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Uchwa³a Nr XXIII/162/2009
Rady Gminy Kro�cienko nad Dunajcem

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kro�cienko nad Dunajcem -
Zawodzie II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pó�n. zm.), art. 14 ust. 8
i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó�n. zm.), Rada Gminy Kro�cienko nad Dunajcem stwierdza
zgodno�æ projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kro�cienko nad Dunajcem - Zawodzie II
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kro�cienko nad Dunajcem
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Kro�cienko nad Dunajcem
Nr XX/138/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. z pó�n. zm. i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kro�cienko nad Dunajcem - - Zawodzie II obejmuj¹cy obszar
o powierzchni 77,77 ha.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000, który sta-
nowi Za³¹cznik 1.

2. Za³¹cznikami tekstowymi do uchwa³y s¹:
1) rozstrzygniêcie w sprawie rozpatrzenia uwag do planu

- Za³¹cznik 2,
2) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-

re nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - Za³¹cznik 3.

§ 2

Celem planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych
do ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
oraz sposobu zabudowy w granicach planu z zachowaniem:
1) ochrony interesu publicznego w zakresie:

a) zapewnienia dostêpno�ci do us³ug publicznych,
b) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastruktu-

rê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwo�ci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu

komunikacyjnego,
d) zachowania warto�ci �rodowiska kulturowego, przyrod-

niczego i krajobrazu;
2) zapewnienia warunków przestrzennych dla rozwoju miesz-

kalnictwa, us³ug i wytwórczo�ci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, warto�ci �rodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu;

3) minimalizacji konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami prze-
strzeni,

4) podniesienia warto�ci nieruchomo�ci.

§ 3

1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.),

2) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi, szczególne w stosunku do Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym,

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie oraz zagospodarowanie, które przewa¿a
w terenie wyznaczonym konkretnymi liniami rozgrani-
czaj¹cymi (to znaczy obejmuje swym zasiêgiem co naj-
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mniej 50% powierzchni danego terenu) wraz z elemen-
tami zagospodarowania towarzysz¹cego, zwi¹zanego
bezpo�rednio z funkcj¹ terenu,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ,
¿e w danym terenie wystêpuj¹ inne funkcje i formy za-
gospodarowania, które wzbogacaj¹ lub uzupe³niaj¹ prze-
znaczenie podstawowe, nie powoduj¹c z nim kolizji,

5) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynek mieszkalny lub ich zespó³ wraz z przeznaczony-
mi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin budynkami
gara¿owymi i gospodarczymi,

6) wysoko�ci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar pio-
nowy budynków liczony od poziomu gruntu w najni¿-
szym punkcie przy obrysie budynku do najwy¿ej po³o¿o-
nej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci
dachowych,

7) dostêpie do drogi publicznej - nale¿y przez to rozumieæ
bezpo�redni dostêp do tej drogi, dostêp przez drogê we-
wnêtrzn¹ lub przez ustanowienie s³u¿ebno�ci drogowej,

8) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to ro-
zumieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê
powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzo-
nych jako trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewnia-
j¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10 m2,

9) uci¹¿liwo�ci oddzia³ywania - nale¿y przez to rozumieæ
ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód
i ziemi, oraz ponadnormatywne oddzia³ywania ha³asu,
szkodliwego promieniowania i drgañ,

10) dzia³alno�ci nieuci¹¿liwej - nale¿y przez to rozumieæ dzia-
³alno�æ, nie wymienion¹ w § 2 i § 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre�le-
nia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do spo-
rz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz. U.
Nr 257 z 2004 r., poz. 2573), a ponadto dzia³alno�æ nie
wywo³uj¹c¹ zjawisk lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lu-
dzi i zwierz¹t mieszkaj¹cych lub przebywaj¹cych w s¹-
siedztwie, a zw³aszcza ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ
powietrza, odorów,

11) obudowie biologicznej dolin rzecznych - nale¿y przez to
rozumieæ ro�linno�æ le�n¹, zaro�low¹ i trawiast¹ zgodn¹
z warunkami siedliskowymi; porastaj¹c¹ brzegi koryt
cieków wodnych oraz dna ich dolin,

12) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale-
¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe wolnostoj¹-
ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym lub ogro-
dzeniu:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej ni¿

6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej

jeden przekracza 2,0 m.
2. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgod-

nie z ich definicjami okre�lonymi przepisami odrêbnymi obo-
wi¹zuj¹cymi na dzieñ uchwalenia planu.

§ 4

1. Ustala siê zasady:
1) ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
2) ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr

kultury wspó³czesnej,

4) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych,

5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabu-
dowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie od-
rêbnych przepisów oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych,

7) scalania i podzia³u nieruchomo�ci objêtych planem miej-
scowym,

8) szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

9) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji i infrastruktury technicznej,

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy.

2. Zastosowane na rysunku planu symbole oznaczaj¹ przezna-
czenie podstawowe terenu.

3. Symbole literowe, o których mowa w ust. 2 oznaczaj¹ nastê-
puj¹ce przeznaczenie podstawowe terenów:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
U - tereny us³ug,
UP - tereny us³ug publicznych,
UT - tereny us³ug turystyki,
UK - tereny us³ug kultu religijnego,
KD - tereny dróg publicznych,
KDW - tereny dróg wewnêtrznych,
W - tereny infrastruktury technicznej - obiekty zaopatrze-

nia w wodê,
R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów,
RL - tereny rolne przeznaczone pod trwa³e u¿ytki zielone

i zalesienia,
ZP - tereny zieleni urz¹dzonej,
ZE - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych,
WS - tereny wód powierzchniowych (rzeki, potoki).

4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu, zawartymi na Rysunku
Planu - Za³¹cznik 1, s¹:

1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿-

nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

5. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu, wynikaj¹cymi
z przepisów odrêbnych, zawartymi na Rysunku Planu - Za-
³¹cznik 1 s¹:

1) obszar bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ Q1%,
2) tereny osuwiskowe,
3) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
4) strefa ochrony konserwatorskiej - zespo³u zdrojowego,
5) orientacyjne granice stref technicznych wzd³u¿ istniej¹-

cych napowietrznych linii �redniego napiêcia.
6. Elementami nie stanowi¹cymi ustaleñ planu, posiadaj¹cy-

mi charakter informacyjny s¹:
1) �cie¿ki rowerowe do u�ci�lenia w projektach technicznych,
2) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

§ 5

Tereny u¿ytków rolnych objête niniejszym planem, nie wy-
magaj¹ odrêbnej decyzji dotycz¹cej przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze, poniewa¿ nie obejmuj¹ w zwar-
tych kompleksach u¿ytków rolnych klas I-III powy¿ej 0,5 ha,
ani te¿ u¿ytków rolnych klasy IV powy¿ej 1,0 ha.
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§ 6

1. Ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ na ca³ym obszarze objêtym
planem, ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ dla poszczegól-
nych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i wy-
ró¿nionych symbolem literowym.

