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370 Wątorek Joanna Bukowina Tatrzańska ul. Długa 
371 Wcisło Anna Piotr Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 
372 Wierzbanowski Jan Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 
373 Wierzbanowski Piotr Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 
374 Wilczek Zofia Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 
375 Witek Katarzyna Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 
376 Włodarczyk Maria Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Buńdowy 
377 Wodziak Aniela i Józef Białka Tatrzańska ul. Środkowa 
378 Wodziak Władysław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 
379 Wodzisławska Małgorzata Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 
380 Wojtan Ryszard Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 
381 Wojtanek Edward Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 
382 Wojtas Maria Jurgów     
383 Worsztynowicz Karol Bukowina Tatrzańska ul. Długa 
384 Wróbel Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 
385 Zagata Jan Białka Tatrzańska ul. Środkowa 
386 Zagata Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 
387 Zarychta Bogdan Białka Tatrzańska ul. Środkowa 
388 Zawiślak Marek Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 
389 Złahoda Bogumił i Bogumiła Czarna Góra ul. Sołtystwo 
390 Zubek Maciej Białka Tatrzańska ul. Grapa 
391 Zygmuntowicz Andrzej Białka Tatrzańska ul. Grapa 
392 Zygmuntowicz Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 
393 Zygmuntowicz Władysław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 
394 Żółtek Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 
395 Żółtek Robert Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 
396 Żółtek Tadeusz Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 
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UCHWAŁA NR XV/107/2011 
 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

 z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwa-
ły Nr XL/287/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 10.11.2010r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego JURGÓW-II, stwierdzając, iż projekt zmia-
ny planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Bukowina Tatrzańska”, Rada Gminy Bukowina 
Tatrzańska uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego JURGÓW II, wprowa-
dzonego Uchwałą Nr VI/33/2007 Rady Gminy Bu-
kowina Tatrzańska z dnia 11 kwietnia 2007r., opu-

blikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego Nr 465 z 26.06.2007r., poz. 3071. 

2. Obszar objęty zmianą planu obejmuje dz. ew. nr 
2464 oraz części dz. ew. nr: 2465, 2482, 2488, 2498, 
2501, 2532, 2534 położone w miejscowości Jur-
gów, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, stano-
wiącym integralną część niniejszej uchwały. 

3. Obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenów obję-
tych zmianą planu wyrażone są w postaci: 

1) rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowią-
cego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obo-
wiązującego w zakresie: granicy obszaru obję-
tego zmianą planu, przeznaczenia terenów, linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-
niu i różnych zasadach zagospodarowania oraz 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

2) zasad zagospodarowania terenów określonych 
w rozdziale II niniejszej uchwały; 

3) zasad obsługi w zakresie komunikacji oraz in-
frastruktury technicznej określonych w rozdziale 
III niniejszej uchwały; 
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4) zasad ochrony środowiska określonych w roz-
dziale IV niniejszej uchwały; 

4. Ze względu na brak występowania na obszarze 
zmiany planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w poniższych pkt od 1 do 10, 
w zmianie planu nie określa się: 

1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

6) granic terenów przeznaczonych pod budowę 
urządzeń wytwarzających energię z odnawial-
nych źródeł energii oraz granic ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenu oraz występowaniem znaczącego od-
działywania tych urządzeń na środowisko; 

7) granic terenów przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2; 

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady; 

10) granic terenów zamkniętych i ich stref ochron-
nych; 

5. Ponadto, ze względu na brak zasadności wprowa-
dzenia ustaleń określonych w poniższych pkt od 
1 do 6, w zmianie planu nie określa się: 

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów; 

2) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości; 

4) sposobu usytuowania obiektów budowlanych 
w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 
dostępnych oraz do granic przyległych nieru-
chomości; 

5) zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane; 

6) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych 
działek budowlanych. 

