoko�ci;

b) zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ dwie kondy-
gnacje nadziemne, w tym jedna winna byæ realizowa-
na w poddaszu. Wysoko�æ budynków w kalenicy nie
mo¿e przekroczyæ 12 metrów nad poziom istniej¹ce-
go terenu od strony przystokowej;

c) realizacja g³ównych dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
pomiêdzy 300 - 450. Dopuszcza siê realizacjê p³askich
stropodachów, pe³ni¹cych funkcje terenów biologicz-
nie czynnych, z dopuszczeniem ich u¿ytkowania jako
terenów rekreacyjnych oraz realizacjê dachów w for-
mie tarasów widokowych i rekreacyjnych;

d) zakaz realizacji g³ównych po³aci dachowych jako prze-
suniêtych w p³aszczy�nie pionowej dachów pulpito-
wych. Dopuszcza siê realizacjê innych k¹tów nachyle-
nia dla czê�ci dachów nie stanowi¹cych g³ównych po-
³aci oraz wygl¹dów dachowych i lukarn. Dopuszcza
siê za³amanie po³aci i zmianê k¹ta jej nachylenia w
strefie okapu na d³ugo�ci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugo�ci
po³aci. Dopuszcza siê pulpitowe otwarcia dachowe pod
warunkiem, i¿ wychodz¹ one z po³aci dachu, co naj-
mniej 100 cm poni¿ej kalenicy oraz nie przekraczaj¹
d³ugo�ci 1/2 elewacji kalenicowej;

e) obowi¹zuje stosowanie na elewacjach budynków ko-
lorów pastelowych i elementów wykoñczenia wyko-
nanych z u¿yciem materia³ów elewacyjnych takich jak
drewno i kamieñ. Zakaz stosowania na elewacjach
materia³ów lustrzanych oraz sidingu z tworzyw;

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i po-
³aci dachowych. Obowi¹zuje stosowanie na elewacjach
budynków kolorów pastelowych;

7) Obowi¹zek zabezpieczenia istniej¹cych skarp oraz skarp
powsta³ych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem
materia³ów naturalnych typu kamieñ i drewno oraz ro-
�linno�ci;

8) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych i na pod-
murówce, z uwagi na po³o¿enie czê�ci terenu w ob-
szarze cennym przyrodniczo. Dopuszcza siê ogrodze-
nie a¿urowe z drewna o wys. do 1,20 m oraz realizacje
¿ywop³otów, z zastosowaniem gatunków krzewów ta-
kich jak: ja³owiec, leszczyna, g³óg oraz gatunków zi-
mozielonych;

9) Obowi¹zuje realizacja zieleni niskiej i wysokiej i zacho-
wanie powierzchni biologicznie czynnej na nie mniej ni¿
50% powierzchni terenu inwestycji;

10) Obowi¹zek lokalizacji miejsc postojowych, nie mniej ni¿
2 na 10 miejsc noclegowych. Obowi¹zek wkomponowa-
nia miejsc postojowych w zieleñ drzewiasto - krzewiast¹.
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2. Tereny us³ug, oznaczone symbolem US - pow. 1,32 ha.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania tere-
nów:
1. Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu

publicznego;
2. Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz¹dzenia spor-

towe;
3. Przeznaczenie dopuszczalne - tereny zieleni, parkingi,

obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
4. Dopuszcza siê realizacjê pól do gier sportowych, w tym

boisk sportowych (ligowe i wielofunkcyjne) oraz trawia-
stych, amfiteatru zadaszonego wraz z miejscami siedz¹cy-
mii powierzchni u¿ytkowej sceny nie wiêkszej ni¿ 150 m2,
obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury, zadaszonych tara-
sów, drewnianych altan, urz¹dzonych miejsc na ognisko
i do grillowania itp.;

5. Obowi¹zuje zakaz realizacji budynków, za wyj¹tkiem jed-
nego obiektu kubaturowego o funkcji socjalno - admini-
stracyjnej (budynek klubowy) o kubaturze do 1000 m3,
zwi¹zanego z obs³ug¹ terenów sportowych oraz budyn-
ku "Orlik";

6. W zakresie kszta³towania architektury budynku o funkcji
socjalno - administracyjnej obowi¹zuje:
a) zakaz realizacji budynku wy¿szego ni¿ parterowy.