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale w rozdzia³ach I-IV oraz
w czê�ci graficznej planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepi-
sów odrêbnych.

Rozdzia³ II

Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym
planem

I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 7

1. Realizacja wszelkich przedsiêwziêæ na obszarze objêtym pla-
nem nie mo¿e naruszaæ okre�lonych w planie ustaleñ doty-
cz¹cych przeznaczenia i warunków zagospodarowania okre-
�lonych w rozdz. II, III oraz przepisów odrêbnych.

2. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z usta-
leniami planu dopuszcza siê dotychczasowy sposób zago-
spodarowania terenów.

3. Istniej¹ca zabudowa i urz¹dzenia mog¹ byæ przebudowy-
wane, rozbudowywane i nadbudowywane z zachowaniem
ustaleñ planu w zakresie zasad, warunków, parametrów
i wska�ników kszta³towania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów dla poszczególnych wydzielonych kategorii
terenów.

4. Warunkiem realizacji zabudowy jest dostêp do drogi pu-
blicznej.

§ 8

1. Ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej
i zasady jej kszta³towania jako dodatkowe warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenów objêtych planem:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg publicznych -

oznaczona na rysunku planu, okre�laj¹ca dopuszczalne
po³o¿enie nowych budynków i innych obiektów kubaturo-
wych zgodnie z przepisami zawartymi w §.21,

2) orientacyjna strefa techniczna od napowietrznych linii
energetycznych �redniego napiêcia; obowi¹zuj¹ zasady
zagospodarowania zgodne z przepisami odrêbnymi,

3) pas ochronny dla terenów granicz¹cych z ciekami
o szeroko�ci min. 15 m, liczony od górnej krawêdzi skar-
py brzegu - nie oznaczona na rysunku planu, w którym
wprowadza siê zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³o�ci 30 m od
granicy lasu - nie oznaczona na rysunku planu; w terenie
pomiêdzy t¹ lini¹ a granic¹ lasu nie dopuszcza siê lokali-
zacji obiektów kubaturowych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacji ogrodzeñ:
1) wprowadza siê zakaz grodzenia w odleg³o�ci mniejszej

ni¿ 5 m liczonej od górnej krawêdzi skarpy brzegu w celu
umo¿liwienia swobodnego dostêpu do wód w ramach po-
wszechnego korzystania z wód oraz umo¿liwienia robót
remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków,

2) zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych z prefabrykowanych
przêse³ betonowych oraz blachy,

3) kolorystyka ogrodzeñ winna byæ utrzymana w kolorze
naturalnego kamienia, elementów ceramicznych, drew-
na lub kolorach br¹zu, zieleni, a tynkowane w stonowa-
nych barwach. Obowi¹zuje zakaz stosowania jaskrawych
kolorów ogrodzeñ.

§ 9

1. W przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczo-
nych w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i le�ne,
nale¿y przy podziale nieruchomo�ci zachowaæ nastêpu-
j¹ce zasady:
1) ka¿da dzia³ka powinna mieæ dostêp do drogi publicznej,
2) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi

do drogi publicznej a granic¹ tej drogi powinien siê mie-
�ciæ w przedziale pomiêdzy 70o a 110o,

3) szeroko�æ dzia³ki dochodz¹cej do drogi publicznej powin-
na pozwalaæ na zachowanie warunków technicznych i od-
leg³o�ci pomiêdzy budynkami,

4) minimalne wielko�ci dzia³ek, w zale¿no�ci od przeznacze-
nia okre�lone zosta³y w rozdziale III.

2. Przy podziale nieruchomo�ci bez wcze�niejszego ich scala-
nia nale¿y zachowaæ zasady jak w ustêpie 1 z zastrze¿eniem,
¿e k¹t okre�lony w punkcie 2/ nie dotyczy granic istniej¹cych
przed podzia³em.

§ 10

Jako zgodne z planem uznaje siê:
1) lokalizowanie obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury

technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu o ile ich loka-
lizacja nie pozostaje w sprzeczno�ci z pozosta³ymi ustale-
niami planu,

2) wyznaczenie dróg dojazdowych i wewnêtrznych oraz
ci¹gów pieszo-jezdnych poza wskazanymi na rysunku
planu,

3) przebudowê, rozbudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudo-
wy i urz¹dzeñ z zachowaniem ustaleñ w zakresie zasad i wa-
runków zabudowy oraz zagospodarowania terenów,

4) lokalizacjê zabudowy w granicach dzia³ki na warunkach okre-
�lonych w przepisach odrêbnych,

5) realizacjê obiektów s³u¿¹cych utrzymaniu i regulacji wód
oraz zabezpieczeniu przed podmakaniem gruntów.

§ 11

W zakresie ochrony przeciwpo¿arowej obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce zasady:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciwpo¿a-

rowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, przez istniej¹cy
i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,

2) nowo projektowane przewody wodoci¹gowe powinny byæ
wyposa¿one w hydranty zewnêtrzne zgodnie z przepisami
i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo-
¿arowej.

II. Zasady ochrony i kszta³towania �rodowiska
przestrzennego

§ 12

Obowi¹zuje ochrona warto�ci przyrodniczych poprzez za-
chowanie i ochronê obszarów zespo³ów i obiektów cennych
przyrodniczo.
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§ 13

Dla terenu po³o¿onego w obrêbie otuliny Popradzkiego
Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ przepisy wynikaj¹ce z Roz-
porz¹dzenia Nr 5/05 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego [Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego 05.309.2238].

§ 14

Ca³y teren podlega ochronie jako Po³udniowoma³opol-
ski Obszar Chronionego Krajobrazu na podstawie Rozpo-
rz¹dzenia Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 24 li-
stopada 2006 r. w sprawie Po³udniowoma³opolskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu [Dz. Urz. Woj. Ma³opolskie-
go 06.806.4862].

§ 15

1. W zakresie ochrony �rodowiska i przyrody obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady:

1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z usta-
leniami dla wydzielonych kategorii terenów jako po-
wierzchni biologicznie czynnej,

2) zachowanie cieków wodnych wraz z zespo³ami ro�linno-
�ci stanowi¹cymi elementy obudowy biologicznej dolin
cieków wodnych,

3) ochrona przed osuszeniem terenów wilgotnych,
4) prowadzenie regulacji cieków z ograniczeniem pro-

stowania i skracania ich biegów przy zapewnieniu
utrzymania w razie potrzeby odtwarzania ro�linno-
�ci nadbrze¿nej w tym zadrzewieñ stanowi¹cych ele-
menty obudowy biologicznej dolin rzecznych, a tak-
¿e przy zapewnieniu dostêpu do wody dla zwierz¹t
dziko ¿yj¹cych, nastêpuje na podstawie decyzji wo-
jewody,

5) zakaz wylesieñ i wyrêbów zupe³nych oraz niszczenia
istniej¹cego drzewostanu,

6) ochrona ma³ych zespo³ów i zadrzewieñ �ródpolnych ze
wzglêdu na ich rolê przeciwerozyjn¹ i ekologiczn¹,

7) lokalizacja obiektów przeznaczenia dopuszczalnego w ob-
rêbie terenów ZL, w sposób nie koliduj¹cy z planami
urz¹dzania lasów,

8) ochrona gleb,
9) ochrona zwartych kompleksów rolnych przed ich dal-

szym rozdrobnieniem,
10) ochrona przeciwerozyjna gleb poprzez wprowadzenie

trwa³ego pokrycia ro�linnego (³¹ki, zadrzewienia) na
terenach o spadkach powy¿ej 15% i na terenach ruchów
masowych gruntu i osuwisk.