6. W granicach obszaru objętego zmianą planu ustala 
się następujące rodzaje przeznaczenia terenów: 

1) teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej – 
1.U/MN; 

2) teren publicznej komunikacji drogowej – 2.KDz; 
3) teren publicznej komunikacji drogowej – 3.KDd. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa o: 

1) zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, o której mowa w § 1 uchwały; 

2) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć 
rysunek zmiany planu w skali 1:1000 z oznaczenia-
mi graficznymi określonymi w legendzie, stanowią-
cy część graficzną zmiany planu; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku zmiany planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie 
z oznaczeniami graficznymi określonymi w legen-
dzie; 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię dzielącą tereny o różnym przeznaczeniu 
i różnych zasadach zagospodarowania; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć wyznaczoną na rysunku zmiany planu li-
nię, której nie mogą przekraczać zewnętrzne ściany 
nadziemnej części projektowanego budynku; 

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię zabudowy kubaturowej po zewnętrz-
nym obrysie ścian budynku; 

7) powierzchni działki budowlanej – należy przez to 
rozumieć powierzchnię zespołu działek przeznaczo-
nych dla realizacji jednej inwestycji; 

8) wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej 
budynków w stosunku do powierzchni działki bu-
dowlanej, na której budynki te są zlokalizowane; 

9) budynkach pomocniczych – należy przez to rozu-
mieć budynki garażowe oraz budynki gospodarcze; 

10) infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to 
rozumieć urządzenia budowlane związane z obiek-
tem budowlanym zapewniające możliwość użytko-
wania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
a także dojazdy i dojścia do budynku oraz sieci 
i urządzenia techniczne związane z uzbrojeniem te-
renu. 

 
Rozdział 2 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 3. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenów 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem 1.U/MN, w obrębie którego obo-
wiązują następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługo-
wo-mieszkaniowej; 

2) Za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się 
następujące sposoby zagospodarowania tere-
nu: 
a) lokalizację budynku usług gastronomicznych 

- restauracji, 
b) lokalizację budynku usług turystyki i wypo-

czynku - pensjonatu, 
c) lokalizację budynku pensjonatu z częścią 

mieszkalną, 
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d) lokalizację budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego, 

e) lokalizację budynku pomocniczego, 
f) lokalizację infrastruktury towarzyszącej oraz 

zieleni, 
g) lokalizację obiektów małej architektury rekre-

acyjno – wypoczynkowej; 
3) Za zgodne z zagospodarowaniem uzupełniają-

cym terenu uznaje się: lokalizację obiektów, 
urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej, 

4) Zasady zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 
a) w obrębie terenu dopuszcza się realizację jed-

nego budynku usługowego lub usługowego 
z częścią mieszkalną lub mieszkalnego oraz 
jednego budynku pomocniczego, 

b) obowiązują określone na rysunku zmiany pla-
nu nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 
2.KDz oraz 4,0 m od linii rozgraniczającej te-
renu 3.KDd, 

c) obowiązuje dostosowanie architektury bu-
dynku do lokalnej tradycji architektonicznej 
oraz stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla re-
gionu detalu architektonicznego, 

d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni terenu nie może 
przekraczać: 
- 30% - w przypadku realizacji zabudowy 

usługowej oraz usługowo-mieszkaniowej, 
- 25% - w przypadku realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy nie może przekraczać: 
- 0,7 - w przypadku realizacji zabudowy usłu-

gowej oraz usługowo-mieszkaniowej, 
- 0,5 - w przypadku realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
f) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 

nie powinien być mniejszy niż 0,1, 
g) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

zajmować co najmniej: 
- 20% powierzchni działki budowlanej - 

w przypadku realizacji zabudowy usługowej 
oraz usługowo-mieszkaniowej, 

- 40% powierzchni działki budowlanej - 
w przypadku realizacji zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

h) rzut projektowanych budynków powinien być 
prostokątny bądź złożony z prostokątów 
o proporcjach 1 do co najmniej 1,5, przy czym 
stosunek dłuższego boku budynku do boku 
krótszego, licząc po zewnętrznym obrysie 
ścian budynku, nie może być większy niż 
2,5:1, 

i) maksymalna kubatura projektowanych bu-
dynków nie może przekraczać: 
- 5000 m3 - w przypadku realizacji budynku 

usług gastronomicznych, budynku pensjo-
natu lub budynku pensjonatu z częścią 
mieszkalną, 

- 2000 m3 - w przypadku realizacji budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, 