Wysoko�æ obiektu w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ
9 metrów nad poziom istniej¹cego terenu;

b) obowi¹zuje zakaz podpiwniczenia obiektu;
c) obowi¹zek realizacji g³ównych dachów jako dwuspa-

dowych, ewentualnie cztero lub wielopo³aciowych o k¹-
cie nachylenia po³aci pomiêdzy 300 - 400 i kolorystyce
pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony;

d) obowi¹zuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesu-
niêtej w pionie, realizacji po³aci dachowych o ró¿nym
k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych) i
otwierania dachów na ca³ej d³ugo�ci. Zakaz realizacji
dachów namiotowych;

e) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miej-
scowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycz-
nego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne
itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw
sztucznych;

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7. Dopuszcza siê przesklepienie rowu melioracyjnego, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

8. Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych za
wyj¹tkiem lokalizacji obiektów tymczasowych zwi¹za-
nych z obs³ug¹ i organizacj¹ imprez;

9. Dopuszcza siê realizacjê stacji trafo;
10. Obowi¹zuje uwzglêdnienie w projekcie zagospodarowa-

nia dzia³ki, na pow. min 20% powierzchni terenów biolo-
gicznie czynnych;

11. Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych;
12. Dostêp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej

na rysunku planu drogi klasy lokalnej oraz poprzez we-
wnêtrzny ci¹g komunikacyjny nie wyznaczony na rysun-
ku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrêbnymi.
Dopuszcza siê realizacjê wzd³u¿ obwa³owania potoku
Jaworzynka;

13. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej
ni¿ 20.

ROZDZIA£ III. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW  KOMU-
NIKACJI.

§ 11

USTALENIA PLANU DLA  TERENÓW DRÓG

1. Tereny komunikacji - droga publiczna, oznaczona symbolem
1.KDl - pow. 1,94 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu

publicznego;
2) Teren drogi powiatowej (Nr 1536K Go³kowice Górne -

Gaboñ) klasy lokalnej o szeroko�ci w liniach rozgranicza-
j¹cych 15 m i jej elementów realizowanych na zasadach
okre�lonych w przepisach odrêbnych, takich jak:
a) jezdnia o szeroko�ci min. 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi.
3) W pasie terenu pomiêdzy granic¹ pasa drogowego a li-

niami rozgraniczaj¹cymi drogê dopuszcza siê lokalizacjê
tymczasowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ budow-
lanych zwi¹zanych z obiektami budowlanymi, na zasadach
stosownego zarz¹dcy drogi;

4) W pasie drogowym dopuszcza siê lokalizacjê obiektów
budowlanych i urz¹dzeñ wy³¹cznie za zgod¹ stosownego
zarz¹dcy drogi;

5) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach
okre�lonych w przepisach odrêbnych;

2. Tereny komunikacji - droga wewnêtrzna, oznaczona symbo-
lem 3.KDw - pow. 0,18 ha, 5.KDw - pow. 0,21 ha, 6.KDw -
pow. 0,04 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane bê-
dzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg wewnêtrznych

o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m i jej elemen-
tów, takich jak:
a) jezdnia o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi.
3. Tereny komunikacji - droga wewnêtrzna, oznaczona symbo-

lem 1.KDw - pow. 0,18 ha, 2.KDw - pow. 0,25 ha, 4.KDw -
pow. 0,09 ha, 7.KDw - pow. 0,07 ha. Zagospodarowanie te-
renów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg wewnêtrznych

o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m i jej elemen-
tów, takich jak:
a) jezdnia o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi.

§ 12

USTALENIA PLANU DLA  TERENÓW PARKINGÓW

1. Tereny parkingu oznaczone symbolem 1.KS - pow. 0,07 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastê-
puj¹cych zasadach:
1) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogê klasy lokal-

nej, na zasadach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego
drog¹;

2) Obowi¹zek realizacji na powierzchni nie mniejszej ni¿ 10%
powierzchni parkingu zieleni drzewiasto - krzewiastej;

3) Obowi¹zek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg
i placów z substancji ropopochodnych oraz czê�ci sta³ych.