2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwo�ci obiektów dla otocze-
nia obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:

1) wprowadza siê zakaz lokalizacji wszelkich przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wyma-
gaj¹cych sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na �ro-
dowisko oraz tych, dla których raport mo¿e byæ wyma-
gany, za wyj¹tkiem sieci infrastruktury technicznej oraz
uk³adu komunikacyjnego,

2) zaleca siê stosowanie do ogrzewania nowo realizowa-
nych i rozbudowywanych budynków technologii i paliw
o niskiej emisji zanieczyszczeñ,

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do grun-
tu i wód powierzchniowych,

4) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposa¿enia jej
w urz¹dzenia do odprowadzania �cieków,

5) pod³¹czanie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych i wy-
twórczo-rzemie�lniczych do sieci kanalizacyjnej sukce-
sywnie wraz z budow¹ systemów kanalizacji,

6) prowadzenie dzia³alno�ci hodowlanej lub us³ugowej nie
mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwo�ci wykracza-
j¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿ytkownik ma tytu³
prawny; w szczególno�ci dotyczy to odorów, ha³asu,
wibracji, zanieczyszczeñ powietrza,

7) na ca³ym obszarze obowi¹zuje zakaz lokalizacji wie¿ ra-
diokomunikacyjnych,

8) w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizu-
j¹cym zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce bu-
dowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektro-
energetyki i telekomunikacji okre�lone w § 20.

3. Dla celów ochrony przed ha³asem wprowadza siê dopusz-
czalne poziomy ha³asu w �rodowisku. Zgodnie z przepisami
odrêbnymi:

1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN) powinny spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszka-
niow¹,

2) tereny us³ug publicznych (UP) powinny spe³niaæ wymo-
gi okre�lone dla budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub
czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y,

3) tereny us³ug (U) i us³ug turystyki (UT) powinny spe³niaæ
wymogi okre�lone dla terenów przeznaczonych pod za-
budowê mieszkaniowo-us³ugow¹,

4) tereny zieleni urz¹dzonej (ZP) powinny spe³niaæ wymo-
gi okre�lone dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

5) dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej na terenach
obiektów produkcyjnych i us³ug ochrona przed ha³a-
sem polega na stosowaniu rozwi¹zañ technicznych
zapewniaj¹cych w³a�ciwe warunki akustyczne w bu-
dynkach.

4. W celu ochrony terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi na obszarze bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹,
wyznaczonym na podstawie strefy wezbrania powodziowe-
go Q1%, obowi¹zuj¹ zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograni-
czenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych w zakresie ochro-
ny przed powodzi¹.

5. W celu ochrony przed zagro¿eniem osuwiskami wyznacza
siê tereny osuwiskowe, dla których ustala siê nastêpuj¹ce
zasady:
1) warunki wznoszenia obiektów budowlanych reguluj¹ prze-

pisy odrêbne,
2) zakazuje siê wprowadzania trwa³ych zmian w ukszta³to-

waniu terenu, m.in. poprzez nadsypywanie gruntu powy-
¿ej 0,5 m i wykopów g³êbszych ni¿ 1,0 m.

6. W celu ochrony przed zagro¿eniem erozj¹ gleb ustala siê
nastêpuj¹ce zasady:
1) na terenach gruntów rolnych dopuszcza siê sukcesywne

tworzenie nowych zadrzewieñ i zalesieñ oraz wprowa-
dzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie prze-
pisów odrêbnych,

2) sukcesywne tworzenie nowych zalesieñ w trybie przepi-
sów odrêbnych.

7. W zakresie ochrony przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z odpa-
dami:
1) Zakazuje siê sk³adowania odpadów w obrêbie obszaru

objêtego planem, z wyj¹tkiem pkt 2,
2) sk³adowanie odpadów sta³ych mo¿liwe jest wy³¹cznie

w przystosowanych do tego celu miejscach, w sposób nie
zagra¿aj¹cy zanieczyszczeniem powietrza, wód i gruntu
przez pylenie, emisje gazów i odcieki.
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III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu

§ 16

W zakresie ochrony lokalnych warto�ci kulturowych
i krajobrazowych obowi¹zuje zasada kszta³towania formy
architektonicznej obiektów, w tym ograniczenie wysoko�ci
zabudowy oraz spadku dachu, zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w rozdziale III, stosownie do okre�lonego prze-
znaczenia terenu.

§ 17

1. Wskazuje siê obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-
ków, oznaczone na rysunku planu, podlegaj¹ce prawnej
ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów odrêbnych:
1) kaplica p.w. Oblicza Pana Jezusa, mur., pocz. XVIII w.,

ul. Zdrojowa,
2) dom drewn./mur., pocz. XX w., ul. Zdrojowa 22,
3) dom drewn./mur., l. 30. XX w., ul. Zdrojowa 18,
4) dom drewn., pocz. XX w., ul. Zdrojowa 16,
5) dom mur., ok. 1930, ul. Zdrojowa 9,
6) dom drewn./mur., pocz. XX w., ul. Koz³eczyzna 2,
7) dom drewn./mur., pocz. XX w., ul. Koz³eczyzna 4,
8) zagroda, I po³. XX w., ul. �ródlana 6,
9) most nad rzek¹ Dunajec, l. 20. XX w.

2. Tworzy siê strefê ochrony konserwatorskiej - zespo³u zdro-
jowego, pokazan¹ na rysunku planu.

3. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady i wymagania dotycz¹ce
ochrony obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 1:
1) utrzymuje siê obiekty z zachowaniem ich substancji i de-

tali architektonicznych,
2) dopuszcza siê przebudowê oraz zmianê funkcji obiektów

zabytkowych przy zachowaniu:
a) k¹ta nachylenia po³aci dachowych,
b) proporcji �cian budynku,
c) uk³adu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych,
d) elementów dekoracyjnych. W przypadku braku mo¿li-

wo�ci zachowania oryginalnych elementów dekoracyj-
nych obowi¹zuje ich odtworzenie lub uzupe³nienie,

3) zakazuje siê nadbudowy i rozbudowy obiektów,
4) dopuszcza siê po wykonaniu inwentaryzacji architekto-

nicznej, zgodnie z przepisami odrêbnymi, przeniesienie
w inne miejsce obiektu zabytkowego lub rozbiórkê bu-
dynku zabytkowego w sytuacjach stwarzaj¹cych zagro-
¿enie dla ¿ycia lub mienia ludzkiego,

5) w przypadku realizacji nowej zabudowy w miejsce obiek-
tu rozebranego, obowi¹zuje dostosowanie skali i formy
ustaleñ dla danej kategorii terenu,

6) zagospodarowanie dzia³ki, na której znajduje siê budy-
nek zabytkowy, odbywaæ siê ma w sposób zapewniaj¹cy
ekspozycjê obiektu,

7) obowi¹zuje zakaz umieszczania na dzia³ce, na której znaj-
duje siê budynek zabytkowy, wolnostoj¹cych no�ników re-
klamowych oraz zakaz umieszczania tablic reklamowych.

4. Wszelkie dzia³ania w obiektach wymienionych w ust. 1 oraz
w strefie wymienionej w ust. 2 winny byæ zgodne z zasada-
mi i wymaganiami okre�lonymi w przepisach odrêbnych.

§ 18

W strefie ochrony konserwatorskiej - zespo³u zdrojowego
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków

obowi¹zuj¹ zasady jak w § 17.

2) dla pozosta³ych obiektów obowi¹zuje:
a) nawi¹zanie do tradycji miejsca, zachowanie linii zabudo-

wy oraz sposobu usytuowania obiektów (uk³ad kalenico-
wy i szczytowy),

b) pozosta³e warunki zabudowy jak w rozdziale III.

§ 19

Ustala siê obowi¹zek ochrony lokalnych warto�ci krajobra-
zowych, a w szczególno�ci:
1) zakazuje siê lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,

w tym jako elementu zabudowy zagrodowej, poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowê,

2) zakazuje siê przekszta³ceñ istniej¹cej zabudowy powodu-
j¹cych obni¿enie warto�ci architektonicznych obiektów lub
utraty ich stylu; formy architektonicznej i detali architek-
tonicznych,

3) obowi¹zuje utrzymanie warunków umo¿liwiaj¹cych zacho-
wanie rozleg³ych widoków z ci¹gów widokowych,

4) na ca³ym obszarze zakazuje siê wznoszenia wielkogabary-
towych urz¹dzeñ reklamowych,

5) obowi¹zuje sukcesywna likwidacja napowietrznych linii elek-
troenergetycznych i telekomunikacyjnych poprzez zmianê
ich na sieci kablowe.

IV. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 20

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê tere-
nów objêtych planem:
1) g³ównym �ród³em zasilania w wodê bêd¹ wodoci¹gi:
a) spó³ek wodnych dzia³aj¹cych na terenie objêtym planem,
b) wodoci¹gi indywidualne,
2) �ród³em zasilania w wodê mog¹ byæ tak¿e studnie gospo-

darskie,
3) lokalizacja nowych elementów sieci wodoci¹gowej nie

mo¿e kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania �cieków z te-

renów objêtych planem:
1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddziel-

nym odprowadzeniem �cieków sanitarnych i opadowych,
2) odbiornikiem �cieków sanitarnych z sieci kanalizacji bê-

dzie istniej¹ca oczyszczalnia �cieków w Kro�cienku nad
Dunajcem po³o¿ona na lewym brzegu Dunajca, odbiór
�cieków z autokarów zapewnia punkt zlewczy na terenie
oczyszczalni,

3) podstawowym sposobem odprowadzania �cieków so-
cjalno-bytowych bêdzie system kanalizacji:
a) system kanalizacji sanitarnej winien obj¹æ wszystkie

tereny przeznaczone pod zabudowê,
b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza siê odprowa-

dzanie �cieków do zbiorników bezodp³ywowych reali-
zowanych indywidualnie dla poszczególnych dzia³ek,
mo¿liwe jest stosowanie zbiorników wspólnych dla kil-
ku dzia³ek,

c) nowo projektowane trasy sieci kanalizacyjnej nie mog¹
kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu,

4) ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania wód opa-
dowych:
a) zabrania siê odprowadzania wód opadowych oraz wód

pochodz¹cych z odwadniania gruntów do kanalizacji sa-
nitarnej,

b) odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych te-
renów o nawierzchni ulepszonej ma nastêpowaæ po-
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przez system kanalizacji opadowej lub rowami przy-
dro¿nymi,

c) �cieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych
terenów o nawierzchni ulepszonej przed odprowadze-
niem do naturalnych odbiorników winny byæ oczysz-
czone, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

5) dla prawid³owego odprowadzania i oczyszczania �cie-
ków zaleca siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoczesn¹ realiza-
cjê rozbudowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do zago-
spodarowywania terenów.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokaliza-
cji oraz budowy obiektów i sieci gazowej - sieci gazowe na-
le¿y budowaæ stosownie do potrzeb oraz lokalizowaæ w ra-
mach dopuszczalnego przeznaczenia terenów.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruk-
tury elektroenergetyki:
1) podstawowym �ród³em zaopatrzenia w energiê elek-

tryczn¹ bêdzie istniej¹ca i rozbudowywana sieæ �rednie-
go napiêcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycz-
nej, usytuowanej poza obszarem objêtym planem,

2) utrzymuje siê istniej¹cy przebieg linii kablowych �rednie-
go napiêcia i kablowych niskiego napiêcia z mo¿liwo�ci¹
rozbudowy sieci,

3) dla istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiêcia
oraz stacji transformatorowych obowi¹zuj¹ strefy tech-
niczne, których wymiary i warunki zagospodarowania
okre�lono w przepisach odrêbnych,

4) lokalizacjê nowych elementów sieci elektroenergetycz-
nych �redniego i niskiego napiêcia w tym nowych stacji
transformatorowych nale¿y wyznaczaæ w sposób nie ko-
liduj¹cy z ustaleniami planu,

5) sieæ i obiekty infrastruktury elektroenergetyki �redniego
i niskiego napiêcia nale¿y rozbudowywaæ sukcesywnie,
przy uwzglêdnieniu kolejno�ci zabudowy terenu objête-
go planem,

6) kioski wolnostoj¹cych stacji transformatorowo-rozdziel-
czych w wykonaniu wnêtrzowym powinny charakteryzo-
waæ siê zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem ar-
chitektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1) utrzymuje siê istniej¹ce indywidualne systemy grzewcze

lokalne,
2) zaleca siê dla nowo budowanych obiektów kubaturowych

instalowanie urz¹dzeñ grzewczych o niskiej emisji zanie-
czyszczeñ,

3) w miejsce istniej¹cych wêglowych �róde³ ciep³a zaleca
siê wykorzystanie urz¹dzeñ grzewczych o niskiej emisji
zanieczyszczeñ.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników syste-
mów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i
sieci telekomunikacyjnej na obszarze objêtym planem:
1) us³ugi telekomunikacji mog¹ �wiadczyæ wszyscy upraw-

nieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i sieci teletech-

niczne z mo¿liwo�ci¹ ich rozbudowy i przebudowy za
pomoc¹ istniej¹cej podbudowy s³upowej oraz kanali-
zacji teletechnicznej, kabli doziemnych i innych dostêp-
nych rozwi¹zañ technicznych po uzgodnieniu z ich w³a-
�cicielem,

3) nowe obiekty i urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji
przewodowej i bezprzewodowej nale¿y lokalizowaæ sto-
sownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych roz-
wi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustalenia-
mi planu,

4) w przypadku konieczno�ci budowy kontenerowych obiek-
tów telekomunikacji, powinny charakteryzowaæ siê zmi-
nimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicz-
nym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹.

7. Zasady uzbrojenia terenu obejmuj¹ce przebiegi tras infra-
struktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orienta-
cyjne i wymagaj¹ce u�ci�lenia na etapie opracowania pro-
jektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych
pod³¹czeñ od w³a�ciwych instytucji bran¿owych (operato-
rów sieci) oraz uzgodnieniu z w³a�ciwymi instytucjami.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) ustala siê zasadê indywidualnego gromadzenia w konte-

nerach odpadów komunalnych i wywo¿enie ich na sk³a-
dowisko po³o¿one poza terenem Gminy - zaleca siê sto-
sowanie kontenerów dostosowanych do selektywnej
zbiórki odpadów,

2) sposób zagospodarowania dzia³ek w obrêbie terenów
przeznaczonych do zabudowy musi uwzglêdniaæ lokaliza-
cjê odbiorników do selektywnej zbiórki odpadów

3) obowi¹zuj¹ zasady ustalone w zatwierdzonym "Planie
gospodarki odpadami dla Gminy Kro�cienko nad Dunaj-
cem".

V. Zasady obs³ugi komunikacyjnej

§ 21

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania i rozwoju
komunikacji, a w tym klasy i parametry techniczne dla na-
stêpuj¹cych ulic:
1) droga wojewódzka, klasa g³ówna G1/2, oznaczona na ry-

sunku planu symbolem KDG:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 25 m,
b) jedna jezdnia o szeroko�ci 7 m,
c) chodniki obustronne zgodnie z przepisami odrêbnymi,
d) do czasu realizacji przebudowy drogi obowi¹zuje zasa-

da zachowania istniej¹cego przekroju,
e) dopuszczalna jest realizacja �cie¿ek rowerowych,

2) droga powiatowa, klasa zbiorcza Z1/2, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem KDZ:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m,
b) jedna jezdnia o szeroko�ci 7 m,
c) chodniki obustronne zgodnie z przepisami odrêbnymi,
d) do czasu realizacji chodników obowi¹zuje zachowanie

istniej¹cego przekroju,
e) dopuszczalna jest realizacja �cie¿ek rowerowych,

3) drogi gminne, klasa lokalna L1/2, oznaczona na rysunku
planu symbolem KDL:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m,
b) jedna jezdnia o szeroko�ci 6 m,
c) chodniki obustronne zgodnie z przepisami odrêbnymi,

4) drogi gminne, klasa dojazdowa D1/2, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem od KDD:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
b) jedna jezdnia o szeroko�ci 5 m,
c) chodniki obustronne zgodnie z przepisami odrêbnymi,
d) dla istniej¹cych odcinków do czasu realizacji chodni-

ków obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego przekroju,
5) drogi wewnêtrzne oznaczone na rysunku planu symbo-

lem KDW:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 6 m,
b) jedna jezdnia o szeroko�ci 5 m,
c) chodniki zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów dla poszczególnych, wymienionych poni-
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¿ej kategorii przeznaczenia terenów okre�lonych w zapisie
planu poprzez spe³nienie warunku bilansowania potrzeb par-
kingowych wed³ug wska�ników:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN -

1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
2) w przypadku lokalizacji:

a) obiektów us³ug komercyjnych - �rednio 30 m.p./100
u¿ytkowników,

b) obiektów gastronomicznych - min. 1 miejsce na 10 m2

powierzchni sali konsumpcyjnej,
c) hoteli i moteli - min. 1 miejsce na 3 miejsca noclegowe,
d) obiektów handlowych - 3 m.p./100 m2 powierzchni sprze-

da¿y, na terenie zajmowanym przez dan¹ inwestycjê.

ROZDZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi

dot. przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów

§ 22

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) budownictwo zagrodowe,
c) us³ugi turystyczne,
d) us³ugi komercyjne,
e) us³ugi publiczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze, gara¿e,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) �cie¿ki rowerowe i parkingi,
e) uprawy ogrodowe,
f) zieleñ urz¹dzona.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów MN:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwo�ci¹ jej roz-

budowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem wa-
runków okre�lonych w pkt. 2, 3, 4, 5,

2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) usytuowanie obiektu z zachowaniem nieprzekraczal-

nych linii zabudowy,
b) na wolnych dzia³kach dopuszcza siê zabudowê bli�niacz¹

oraz lokalizowanie budynków w odleg³o�ci minimum
1,5 m od granicy dzia³ki s¹siedniej niezabudowanej,

c) rozwi¹zanie rzutu obiektu na planie prostok¹ta lub zbio-
ru prostok¹tów,

d) wysoko�æ nowych budynków mieszkalnych nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 11 m, natomiast gospodarczych nie
wiêksza ni¿ 7 m,

e) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-
wanych budynków nale¿y wznie�æ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie sta³ym nachylenia 35o÷45o na
ca³ej d³ugo�ci po³aci, z dopuszczeniem dachów wielo-
spadowych,

f) stosowanie ciemnej kolorystyki dachów, w kolorze ciem-
noczerwonym lub br¹zowym. Zaleca siê wyekspono-
wanie w konstrukcji dachu elementów tradycyjnych roz-
wi¹zañ lokalnych,

g) poddasza mog¹ byæ do�wietlone za pomoc¹ lukarn na-
krytych daszkami dwuspadowymi lub okien po³acio-
wych,

h) materia³y wykoñczeniowe elewacji winny byæ w ja-
snej tonacji, za� elementy drewniane i kamienne w ko-
lorach naturalnych,

i) stosowanie materia³ów miejscowych (w szczególno�ci
- kamieñ ³amany, drewno impregnowane),

j) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-
skie, kowalskie),

k) zaleca siê wykonywanie ogrodzeñ z drewna, kamienia,
siatki lub ceg³y. Zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych i be-
tonowych. Ustala siê usytuowanie ogrodzeñ w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg. Ewentualne zbli¿enie dopusz-
czalne zgodnie z przepisami odrêbnymi,

3) zakazuje siê:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych (blaszaki, pakame-

ry itp.), z wyj¹tkiem obiektów wznoszonych na czas
budowy,

b) zakazuje siê realizacji dachów asymetrycznych z kale-
nic¹ przesuniêt¹ w pionie lub poziomie oraz dachów
p³askich, kopertowych i naczó³kowych,

c) zakazuje siê otwierania po³aci dachowych na ca³ej d³u-
go�ci elewacji, a otwaræ pulpitowych powy¿ej 1/2 d³u-
go�ci elewacji,

d) stosowania otoczaków jako materia³u budowlanego,
e) stosowania do wykoñczenia elewacji t³uczonych luster,

szk³a barwionego i ceramiki,
4) minimum 60% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê na tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

5) nie dopuszcza siê do wydzielania w obrêbie terenów MN
nowych dzia³ek pod zabudowê o powierzchni mniejszej
ni¿ 600 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostê-
pu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mog¹ byæ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostoj¹ce.

5. U¿ytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 c), d), e)
oraz w pkt. 2a) nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwo�ci w obrêbie
zabudowy mieszkaniowej.

§ 23

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem U - Tereny zabudowy us³ugowej:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ugowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem pod-

stawowym,
c) ci¹gi piesze, parkingi,
d) zieleñ urz¹dzona.

2. W granicach terenów U obowi¹zuje zakaz wznoszenia:
1) odrêbnych budynków mieszkalnych,
2) tymczasowych obiektów budowlanych,
3) gara¿y boksowych,
4) otwartych placów sk³adowych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów U:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia zwi¹zane

z funkcjonowaniem us³ug z mo¿liwo�ci¹ ich przebudowy
i rozbudowy,

2) potencjalna uci¹¿liwo�æ obiektów nie mo¿e stanowiæ za-
gro¿enia dla zachowania standardów jako�ci �rodowiska,
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3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy obiektami kubatu-
rowymi do 30% powierzchni istniej¹cej dzia³ki, w przy-
padku przekroczenia tego wska�nika w zabudowie istnie-
j¹cej, wprowadza siê zakaz rozbudowy i budowy nowych
obiektów kubaturowych,

4) minimum 40% powierzchni dzia³ki nale¿y urz¹dziæ jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,

5) niezbêdne powierzchnie manewrowe, postojowe powin-
ny byæ zapewnione w granicach obszaru.

4. Forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ nastê-
puj¹ce wymagania:
1) maksymalna wysoko�æ nowej zabudowy nie mo¿e prze-

kraczaæ 12 m, a ilo�æ nadziemnych kondygnacji 3,
2) dachy budynków kszta³towaæ nale¿y przy jednakowym

k¹cie nachylenia 35o÷45o,
3) obowi¹zuj¹ dachy dwuspadowe lub wielospadowe

oraz stosowanie pokrycia w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub br¹zowym. Zaleca siê wyeksponowanie
w konstrukcji dachu elementów tradycyjnych rozwi¹-
zañ lokalnych,

4) zakazuje siê realizacji dachów asymetrycznych z kalenic¹
przesuniêt¹ w pionie lub poziomie oraz dachów p³askich
i kopertowych,

5) zakazuje siê otwierania po³aci dachowych na ca³ej d³ugo-
�ci elewacji, a otwaræ pulpitowych powy¿ej 1/2 d³ugo�ci
elewacji,

6) zakazuje siê stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
oraz wykonywania jej przy u¿yciu sidingu, t³uczonych lu-
ster, szk³a barwionego, ceramiki i otoczaków,

7) miejsca gromadzenia odpadów powinny byæ wydzielo-
ne, nakryte dachem w kolorystyce budynku.

§ 24

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem UP - Tereny us³ug publicznych:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty o�wiaty,
b) obiekty sportowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ izolacyjna i urz¹dzona,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,
d) miejsca parkingowe.

2. W granicach terenów UP obowi¹zuje zakaz lokalizacji odrêb-
nych budynków mieszkalnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów UP:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia zwi¹zane

z funkcjonowaniem us³ug publicznych z mo¿liwo�ci¹ ich
przebudowy i rozbudowy,

2) warunkiem przebudowy, rozbudowy oraz realizacji no-
wej zabudowy jest pe³ne wyposa¿enie w systemy infra-
struktury technicznej,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy obiektami kubatu-
rowymi do 70% powierzchni istniej¹cej dzia³ki, w przy-
padku przekroczenia tego wska�nika w zabudowie istnie-
j¹cej, wprowadza siê zakaz rozbudowy i budowy nowych
obiektów kubaturowych,

4) realizacja zabudowy w formie budynków wolnostoj¹cych,
5) minimum 20% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w tere-

nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

6) niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-
nione w granicach obszaru.

4. Forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ nastê-
puj¹ce wymagania:
1) maksymalna wysoko�æ nowej zabudowy nie mo¿e prze-

kraczaæ 13 m, a ilo�æ kondygnacji 4.0,
2) dachy budynków kszta³towaæ nale¿y przy jednakowym

k¹cie nachylenia 20o÷45o,
3) obowi¹zuj¹ dachy dwuspadowe lub wielospadowe, sy-

metryczne oraz stosowanie dachówki ceramicznej, gontu
bitumicznego lub blachy dachówkowej. Zaleca siê wyeks-
ponowanie w konstrukcji dachu elementów tradycyjnych
rozwi¹zañ lokalnych,

4) materia³y wykoñczeniowe elewacji winny byæ w jasnej
tonacji, za� elementy drewniane i kamienne w kolorach
naturalnych, pokrycie dachów nale¿y utrzymaæ w tonacji
kolorystyki czerwono-br¹zowej,

5) miejsca gromadzenia odpadów powinny byæ wydzielo-
ne, nakryte dachem w kolorystyce budynku,

6) obowi¹zuje zakaz stosowania materia³ów wykoñczenio-
wych typu siding oraz materia³ów plastikowych.

§ 25

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem UT - Tereny us³ug turystyki:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) domy wypoczynkowe,
b) hotele, motele,
c) obiekty gastronomiczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ izolacyjna i urz¹dzona,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,
d) miejsca parkingowe.

2. W granicach terenów UT obowi¹zuje zakaz lokalizacji odrêb-
nych budynków mieszkalnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów UT:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia zwi¹zane

z funkcjonowaniem o�rodka wypoczynkowego z mo¿li-
wo�ci¹ jego przebudowy i rozbudowy,

2) warunkiem przebudowy, rozbudowy oraz realizacji no-
wej zabudowy jest pe³ne wyposa¿enie w systemy infra-
struktury technicznej,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy obiektami kubatu-
rowymi do 50% powierzchni istniej¹cej dzia³ki, w przy-
padku przekroczenia tego wska�nika w zabudowie istnie-
j¹cej, wprowadza siê zakaz rozbudowy i budowy nowych
obiektów kubaturowych,

4) realizacja nowej zabudowy w formie budynków wolno-
stoj¹cych,

5) minimum 20% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w tere-
nach budowlanych nale¿y urz¹dziæ jako przestrzeñ biolo-
gicznie czynn¹,

6) niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-
nione w granicach obszaru.

4. Forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ nastê-
puj¹ce wymagania:
1) maksymalna wysoko�æ nowej zabudowy nie mo¿e prze-

kraczaæ 13 m, a ilo�æ kondygnacji 4.0,
2) dachy budynków kszta³towaæ nale¿y przy jednakowym

k¹cie nachylenia 20o÷45o,
3) obowi¹zuj¹ dachy dwuspadowe lub wielospadowe sy-

metryczne oraz stosowanie dachówki ceramicznej, gon-
tu bitumicznego lub blachy dachówkowej, w tonacji ko-
lorystyki czerwono-br¹zowej. Zaleca siê wyekspono-
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wanie w konstrukcji dachu elementów tradycyjnych
rozwi¹zañ lokalnych,

4) materia³y wykoñczeniowe elewacji winny byæ w jasnej
tonacji, za� elementy drewniane i kamienne w kolorach
naturalnych,

5) miejsca gromadzenia odpadów powinny byæ wydzielo-
ne, nakryte dachem w kolorystyce budynku,

6) obowi¹zuje zakaz stosowania materia³ów wykoñczenio-
wych typu siding oraz materia³ów plastikowych.

§ 26

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem UK - Tereny us³ug kultu religijnego:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty sakralne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleñ urz¹dzona,
c) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem

podstawowym.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodaro-

wania terenów UK:
1) utrzymuje siê funkcjonowanie istniej¹cego obiektu -

kaplicy wotywnej,
2) projekty dotycz¹ce przekszta³ceñ obiektów zabytko-

wych, zmian ich funkcji, lokalizacja nowych obiektów
oraz zmiany w zagospodarowaniu wymagaj¹ uzgod-
nieñ z w³a�ciwymi s³u¿bami konserwatorskimi zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

3) nakaz utrzymania i ochrony ró¿nych form zieleni.

§ 27

Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem KD - Tereny dróg publicznych:
1. Dla drogi wojewódzkiej KDG:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) chodniki,
c) zieleñ,
d) urz¹dzenia do obs³ugi komunikacji zbiorowej,
e) �cie¿ki rowerowe,
f) o�wietlenie,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym,
d) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci

komunikacyjnych.
2. Dla drogi powiatowej KDZ:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) jezdnie ulic,
b) zatoki postojowe,
c) chodniki,
d) zieleñ,
e) urz¹dzenia do obs³ugi komunikacji zbiorowej,
f) �cie¿ki rowerowe,
g) o�wietlenie,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym,
d) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci

komunikacyjnych.

3. Dla dróg gminnych lokalnych KDL i dojazdowych KDD:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) jezdnie ulic,
b) zatoki postojowe,
c) chodniki,
d) zieleñ,
e) o�wietlenie,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym.

4. Obowi¹zuje realizacja obiektów i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych
z obs³ug¹ ruchu zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 28

Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDW - Tereny dróg wewnêtrznych:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) jezdnie ulic,
b) zatoki parkingowe,
c) chodniki,
d) zieleñ,
e) o�wietlenie,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym.

§ 29

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem W - Tereny infrastruktury technicznej -
obiekty zaopatrzenia w wodê:
1) przeznaczenie podstawowe: sieci i urz¹dzenia infrastruk-

tury zwi¹zanej z funkcj¹ wiod¹c¹,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) murawy trawiaste,
b) zieleñ izolacyjna.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów W:
1) utrzymuje siê dotychczasowy sposób wykorzystania,
2) dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cych

obiektów,
3) obowi¹zuje zakaz zabudowy nie zwi¹zanej z funkcj¹ wio-

d¹c¹,
4) zasady funkcjonowania obiektów zgodnie z przepisami

odrêbnymi.

§ 30

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem R - Tereny rolne:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) grunty orne,
b) trwa³e u¿ytki zielone,
c) sady, ogrody,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zadrzewienia,
b) terenowe urz¹dzenia rekreacyjne (�cie¿ki, szlaki tury-

styczne),
c) drogi dojazdowe do pól, drogi rowerowe,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów R:
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1) utrzymuje siê dotychczasowy sposób rolniczego wyko-
rzystania,

2) dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cej zabu-
dowy w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogów okre-
�lonych w § 22,

3) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym siedliskowej,
4) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów s³u¿¹cych hodowli

bez�cio³owej i zwierz¹t futerkowych.

§ 31

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem RL - Tereny rolne, przeznaczone pod trwa-
³e u¿ytki zielone i zalesienia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) trwa³e u¿ytki zielone,
b) zadrzewienia, zalesienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) grunty orne,
b) ogrody i sady,
c) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
d) drogi dojazdowe do pól, drogi rowerowe.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów RL:
1) utrzymuje siê dotychczasowy, ekstensywny sposób wy-

korzystania rolniczego,
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym siedliskowej,
3) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów s³u¿¹cych hodowli

bez�cio³owej i zwierz¹t futerkowych.

§ 32

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZL - Tereny lasów i przeznaczone do za-
lesienia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) lasy,
b) tereny przeznaczone do zalesienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty obs³ugi gospodarki le�nej,
b) �cie¿ki, szlaki turystyczne, drogi rowerowe,
c) obiekty ma³ej architektury s³u¿¹ce turystyce.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania tere-
nów ZL:
1) prowadzenie gospodarki le�nej realizowanej na podsta-

wach ekologicznych, zgodnie z planami urz¹dzania lasu,
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyj¹tkiem obiektów

wymienionych w ust. 1 pkt 2/,
3) warunkiem lokalizacji obiektów wymienionych w ust. 1

pkt 2/ jest zgodno�æ z zasadami gospodarki le�nej ustano-
wionymi w planie urz¹dzania lasu.

§ 33

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZP - Tereny zieleni urz¹dzonej:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) murawy trawiaste,
b) zadrzewienia i zakrzewienia,
c) terenowe urz¹dzenia sportowe, rekreacyjne oraz s³u-

¿¹ce obs³udze sp³ywu Dunajcem,
d) chodniki, �cie¿ki rowerowe,
e) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przeciwpowo-

dziowej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty ma³ej architektury,
b) sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
c) o�wietlenie.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów ZP:
1) zakaz wprowadzania nowej zabudowy,
2) zakaz sk³adowania odpadów oraz zawê¿anie koryta rzeki

poprzez sypanie sztucznych nasypów za wyj¹tkiem urz¹-
dzeñ s³u¿¹cych ochronie przeciwpowodziowej,

3) utrzymanie obudowy biologicznej rzeki,
4) obszar bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ - obowi¹-

zuj¹ zasady zgodne z przepisami odrêbnymi.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dotycz¹ce istniej¹cej zabu-

dowy:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia zwi¹zane

z funkcjonowaniem us³ug z mo¿liwo�ci¹ ich przebudowy
i rozbudowy,

2) potencjalna uci¹¿liwo�æ obiektów nie mo¿e stanowiæ za-
gro¿enia dla zachowania standardów jako�ci �rodowiska,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy obiektami kubatu-
rowymi do 30% powierzchni istniej¹cej dzia³ki, w przy-
padku przekroczenia tego wska�nika w zabudowie istnie-
j¹cej, wprowadza siê zakaz rozbudowy i budowy nowych
obiektów kubaturowych,

4) minimum 40% powierzchni dzia³ki nale¿y urz¹dziæ jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,

5) niezbêdne powierzchnie manewrowe, postojowe powin-
ny byæ zapewnione w granicach obszaru.

4. Forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ nastê-
puj¹ce wymagania:
1) maksymalna wysoko�æ nowej zabudowy nie mo¿e prze-

kraczaæ 12 m, a ilo�æ nadziemnych kondygnacji 3,
2) dachy budynków kszta³towaæ nale¿y przy jednakowym

k¹cie nachylenia 35o÷45o,
3) obowi¹zuj¹ dachy dwuspadowe lub wielospadowe oraz

stosowanie pokrycia w kolorze ciemnoczerwonym lub
br¹zowym. Zaleca siê wyeksponowanie w konstrukcji
dachu elementów tradycyjnych rozwi¹zañ lokalnych,

4) zakazuje siê realizacji dachów asymetrycznych z kalenic¹
przesuniêt¹ w pionie lub poziomie oraz dachów p³askich
i kopertowych,

5) zakazuje siê otwierania po³aci dachowych na ca³ej d³ugo-
�ci elewacji, a otwaræ pulpitowych powy¿ej 1/2 d³ugo�ci
elewacji,

6) zakazuje siê stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
oraz wykonywania jej przy u¿yciu sidingu, t³uczonych lu-
ster, szk³a barwionego, ceramiki i otoczaków,

7) miejsca gromadzenia odpadów powinny byæ wydzielo-
ne, nakryte dachem w kolorystyce budynku.

§ 34

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZE - Tereny zieleni o funkcjach ekologicz-
nych:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) cieki, rowy melioracyjne,
b) tereny podmok³e,
c) murawy trawiaste,
d) zadrzewienia i zalesienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sady,
b) urz¹dzenia wodne,
c) terenowe urz¹dzenia rekreacji,
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d) przeprawy mostowe,
e) �cie¿ki piesze i rowerowe,
f) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej,
g) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
h) obiekty z zakresu gospodarki wodno-�ciekowej,
i) obiekty ma³ej architektury.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów ZE:
1) zachowanie terenów �ródliskowych, cieków i utrzymanie

naturalnych stosunków wodnych,
2) utrzymanie obudowy biologicznej,
3) zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych,
4) zakaz rozbudowy, modernizacji i przebudowy istniej¹cej

zabudowy,
5) zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych �cieków,
6) zakaz sk³adowania odpadów oraz zawê¿ania koryta cie-

ków poprzez sypanie sztucznych nasypów.

§ 35

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem WS - Tereny wód powierzchniowych:
1) przeznaczenie podstawowe: rzeki, cieki wraz z obudow¹

biologiczn¹ zapewniaj¹c¹ ci¹g³o�æ ekologiczn¹ przestrzeni
i ochronê bioró¿norodno�ci,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia wodne, przeciwpowodziowe,
b) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
c) urz¹dzenia rekreacyjne.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów WS:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cieków,
2) zakaz sk³adowania odpadów oraz zawê¿ania koryta rzeki

i cieków poprzez sypanie sztucznych nasypów,
3) utrzymanie obudowy biologicznej.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§ 36

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustala siê wysoko�æ stawki procentowej, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ww. Ustawy:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu MN, U, UT - 15%,
2) dla pozosta³ych terenów - 0%.

§ 37

Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y trac¹ moc ustalenia za-
warte w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kro�cienko nad Dunajcem - Zdrojowa 1", zatwier-
dzonym uchwa³¹ Nr XXXIV/244/2001 z dnia 26 kwietnia Rady
Gminy Kro�cienko nad Dunajcem, og³oszon¹ w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Ma³opolskiego Nr 151 poz. 2238 z dnia
30 pa�dziernika 2001 r.

§ 38

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kro�cien-
ko nad Dunajcem.

§ 39

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kro�cinkon. D.: J. B³a¿usiak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIII/162/2009
Rady Gminy Kro�cienko nad Dunajcem
z dnia 27 lutego 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KRO�CIENKO NAD DUNAJCEM

ZAWODZIE II

RYSUNEK PLANU
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU



� 7564 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 222 Poz. 1593



� 7565 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 222 Poz. 1593

RYSUNEK PLANU SKALA 1:2000*

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kro�cinkon. D.: J. B³a¿usiak
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIII/162/2009
Rady Gminy Kro�cienko nad Dunajcem
z dnia 27 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W SPRAWIE UWAG DO PLANU
- ZGODNIE Z ART. 17 PKT 14 I ART. 20 UST. 1

USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM



� 7583 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 222 Poz. 1593



� 7584 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 222 Poz. 1593



� 7585 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 222 Poz. 1593



� 7586 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 222 Poz. 1593

P
rz

ew
o

d
n

ic
z¹

cy
 R

ad
y 

G
m

in
y 

K
ro

�c
in

ko
n

. D
.: 

J
. 
B

³a
¿
u

s
ia

k



� 7587 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 222 Poz. 1593

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIII/162/2009
Rady Gminy Kro�cienko nad Dunajcem
z dnia 27 lutego 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kro�cienko nad Dunajcem - Zawodzie II

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy

Na podstawie art. 17, pkt 5) i 20 z dnia 27 marca 2003 r.
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z pó�n. zm.) o sposobie realizacji
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do za-
dañ w³asnych Gminy, rozstrzyga siê zasady finansowania
wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

1. �rodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pocho-
dziæ z bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach fun-
duszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych �rodków
mo¿liwych do pozyskania na ten cel. Starania o pozyskanie
�rodków z funduszy strukturalnych i innych �rodków bêd¹
prowadzone samodzielnie przez Gminê.

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
prowadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiota-
mi publicznymi i prywatnymi, dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi
na terenie Gminy tak, aby zoptymalizowaæ wydatki publicz-
ne, np. poprzez budowê infrastruktury technicznej w trakcie
budowy lub przebudowy dróg, b¹d� innych inwestycji reali-
zowanych na terenie Gminy.

3. Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy przyjmuje siê uwzglêd-
nienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzy-
skiwania mo¿liwie najlepszych efektów przy wykorzystaniu
mo¿liwie najni¿szych nak³adów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kro�cinkon. D.: J. B³a¿usiak