- 700 m3 - w przypadku realizacji budynku 
pomocniczego, 

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 
w projektowanym budynku nie może przekra-
czać: 
- trzech kondygnacji nadziemnych, w tym 

dwóch w dachu - w przypadku realizacji 
budynku pensjonatu, budynku pensjonatu 
z częścią mieszkalną, budynku usług ga-
stronomicznych oraz budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego, 

- dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym 
jednej w dachu - w przypadku realizacji bu-
dynku pomocniczego, 

k) maksymalna odległość krawędzi głównego 
okapu dachu od poziomu terenu 
w projektowanym budynku nie może prze-
kraczać: 
- 4,5 m od strony przystokowej i 6,0 m od 

strony odstokowej - w przypadku realizacji 
budynku pensjonatu lub budynku pensjo-
natu z częścią mieszkalną, 

- 4,0 m od strony przystokowej i 5,0 od 
strony odstokowej - w przypadku realizacji 
budynku usług gastronomicznych lub bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

- 3,5 m od strony przystokowej i 4,5 m od 
strony odstokowej - w przypadku realizacji 
budynku pomocniczego, 

l) maksymalna odległość głównej kalenicy da-
chu od poziomu terenu w projektowanym 
budynku nie może przekraczać: 
- 12,5 m od strony przystokowej i 13,5 m od 

strony odstokowej - w przypadku realizacji 
budynku usług gastronomicznych, 

- 13,0 m - w przypadku realizacji budynku 
pensjonatu, budynku pensjonatu z częścią 
mieszkalną lub budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, 

- 7,5 m od strony przystokowej i 8,5 m od 
strony odstokowej - w przypadku realizacji 
budynku pomocniczego, 

m) dach budynku należy zaprojektować jako 
dwuspadowy, dwuspadowy z przysztychami 
lub półszczytowy, o jednakowym kącie na-
chylenia głównych połaci dachowych miesz-
czącym się w granicach 45o- 54o; 

n) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie poła-
ci dachowych o wspólnej kalenicy oraz zakaz 
realizacji połaci dachowych o różnym kącie 
nachylenia (nie dotyczy przysztychów 
i wyglądów dachowych), 

o) poddasze budynku może być oświetlone przy 
użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych 
w postaci „kapliczek”, "dymników" i "wyglą-
dów", a w przypadku realizacji budynku 
mieszkalnego dodatkowo okien połaciowych, 

p) otwarcia połaci dachowych w projektowanym 
budynku należy odsuwać na odległość co 
najmniej 1,0 m, licząc od krawędzi połaci da-
chu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

q) maksymalna szerokość jednego otwarcia po-
łaci dachowej nie może przekraczać 50% dłu-
gości kalenicy dachu budynku, a łączna sze-
rokość otwarć nie może przekroczyć 70% dłu-
gości kalenicy dachu budynku, 

r) minimalna szerokość głównego okapu dachu 
projektowanego budynku powinna wynosić: 
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- 1,2 m - w przypadku realizacji budynku 
usług gastronomicznych, budynku pen-
sjonatu lub budynku pensjonatu z częścią 
mieszkalną, 

- 1,0 m - w przypadku realizacji budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

- 0,8 m - w przypadku realizacji budynku 
pomocniczego, 

s) do pokrycia dachu należy stosować materiały 
w kolorze czarnym, ciemnobrązowym lub 
ciemnografitowym, 

t) do wykończenia elewacji budynków należy 
stosować naturalne materiały miejscowe, za-
kazuje się stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych tzw. „sidingu”, 

u) obowiązuje zakaz stosowania agresywnej ko-
lorystyki elewacji budynków, na tynkowa-
nych ścianach elewacji należy stosować kolo-
ry jasne, stonowane, z dopuszczeniem białe-
go, 

v) mała architektura winna być wykonana 
z materiałów miejscowych: drewno, kamień 
łamany, 

w) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z ele-
mentów prefabrykowanych oraz ogrodzeń 
pełnych, dopuszcza się ogrodzenie ażurowe 
z zastosowaniem płotu drewnianego lub bali 
drewnianych o wys. do 1,20 m, na podmu-
rówce z kamienia o wys. do 0,80 m, z zaka-
zem realizacji podmurówki z otoczaków. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem: 2.KDz, w obrębie którego obo-
wiązują następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: teren publicznej komuni-
kacji drogowej – droga kl. „Z”; 

2) Za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się 
następujące sposoby zagospodarowania tere-
nu: 
a) lokalizację drogi publicznej kl. „Z” – zbiorczej, 
b) lokalizację infrastruktury towarzyszącej zwią-

zanej z funkcjonowaniem drogi i obsługą ru-
chu komunikacyjnego, 

c) lokalizację zjazdu z drogi na teren 1.U/MN, 
d) lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 

technicznej nie związanej z funkcjonowaniem 
drogi, 

e) lokalizację zieleni urządzonej; 
3) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) w obrębie terenu dopuszcza się realizację mak-
symalnie jednego zjazdu, 

b) realizacja urządzeń oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej dopuszczalna, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, wyłącznie na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem: 3.KDd, w obrębie którego obo-
wiązują następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: teren publicznej komuni-
kacji drogowej – droga kl. „D”; 

2) Za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się 
następujące sposoby zagospodarowania tere-
nu: 
a) lokalizację drogi publicznej kl. „D” – dojaz-

dowej, 

b) lokalizację infrastruktury towarzyszącej 
związanej z funkcjonowaniem drogi i obsłu-
gą ruchu komunikacyjnego 

c) lokalizację zjazdów z drogi na teren 1.U/MN, 
d) lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 

technicznej nie związanej z funkcjonowa-
niem drogi 

e) lokalizację zieleni urządzonej; 
3) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) w obrębie terenu dopuszcza się realizację mak-
symalnie dwóch zjazdów, 

b) realizacja urządzeń oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej dopuszczalna, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, wyłącznie na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi. 

§ 4. Tereny rozmieszczenia inwestycji celu pu-
blicznego 

Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza 
się liniami rozgraniczającymi tereny publicznej ko-
munikacji drogowej będące zarazem terenami roz-
mieszczenia inwestycji celu publicznego, przy czym 
linie rozgraniczające terenu wyznaczonego na załącz-
niku nr 1 do uchwały symbolem 3.KDd stanowią jed-
nocześnie granice terenu rozmieszczenia inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym, a linie roz-
graniczające terenu wyznaczonego na załączniku nr 
1 do uchwały symbolem 2.KDz stanowią jednocze-
śnie granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 
Rozdział 3 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz zasady obsługi komuni-
kacyjnej 

1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji, wyznacza się teren ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 2.KDz 
przeznaczony dla potrzeb modernizacji 
i rozbudowy istniejącej drogi powiatowej Nr 
1641K Łapsze Wyżne – Jurgów oraz teren ozna-
czony symbolem 3.KDd przeznaczony dla potrzeb 
budowy drogi gminnej publicznej. 

2. Ustala się komunikacyjne powiązanie dopuszczo-
nych ustaleniami niniejszej zmiany planu inwesty-
cji z układem zewnętrznym poprzez jeden zjazd 
z drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany 
planu symbolem 2.KDz oraz jeden lub dwa zjazdy 
z drogi gminnej, oznaczonej na rysunku zmiany 
planu symbolem 3.KDd. 

3. Ustala się obowiązek zapewnienia niezbędnej ob-
sługi komunikacyjnej w zakresie miejsc parkingo-
wych, przy zastosowaniu poniższych wskaźników: 

1) w przypadku realizacji budynku pensjonatu 
obowiązuje min. 1 stanowisko postojowe na 
każdy jeden pokój lub apartament przewidziany 
do wynajmu, lecz nie mniej niż 7 stanowisk po-
stojowych oraz dodatkowo min. 2 stanowiska 
postojowe dla personelu i obsługi; 

2) w przypadku realizacji budynku pensjonatu 
z częścią mieszkalną obowiązuje min. 1 stano-
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wisko postojowe na każdy jeden pokój lub apar-
tament przewidziany do wynajmu, lecz nie 
mniej niż 7 stanowisk postojowych oraz dodat-
kowo min. 2 stanowiska postojowe dla persone-
lu, i obsługi i min. 2 stanowiska postojowe dla 
celów mieszkalnych; 

3) w przypadku realizacji budynku usług gastro-
nomicznych obowiązuje min. 1 stanowisko po-
stojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej 
budynku, lecz nie mniej niż 15 stanowisk posto-
jowych oraz dodatkowo min. 2 stanowiska po-
stojowe dla personelu, i obsługi; 

4) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego obowiązują min. 2 stanowi-
ska postojowe, w tym min. 1 zewnętrzne, 
a w przypadku dostosowania projektowanej 
inwestycji do potrzeb związanych z prowadze-
niem, w budynku mieszkalnym, działalności 
usługowej, ustala się obowiązek zapewnienia 
dodatkowych miejsc postojowych w ilości wy-
nikającej z rzeczywistych potrzeb ustalonych na 
etapie projektu budowlanego, ale nie mniejszej 
niż: 

a) 1 stanowisko postojowe na każdy jeden pokój 
przewidziany do wynajmu – w przypadku usług 
związanych z wynajmem pokoi, 

b) 1 stanowisko postojowe na każde 30 m2 po-
wierzchni użytkowej usług – w przypadku pozo-
stałych usług. 

§ 6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej oraz zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się na-
stępujące zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) Istniejące sieci, urządzenia i obiekty infrastruk-
tury technicznej mogą być modernizowane, 
przebudowywane i rozbudowywane stosownie 
do zaistniałych potrzeb; 

2) Na całym obszarze objętym zmianą planem 
dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiek-
tów oraz urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) Wszelkie nowe sieci energetyczne oraz teleko-
munikacyjne winny być realizowane jako pod-
ziemne; 

2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się na-
stępujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 
energetycznej, przy zastosowaniu przyłączy ka-
blowych; 

2) Zaopatrzenie w wodę: ze studni własnej lub 
z sieci wodociągowej; 

3) Odprowadzenie ścieków: do zbiornika szczelne-
go, a po rozbudowie sieci kanalizacyjnej – obo-
wiązkowo do kanalizacji sanitarnej; 

4) Odprowadzenie wód opadowych: do studni 
chłonnych lub do gruntu, w sposób niepowodu-
jący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach 
przyległych, bądź do sieci kanalizacji deszczowej 
po jej realizacji; 

5) Wody opadowe zanieczyszczone związkami ro-
popochodnymi winny być oczyszczane przed 
odprowadzeniem do odbiornika; 

6) Do ogrzewania budynku należy stosować ener-
gię elektryczną, paliwa o niskiej zawartości sub-
stancji zanieczyszczających powietrze, odna-
wialne źródła energii lub węgiel przy zastoso-
waniu technologii o wysokiej sprawności 
grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery; 

7) Usuwanie odpadów stałych winno odbywać się 
poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych 
pojemnikach, poprzedzone segregacją oraz wywóz 
przez koncesjonowanych przewoźników na zorgani-
zowane wysypisko; 

8) Obowiązuje wydzielanie odpadów niebezpiecznych 
ze strumienia odpadów komunalnych celem ich 
wykorzystania lub utylizacji. 

 
Rozdział 4 

ZASADY OCHRONY ŅRODOWISKA 

§ 7. Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1. Wszelkie uciążliwości dla środowiska związane 
z prowadzoną działalnością usługową nie mogą 
przekraczać dopuszczalnych norm oraz wykraczać 
poza granice terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych oraz do grun-
tu. 

3. Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi winny być skanali-
zowane, a wody opadowe zanieczyszczone tymi 
substancjami zneutralizowane i oczyszczone przed 
odprowadzeniem. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem, stosownie 
do przepisów odrębnych dotyczących ochrony 
środowiska, teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem 1.U/MN zalicza się do terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usłu-
gowe. 

§ 8. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kul-
turowego 

1. Forma architektoniczna projektowanego budynku 
powinna harmonizować z otoczeniem oraz nawią-
zywać do lokalnej tradycji architektonicznej. 

2. W odniesieniu do ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego obowiązują zasady zabudowy i zago-
spodarowania terenów określone w § 3 ust. 1 pkt 4 
uchwały. 

 

§ 9. Granice i zasady zagospodarowania obsza-
rów i obiektów podlegających ochronie ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych 

 

Przy projektowaniu inwestycji należy 
uwzględnić warunki wynikające z położenia obszaru 
objętego zmianą planu w granicach Południowoma-
łopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utwo-
rzonego Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Mało-
polskiego z dnia 24.11.2006r. 
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Rozdział 5 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 10. Stawkę procentową związaną z naliczeniem 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
ustala się w wysokości 15 % wzrostu wartości. 

§ 11. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 - Załącznik 
nr 1; 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany planu - Załącznik nr 2; 

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - Załącznik nr 3. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bukowina Tatrzańska. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Władysław Piszczek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XV/107/2011 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II 

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Władysław Piszczek 

* 
R

ys
u

n
ek

 p
la

n
u

 z
o

st
ał

 s
p

o
rz

ąd
zo

n
y 

w
 o

p
ar

ci
u

 o
 s

ka
lę

 ź
ró

d
ło

w
ą 

1:
10

00
. 

   
S

ka
la

 t
a 

u
le

g
a 

p
o

m
n

ie
js

ze
n

iu
 w

 w
yn

ik
u

 p
rz

yp
is

an
yc

h
 p

ra
w

em
 o

d
le

g
ło

śc
i m

ar
g

in
es

ó
w

. 

* 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 566 – 39533 – Poz. 6170,6171 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XV/107/2011 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany planu 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Rada Gminy Bukowina Tatrzańska stwierdza, że do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Jurgów II, wyłożonego do 
wglądu publicznego w dniach od 23.09.2011r. do 
14.10.2011r., w terminie do dnia 28.10.2011r. nie 
wpłynęły żadne uwagi. Tym samym Rada Gminy 
Bukowina Tatrzańska stwierdza brak podstaw do 
czynności związanych z rozstrzygnięciem o sposobie 
rozpatrzenia uwag. 

 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Władysław Piszczek 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XV/107/2011 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 29 listopada 2011 r. 
 

Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej , które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Jurgów II. 

Rada Gminy Bukowina Tatrzańska stwierdza, że 
ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Jurgów-II, dla obszaru obejmujące-
go dz. ew. nr 2464 oraz części dz. ew. nr: 2465, 2482, 
2488, 2498, 2501, 2532, 2534 położone w miejscowości 
Jurgów, nie przewidują realizacji nowych inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy, będących następstwem wprowadzenia 
zmiany planu. 

W przedmiotowej zmianie planu wyznaczono teren 
oznaczony na załączniku nr 1 do uchwały symbolem 
3.KDd, przeznaczony dla potrzeb budowy drogi gminnej 
publicznej kl. „D” - dojazdowej, przy czym teren 3.KDd 
stanowi jedynie niewielki fragment planowanej drogi 
publicznej, której realizacja została przewidziana 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go Jurgów II, wprowadzonym Uchwałą Nr VI/33/2007 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 kwietnia 
2007r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Małopolskiego Nr 465 z 26.06.2007r., 
poz. 3071. 

Biorąc pod uwagę, iż określone w załączniku nr 2 
do uchwały Nr VI/33/2007 Rady Gminy Bukowina Ta-
trzańska z dnia 11 kwietnia 2007r., sposób realizacji 
planowanej drogi gminnej publicznej oraz zasady jej 
finansowania, zostały na obszarze objętym zmianą pla-
nu uchylone, Rada Gminy Bukowina Tatrzańska roz-
strzyga, co następuje: 

1. Ustala się następujący sposób realizacji zapisanej 
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 

1) realizacja zadania odbywać się będzie poprzez 
tryb zamówień publicznych, 

2) termin realizacji zadania ustalony zostanie w wie-
loletnim planie inwestycyjnym. 

2. Ustala się, że źródłem finansowania zapisanej 
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
będą: 

1) środki własne pochodzące z budżetu gminy, 
2) dotacje i fundusze celowe, 
3) pożyczki i kredyty bankowe, 
4) środki pomocowe Unii Europejskiej, 
5) inne środki zewnętrzne. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Władysław Piszczek 
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UCHWAŁA NR XIV/163/11 
 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

 z dnia 25 października 2011 r. 

o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomoņci gruntowych 

stanowiących własnoņć Gminy Chrzanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy 
z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. 
- Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm./ na 
wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska 
w Chrzanowie uchwala:  

§ 1. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały 
nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 
października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych 
stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nierucho-
mości gruntowych stanowiących własność Gminy 