� 9422 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 272 Poz. 1976

2. Tereny parkingu oznaczone symbolem 2.KS - pow. 0,16 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastê-
puj¹cych zasadach:
1) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogê klasy lokalnej,

na zasadach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego drog¹;
2) Obowi¹zek realizacji na powierzchni nie mniejszej ni¿ 10%

powierzchni parkingu zieleni drzewiasto - krzewiastej,
w tym pasa zieleni izolacyjnej o szeroko�ci nie mniejszej
ni¿ 5 metrów od strony potoku Jaworzynka;

3) Obowi¹zek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg
i placów z substancji ropopochodnych oraz czê�ci sta³ych.

DZIA£ III - PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

§ 13

Ustala siê z tytu³u uchwalenia planu i zwi¹zanego z tym
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, stawkê dla naliczania op³at
w wysoko�ci:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN/MR

i U;
2. 10% dla terenów pozosta³ych.

§ 14

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Stary S¹cz.

§ 15

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

§ 16

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Starym S¹czu.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GO£KOWICE  GÓRNE 15

UK£AD SEKCJI

SKALA 1:2000*

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/491/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 30 marca 2009 r.

* 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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Legenda:

I. Przeznaczenie terenów

Tereny zieleni i wód

Tereny wód �ródl¹dowych p³yn¹cych (potok Ja-
worzynka)

Tereny rowów melioracyjnych

Tereny lasów

Tereny do zalesieñ

Tereny zieleni urz¹dzonej

Tereny u¿ytkowane rolniczo

Tereny rolne

Tereny rolne

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny budownictwa rekreacji indywidualnej

Tereny budownictwa rekreacji indywidualnej

Tereny us³ug

Tereny zabudowy us³ugowej

Tereny us³ug

Tereny komunikacji

Tereny komunikacji - droga publiczna

Tereny komunikacji - drogi wewnêtrzne

Tereny parkingów

II. Inne ustalenia planu

Granica obszaru opracowania planu

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu

Nieprzekraczalne linie zabudowy

III. Oznaczenia Informacyjne

Obiekty wpisane do ewidencji zabytków WUOZ
Delegatury w Nowym S¹czu

Stanowiska archeologiczne

Obszary bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹
wyznaczone w Studium okre�laj¹cym granice
obszarów bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹
dla terenów nieobwa³owanych w zlewni dolne-
go Dunajca do uj�cia Popradu sporz¹dzonego
przez Dyrektora RZGW w Krakowie

Proponowany podzia³ geodezyjny na dzia³ki

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/491/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 30 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM S¥CZU,
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG NIEUWZGLENIONYCH

i UWAGLÊDNIONYCH CZÊ�CIOWO, ZG£OSZONYCH DO
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO "GO£KOWICE GÓRNE 15"

Uwaga: Nr uwag, zgodnie z numeracj¹ w wykazie uwag wnie-
sionych do wy³o¿onego do wgl¹du publicznego w dniach od 24
stycznia 2009 r do 20 lutego 2009 r, projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego "GO£KOWICE GÓR-
NE 15".

Uwaga Nr 3 dotycz¹ca, przeznaczenia dzia³ki Nr 439 na cele
budowlane.

Uwagi nie uwzglêdniono z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w obo-
wi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i Gminy Stary S¹cz w terenach
wskazanych do objêcia zakazem zabudowy obejmuj¹cych te-
reny obszarów chronionych przed zabudow¹ z uwagi na ko-
nieczno�æ zapewnienia prawid³owego funkcjonowania przy-
rody oraz ochronê krajobrazu kulturowego, w obszarach zwar-
tych kompleksów gruntów rolnych o wysokich klasach gleb(kla-
sy III) i obszarach o najwy¿szych walorach krajobrazowych i wy-
sokich walorach widokowych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4
Ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmiana-
mi) ustalenia obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go s¹ wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów
miejscowych, a rada Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwa-
la plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustalenia-
mi studium.

Uwaga Nr 4 dotycz¹ca, wyznaczenia w planie wewnêtrznej
drogi dojazdowej po istniej¹cej gminnej drodze wewnêtrz-
nej (dzia³ki Nr 449/3/7) oraz wzd³u¿ wa³ów potoku Jawo-
rzynka, stanowi¹cej dojazd do terenów budownictwa miesz-
kaniowego jednorodzinnego oznaczonych symbolem 8.MN.
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Uwagê uwzglêdniono czê�ciowo koryguj¹c zapisy planu
dla terenów oznaczonych symbolem 8.MN w sposób nastêpu-
j¹cy: "dostêp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu

dróg publicznych oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunikacyj-

ne i dojazdy nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane

zgodnie z przepisami odrêbnymi".

Wyznaczenie wnioskowanej w tre�ci uwagi drogi wewnêtrz-
nej, nie nak³ada bowiem na gminê obowi¹zku jej realizacji,
gdy¿ drogi wewnêtrzne nie s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami drogami publicznymi których realizacja nale¿y do za-
dañ w³asnych Gminy. Poniewa¿ proponowana w tre�ci uwagi
droga wewnêtrzna biegnie po dzia³kach stanowi¹cych w³a-
sno�æ autorów uwagi nie ma przeszkód, aby zgodnie z cytowa-
nymi wy¿ej zapisami planu mogli oni drogê zrealizowaæ.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVII/491/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 30 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ  W  STARYM S¥CZU
o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisa-

nych w projekcie planu Go³kowice Górne 15, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych

do zadañ w³asnych Gminy

I. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy.
1. Do realizacji w latach 2010 - 2012 przewidziano moderni-

zacjê 30 metrowego odcinka drogi 3.KDw, stanowi¹cej
dojazd do nowoprojektowanego boiska i budowê parkin-
gu 2.KS;

2. W/w zadanie realizowane bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

3. Realizacja w okresie 2010 - 2012 i latach nastêpnych,
pozosta³ych inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy i ujê-
tych w planie, nie wymaga zmiany niniejszego rozstrzy-
gniêcia.

4. Wydatki na ww. zadanie bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia
�rodków finansowych w bud¿ecie miasta pochodz¹cych
z dochodów w³asnych Gminy i innych �róde³, w przybli¿o-
nej wysoko�ci:
� 351.100,00 z³ dla realizacji ww. zadania w latach 2010 -

2012, w tym;
� 16.300,00 z³ przygotowanie inwestycji (dokumenta-

cja projektowa);
� 334.800,00 z³ modernizacja drogi 3.KDw i budowa

parkingu 2.KS.
5. Prognozowana wysoko�æ kosztów okre�lono bez uwzglêd-

nienia zamian warto�ci nak³adów inwestycyjnych w cza-
sie na podstawie prognozy skutków finansowych uchwa-
lenia planu miejscowego Go³kowice Górne 15, sporz¹-
dzonej w lipcu 2008 r.

6. Ww. zadanie realizowane bêdzie si³ami w³asnymi miasta
z dopuszczeniem realizacji si³ami zewnêtrznymi. Wy³o-
nienie wykonawcy powinno odbywaæ siê w trybie i na
zasadach okre�lonych w Ustawie - Prawo zamówieñ pu-
blicznych.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalez¹ do za-
dañ w³asnych Gminy, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
1. Powy¿sze zadanie finansowane bêdzie ze �rodków krajo-

wych i unijnych. �rodki krajowe czê�ciowo pochodziæ bêd¹
ze �rodków w³asnych Gminy i bud¿etu pañstwa, fundu-
szy i dotacji celowych, po¿yczek i kredytów, �rodków in-
stytucji pozabud¿etowych. �rodki unijne pochodziæ bêd¹
z funduszy strukturalnych.

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ Gmina inwestorów w fi-
nansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.

3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³a bud¿etowa w sprawie
planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, tylko propozycja do rozwa¿enia przy
uchwalaniu w przysz³o�ci bud¿etu Gminy w tej czê�ci.

III.  Sposób realizacji i zasady finansowania w/w inwestycji
winny byæ uwzglêdnione w Wieloletnim planie finansowym
i Wieloletnim programie inwestycyjnym.

IV. Zmiany ustalonych w pkt. I i II, sposobów realizacji oraz
zasad finansowania zapisanych w planie Go³kowice Gór-
ne 15, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalez¹ do zadañ w³asnych Gminy, dokonane zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, nie wymagaj¹ zmia-
ny niniejszego rozstrzygniêcia.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis


