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Uchwa³a* Nr XV/159
Rady Gminy Mucharz

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie: "miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mucharz"

Na podstawie 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 Mucharz uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mucharz, zwany dalej planem, po stwier-
dzeniu, i¿ jest on zgodny z ustaleniami studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mucharz, uchwalonego uchwa³¹ Nr XVI/123/00 Rady Gminy
Mucharz z dnia 27 czerwca 2000 r.

2. Niniejsza uchwa³a dotyczy obszaru Gminy Mucharz w jej
granicach administracyjnych wg uchwa³y Nr III/26/02 Rady
Gminy Mucharz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Mucharz, z wyj¹tkiem terenu
by³ego "Domu Dziecka" - po³o¿onego w so³ectwie Jaszczu-
rowa - który wy³¹cza siê z obszaru objêtego niniejszym pla-
nem zgodnie z uchwa³¹ Nr XIV/144 Rady Gminy Mucharz
z dnia 27.11.2008 roku i przedstawionym w za³¹czniku gra-
ficznym nr 1 do powy¿szej uchwa³y.

3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi oko³o
3.732 ha.

§ 2

1. Tekst planu stanowi tre�æ uchwa³y;
2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) czê�æ graficzna planu, obejmuj¹ca rysunek planu w ska-
li 1:2000 wykonany na urzêdowej kopii mapy ewidencyj-
nej, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1;

2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag

do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2,

b) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz
zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§ 3

Jako podstawowy cel planu przyjêto potrzebê porz¹dko-
wania przestrzeni przez ustanowienie regulacji prawnych za-
pewniaj¹cych mo¿liwo�æ kszta³towania �rodowiska mieszka-
niowego, zintegrowanego z ochron¹ istniej¹cych walorów przy-
rodniczych i warto�ci kulturowych. Plan okre�la zasady rów-
nowa¿enia rozwoju w obszarze obejmuj¹cym tereny o wyso-
kich warto�ciach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem uwarunkowañ zwi¹zanych
z realizacj¹ na rzece Skawie zbiornika "�winna Porêba". Ce-
lem zastosowanych regulacji i przyjêtych rozstrzygniêæ jest
dba³o�æ o szeroko rozumiane interesy spo³eczno�ci lokalnej
wraz z uwzglêdnieniem znaczenia obszaru dla regionu i jego
mieszkañców.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 4

1. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w czê�ci graficznej
obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

2. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych.

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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§ 5

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i czê�æ

graficzn¹ planu;
2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny za-

pis planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, zawie-
raj¹cy obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ i elementy infor-
macyjne;

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia, ustalonego w tek�cie planu
na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹-
cymi na rysunku planu;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, dopusz-
czony na danym terenie jako uzupe³nienie przeznacze-
nia podstawowego;

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony
symbolem przypisanym wy³¹cznie do terenu, na obsza-
rze którego obowi¹zuj¹ te same ustalenia, je�li z tre�ci
uchwa³y nie wynika inaczej;

6) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisów od-
rêbnych,

7) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych istniej¹cych i projektowanych - zlokalizo-
wanych na dzia³ce lub na terenie inwestycji, (o którym
mowa w pkt 6), liczonej po zewnêtrznym obrysie murów
lub obudowy �cian przyziemia, a w przypadku nadwie-
szeñ, podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie
wy¿szych kondygnacji tych¿e budynków i obiektów ku-
baturowych;

8) wska�niku dopuszczalnej powierzchni zabudowy -
nale¿y przez to rozumieæ stosunek sumy powierzchni za-
budowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych
zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej lub w terenie
inwestycji, do powierzchni tej dzia³ki budowlanej lub
odpowiednio, do terenu inwestycji,

9) wska�niku powierzchni biologicznie czynnej - nale-
¿y przez to rozumieæ procentowy udzia³ powierzchni bio-
logicznie czynnej - któr¹ stanowiæ mo¿e grunt rodzimy
oraz wody powierzchniowe a tak¿e 50% sumy powierzch-
ni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 10 m2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki
na pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê -
do powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji, liczonej dla
tej czê�ci powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji, dla
której ustalany jest wska�nik;

10) wysoko�ci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wyso-
ko�æ budynku mierzon¹ od poziomu terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wej�ciu do budynku lub jego czê�ci pierw-
szej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p³asz-
czyzny stropu b¹d� najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropo-
dachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie
z grubo�ci¹ izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej,
albo do najwy¿ej po³o¿onej górnej powierzchni innego
przekrycia - zgodnie z definicj¹ zamieszczon¹ w warun-
kach technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i
ich usytuowanie;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ wrysowan¹ na rysunku planu liniê, poza któr¹
nie mog¹ byæ sytuowane budynki;

12) zabudowie rekreacji indywidualnej - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê przeznaczon¹ do okresowego wy-
poczynku z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wraz z wolno stoj¹cymi lub po³¹czonymi z bu-
dynkiem rekreacyjnym lub mieszkalnym budynkami
gara¿owymi i gospodarczymi;

13) w³a�ciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y przez
to rozumieæ s³u¿by kompetencyjnie w³a�ciwe, zgodnie
z przepisami o ochronie zabytków;

14) strefie uci¹¿liwo�ci komunikacyjnych od drogi g³ów-
nej klasy GP (droga krajowa nr 28) - nale¿y przez to
rozumieæ pas terenu wzd³u¿ tej drogi, w którym mog¹
byæ przekroczone standardy jako�ci �rodowiska,
w szczególno�ci dotycz¹ce ha³asu, wibracji i zanieczysz-
czeñ powietrza;

15) strefie technicznej i ochronnej od linii elektroener-
getycznej wysokiego napiêcia - nale¿y przez to rozu-
mieæ pas terenu wzd³u¿ tej linii, w którym obowi¹zuj¹
ograniczenia okre�lone w przepisach odrêbnych.

16) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³-
ny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prze�wi-
tów widocznych w kierunku prostopad³ym do elewacji
ogrodzenia wynosi mniej ni¿ 20% powierzchni poszcze-
gólnych segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawar-
tej pomiêdzy osiami podpór, liczonej od najwy¿szej rzêd-
nej terenu przylegaj¹cego do danego segmentu;

17) billboardzie - nale¿y przez to rozumieæ wielkopowierzch-
niowe urz¹dzenie reklamowe o powierzchni wiêkszej ni¿
8,0 m2, wolno stoj¹ce a tak¿e umieszczane na elemen-
tach konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub na ogro-
dzeniu;

18) drodze wewnêtrznej - nale¿y przez to rozumieæ wyzna-
czon¹ na rysunku planu drogê niepubliczn¹, o której
mowa w przepisach odrêbnych;

19) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi stanowi¹ce dojazdy do budynków i urz¹dzeñ, a tak-
¿e ustanowione s³u¿ebno�ci drogowe.

2. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale definiowane s¹
w przepisach odrêbnych.

§ 6

1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu wyznaczonymi
na rysunkach planu s¹:
1) granice obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym

przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
stanowi¹ce jednocze�nie nieprzekraczalne linie zabudo-
wy - je�li linii zabudowy nie wyznaczono odrêbnie na ry-
sunku planu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na ry-
sunku planu i obowi¹zuj¹ce w odniesieniu do budynków -
nowoprojektowanych oraz przebudowywanych - w przy-
padku terenów, w których nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy nie wrysowano, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne okre-
�laj¹ce zasady sytuowania budynków;

4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnym, oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami iden-
tyfikacyjnymi:
a) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MNL tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,
c) U1 tereny zabudowy us³ugowej o znaczeniu lokalnym,
d) U2 tereny zabudowy us³ugowej o znaczeniu ponadlo-

kalnym,
e) UA tereny zabudowy us³ugowej - administracja,
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f) UK tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi kultu religijnego,
g) UO tereny zabudowy us³ugowej - o�wiata,
h) US tereny sportu i rekreacji,
i) UT tereny zabudowy rekreacji zbiorowej,
j) P tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
k) PG tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa,
l) PTZ tereny zaplecza technicznego i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z budow¹ i eksploatacj¹ zbiornika "�winna Porêba",
m) WZ tereny zbiornika "�winna Porêba",
n) WS tereny wód powierzchniowych,
o) WR tereny gospodarki rybackiej,
p) W tereny urz¹dzeñ ujêæ wody,
r) K tereny urz¹dzeñ oczyszczania �cieków,
s) E tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
t) KDGP tereny dróg publicznych - droga g³ówna ruchu przy-

spieszonego;
u) KDL tereny dróg publicznych - drogi lokalne;
w) KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe;
x) KDW tereny dróg wewnêtrznych,
y) KS tereny parkingów,
z) R tereny rolnicze,
za) ZL tereny lasów,
zb) ZP tereny zieleni parkowej,
zc) Z tereny zieleni nie urz¹dzonej,
zd) ZC teren cmentarza.

2. Elementy ustaleñ planu wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych
oraz dokumentów polityki przestrzennej przyjêtych dla ob-
szaru Gminy, wyznaczone na rysunku planu:

1) obiekty wpisane do rejestru wojewódzkiego urzêdu
ochrony zabytków w Krakowie;

2) stanowiska archeologiczne ujête w ewidencji wojewódz-
kiego urzêdu ochrony zabytków w Krakowie;

3) drzewa - pomniki przyrody;
4) figury przydro¿ne;
5) strefa techniczna i ochronna od linii elektroenergetycz-

nej wysokiego napiêcia;
6) granica Parku Krajobrazowego Beskidu Ma³ego,
7) granica strefy sanitarnej od czynnego cmentarza - 50 m;
8) granica strefy sanitarnej od czynnego cmentarza - 150 m;
9) granica strefy sanitarnej od czynnego cmentarza - 500 m;

10) granica strefy ochrony po�redniej zbiornika "�winna Po-
rêba";

11) strefa zagro¿ona osuwaniem mas ziemnych;
12) granica uci¹¿liwo�ci komunikacyjnych od drogi g³ównej

GP - droga krajowa nr 28;
13) obszar bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ - Q 1%.

3. Elementy informacyjne planu, nie bêd¹ce ustaleniami pla-
nu, wyznaczone na rysunku planu:
1) punkty, ci¹gi i osie widokowe - miejsca o du¿ym znaczeniu

pod wzglêdem ekspozycji krajobrazu, z których rozci¹gaj¹
siê widoki lokalne b¹d� dalekie lub panoramy na wa¿niej-
sze obiekty o znaczeniu krajobrazowo - kulturowym;

2) g³ówne �cie¿ki rowerowe - trasy wyznaczone w ramach
linii rozgraniczaj¹cych tereny dróg publicznych; szczegó-
³owe lokalizacje jezdni i �cie¿ek rowerowych bêd¹ przed-
miotem opracowañ projektowych i uzgodnieñ, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

3) szlaki turystyczne.

§ 7

Przyjmuje siê podzia³ obszaru objêtego planem na sze�æ
jednostek strukturalnych:
1) wsie Jaszczurowa i Jamnik - jednostka oznaczona symbo-

lem J;

2) wie� Koziniec - jednostka oznaczona symbolem K;
3) wie� Mucharz - jednostka oznaczona symbolem M;
4) wie� Skawce - jednostka oznaczona symbolem S;
5) wie� �winna Porêba - jednostka oznaczona symbolem SW;
6) wie� Zagórze - jednostka oznaczona symbolem Z.

ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu

§ 8

1. W terenach, w których obowi¹zuje zakaz zabudowy, dopusz-
cza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów budowlanych,
z mo¿liwo�ci¹ ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i prze-
budowy przy zachowaniu zakazów, nakazów i dopuszczeñ
zawartych w Rozdziale IV niniejszej uchwa³y.

2. Dla terenów, dla których plan zmienia ich przeznaczenie,
dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania - do cza-
su zagospodarowania zgodnie z tym planem.

§ 9

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

1. W celu ochrony istniej¹cych warto�ci urbanistycznych oraz
prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzennego w grani-
cach obszaru objêtego planem ustala siê zasady kszta³to-
wania zabudowy obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze:
1) realizacja budynków jedynie w terenach do tego celu prze-

znaczonych w planie, z zachowaniem okre�lonego w Roz-
dziale IV rodzaju ich przeznaczenia i zasad zagospodaro-
wania;

2) w terenach otwartych (tereny rolnicze, tereny zieleni nie
urz¹dzonej) dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiek-
tów z zachowaniem mo¿liwo�ci ich odbudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i przebudowy oraz ich wyposa¿enia w nie-
zbêdn¹ infrastrukturê techniczn¹;

3) w terenach wykorzystywanych rolniczo, przeznaczonych
w planie pod zainwestowanie, do czasu rozpoczêcia ro-
bót budowlanych utrzymuje siê dotychczasowy sposób
u¿ytkowania;

4) w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
MN i MNL obiekty winny byæ sytuowane z uwzglêdnie-
niem wrysowanych nieprzekraczalnych linii zabudowy,
a w przypadku terenów, w których te linie nie zosta³y wry-
sowane, z zachowaniem odleg³o�ci okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych; usytuowanie budynków winno
uwzglêdniaæ ukszta³towanie terenu dzia³ki budowlanej lub
terenu inwestycji jak równie¿ warunki �rodowiskowe
(przyrodnicze, klimatyczne itp.) oraz zainwestowanie dzia-
³ek s¹siednich;

5) usytuowanie budynków winno uwzglêdniaæ ukszta³towa-
nie terenu dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji jak
równie¿ warunki �rodowiskowe (przyrodnicze, klimatycz-
ne itp.) oraz zainwestowanie dzia³ek s¹siednich;

6) ustala siê jako podstawow¹ formê realizacji zabudowy
w terenach MN i MNL zabudowê wolno stoj¹c¹ z do-
puszczeniem formy zabudowy bli�niaczej jedynie w te-
renach MN;

7) dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê formê budynku
przekrytego dachem wielospadowym o symetrii k¹tów
nachylenia g³ównych po³aci dachowych;

8) z uwagi na konfiguracjê terenów przeznaczonych pod za-
budowê, dopuszcza siê ograniczon¹ niwelacjê terenu dzia³-
ki budowlanej lub terenu inwestycji z mo¿liwo�ci¹ zasto-
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sowania w budynkach jednej kondygnacji podziemnej lub
sutereny;

9) dopuszcza siê ³¹czenie budynków (budynku mieszkalne-
go z gara¿em, budynkiem gospodarczym, oran¿eri¹ itp.)
w ramach dzia³ki budowlanej lub w terenie inwestycji.

2. W terenach zabudowanych dopuszcza siê umieszczanie urz¹-
dzeñ reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informa-
cyjnych zwi¹zanych, bezpo�rednio z dzia³alno�ci¹ prowa-
dzon¹ w obrêbie dzia³ki lub w terenie inwestycji, wed³ug
zasad okre�lonych dla poszczególnych terenów.

§ 10

Zasady ochrony �rodowiska naturalnego, przyrody
i krajobrazu kulturowego

1. W granicach obszaru objêtego planem wystêpuj¹ wysokie
warto�ci krajobrazowe, zwi¹zane ze stanem �rodowiska
przyrodniczego i kulturowym dziedzictwem obszaru,
w zwi¹zku z powy¿szym ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochro-
ny �rodowiska naturalnego, przyrody i kszta³towania krajo-
brazu kulturowego:
1) w zakresie �rodowiska naturalnego:

a) ochrona elementów �rodowiska naturalnego,
b) ochrona terenów rolniczych oznaczonych na rysunku

planu symbolem R przed zainwestowaniem,
c) ochrona naturalnego ukszta³towania powierzchni zie-

mi przez wprowadzenie zakazu zmian jego ukszta³to-
wania w terenach otwartych oraz wprowadzenie ogra-
niczeñ w sposobie posadowienia budynków w terenach
zainwestowanych i wskazanych do zainwestowania,

d) zaopatrzenie w ciep³o przez stosowanie niskoemisyj-
nych �róde³, takich jak: energia elektryczna, gaz prze-
wodowy, gaz propan-butan, olej opa³owy oraz paliwa
sta³e z wykorzystaniem odpowiednich technologii spa-
lania,

e) wykorzystywanie niekonwencjonalnych �róde³ ener-
gii, w tym stosowanie miêdzy innymi kolektorów s³o-
necznych oraz pomp ciep³a,

f) utrzymuje siê prowadzenie gospodarki z odpadami zgod-
nie z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u �róde³ ich
powstawania z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpa-
dów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi
i zasadami okre�lonymi dla Gminy Mucharz,

g) dopuszczenie magazynowanie wód opadowych z po-
wierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizowanych na
dzia³ce lub w terenie inwestycji,

h) w celu zatrzymania znacznej czê�ci wód opadowych
w obrêbie dzia³ki lub w terenie zainwestowania, wpro-
wadza siê ograniczenia zabudowy przez ustanowienie
dla poszczególnych kategorii terenów wskazanych do
zainwestowania odpowiednich wska�ników powierzchni
zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej,

i) przyporz¹dkowuje siê wyznaczone w planie tereny o ró¿-
nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania
do poszczególnych rodzajów terenów okre�lonych
w przepisach o ochronie �rodowiska pod wzglêdem zró¿-
nicowanego, dopuszczalnego poziomu ha³asu:
- dla terenów zabudowy mieszkaniowej (MN i MNL)

obowi¹zuje poziom ha³asu jak pod zabudowê miesz-
kaniow¹,

- dla terenów UO jak pod budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,

- dla terenów UT jak na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe poza miastem,

j) zabrania siê lokalizacji budynków oraz obiektów budow-
lanych nie zwi¹zanych z funkcjonowaniem zbiornika
�winna Porêba w strefie ochrony po�redniej wryso-
wanej na rysunku planu;

2) w zakresie przyrody:
a) ochrona drzew pomników przyrody:

- lipa, obwód 394 cm Jaszczurowa (przy figurze pa-
mi¹tkowej z 1853 roku),

- lipa, obwód 330 cm, Skawce - na granicy wsi Skaw-
ce i Mucharz,

- lipa, obwód 249 cm, Skawce - na granicy wsi Skawce
i Mucharz,

- d¹b, obwód 500 cm, Jaszczurowa (przy by³ym
Pañstw. Domu Dziecka),

- d¹b, obwód 414 cm, Jaszczurowa (przy by³ym Pañstw.
Domu Dziecka),

- d¹b, obwód 293 cm, Jaszczurowa (przy by³ym
Pañstw. Domu Dziecka),

b) zachowanie i ochrona istniej¹cych drzewostanów,
c) kszta³towanie zieleni w terenach otwartych ( nie zain-

westowanych ),
d) utrzymanie istniej¹cych potoków, strumieni i innych

cieków wodnych wraz z istniej¹cym lub odtworzonym
naturalnym �rodowiskiem biocenotycznym ich bezpo-
�redniego otoczenia;

3) w zakresie krajobrazu i �rodowiska kulturowego:
a) zachowanie punktów i ci¹gów widokowych wrysowa-

nych na rysunku planu,
b) ustala siê obowi¹zek ochrony przydro¿nych kapliczek

i krzy¿y przydro¿nych wskazanych na rysunku planu,
c) oznacza siê na rysunku planu obiekty wpisane do reje-

stru wojewódzkiego konserwatora zabytków, dla któ-
rych obowi¹zuje postêpowanie zgodne z przepisami
odrêbnymi odnosz¹cymi siê do obiektów objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹ (wymagane uzgodnienia
ze s³u¿bami konserwatorskimi):
- Jaszczurowa - dom mieszkalno-gospodarczy nr 90

A-520 z 24.09.1987 (B),
- MUCHARZ - zespó³ ko�cielny: ko�ció³ pod wezwaniem

�w. Wojciecha, kaplica rodowa Knezków, rze¿ba
�w. Wojciecha na postumencie, starodrzew w otocze-
niu, w obrêbie ogrodzeniaA - 718/95 z 02.12.1995 (B)

d) wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie dzia³ek,
na których znajduj¹ siê wskazane na rysunku planu sta-
nowiska archeologiczne wymagaj¹ postêpowania zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym
powiadomienie s³u¿b konserwatorskich o zamiarze pro-
wadzenia prac ziemnych,

e) oznacza siê na rysunku planu stanowiska archeologicz-
ne wystêpuj¹ce w obszarze objêtym planem z odpo-
wiadaj¹c¹ im numeracj¹:
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Wypis stanowisk archeologicznych z kart ewidencji ma³opolskiego konserwatora zabytków

Lp. Nr stanowiska Nr stanowiska Nr dz. Funkcja
w obszarze w miejscowo�ci ewidencyjnej obiektu chronologia

MUCHARZ

1 22 17 98/4 �lad osadnictwa XIV - XV w.
2 21 16 93/44 �lad osadnictwa XIV - XV w.
3 24 19 771 �lad osadnictwa XIV - XV w.
4 20 15 93/73 �lad osadnictwa epoka kamienna

XIV - XV w.
5 23 18 542/9 �lad osadnictwa prahist.
6 19 14 Osada prahist.
7 18 8 799/31 Obozowisko, stan. paleolit

Osadnictwo prahist.
�lad osadnictwa XIV - XV w.

8 17 7 782/22 Obozowisko paleolit
�lad osadnictwa XIV - XV w.

9 16 6 739/1 Obozowisko paleolit
�lad osadnictwa prahist.
Osada XIV - XV w.

10 15 5 724/2 Obozowisko paleolit
�lad osadnictwa prahist.
�lad osadnictwa XIII - XIV w.

11 14 4 669/2 �lad osadnictwa mezolit
12 13 3 542/11 Osada ³u¿ycka lub przeworska

�lad osadnictwa pó�ne �redniowiecze
13 12 2 539/1 �lad osadnictwa epoka kamienna

Osada XIV - XV w.
14 11 1 znalezisko lu�ne II w.
15 10 12 62/3 Osada neolit

�lad osadnictwa XIV - XV w.
16 5 8 �lad osadnictwa XIII - XIV w.
17 2 5 �lad osadnictwa epoka kamienna
18 4 7 1469/1 �lad osadnictwa epoka kamienna
19 25 1 890/30 �lad osadnictwa epoka kamienna
20 3 6 1403/1 �lad osadnictwa epoka kamienna
21 70 9 226/6 �lad osadnictwa XVII w.
22 72 10 93/30 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
23 73 11 93/61 �lad osadnictwa �redniowiecze
24 74 12 93/8 �lad osadnictwa epoka kamienna
25 75 13 93/66 �lad osadnictwa epoka kamienna

JASZCZUROWA

26 40 1 1383/4 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
27 49 2 1471/123 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
28 50 3 1429/4 �lad osadnictwa �redniowiecze
29 51 4 1500/17 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
30 52 5 216 �lad osadnictwa �redniowiecze
31 53 5 1449/8 �lad osadnictwa nieokre�l.
32 54 6 1513 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
33 57 8 548/1 �lad osadnictwa �redniowiecze
34 58 9 312/4 �lad osadnictwa �redniowiecze
35 60 10 330/4 �lad osadnictwa neolit,

wczesna epoka br¹zu
36 62 7 111/82 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
37 65 8 91/3 �lad osadnictwa �redniowiecze
38 66 9 106/13 �lad osadnictwa �redniow.

�lad osadnictwa
39 69 10 78/4 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
40 1 13 268/15 �lad pobytu XV - XVI w.
41 2 14 268/51 �lad osadnictwa XVII - XVIII w.
42 3 15 702/3 �lad osadnictwa XVII - XVIII w.
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43 4 16 478/1 Osada (?) XVII - XVIII w.
44 5 17 636/3 �lad osadnictwa nowo¿ytno�æ
45 6 18 994/1 �lad osadnictwa XVII - XVIII w.

KOZINIEC

46 20 1 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
47 21 2 9410/1 �lad osadnictwa pradzieje

9408/2 �lad osadnictwa �redniowiecze
�lad osadnictwa nowo¿ytno�æ

48 24 3 10240 �lad osadnictwa XV - XVI w.
49 25 4 9820/2 �lad osadnictwa �redniowiecze
50 26 5 9451 �lad osadnictwa �redniowiecze
51 28 6 10126 �lad osadnictwa �redniowiecze
52 29 7 10452 �lad osadnictwa nowo¿ytno�æ
53 31 8 10079/3 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
54 33 9 9079/1 �lad osadnictwa wczesne �redniow.
55 35 10 9230/1 Osada �redniowiecze
56 36 11 11423 �lad osadnictwa �redniowiecze
57 38 12 10719 �lad osadnictwa �redniowiecze

�WINNA PORÊBA

58 42 1 895/4 1. �lad osadnictwa wczesne �redniow.
887/39 2. �lad osadnictwa nowo¿ytno�æ

59 43 2 169/5 �lad osadnictwa XVI - XVII w.
60 44 3 148/10 �lad osadnictwa nieokre�l.
61 46 4 55/2 �lad osadnictwa pradzieje

�lad osadnictwa �redniowiecze
62 55 6 530/1 �lad osadnictwa �redniowiecze
63 56 7 290 �lad osadnictwa XV - XVI w.
64 63 11 332/5 �lad osadnictwa �redniowiecze
65 71 11 62/15 �lad osadnictwa nowo¿ytno�æ

ZAGÓRZE

66 67 1 Osada �redniowiecze
67 68 2 �lad osadnictwa epoka kamienna
68 76 3 1472, 1198/1 Grodzisko (?) nieokre�l.

SKAWCE

69 1 3 �lad osadnictwa schy³kowy paleolit

2. Wyklucza siê realizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz powoduj¹cych szczególne
uwarunkowania zwi¹zane z kwalifikowaniem przedsiêwziê-
cia do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
za wyj¹tkiem zbiornika �winna Porêba, dróg, sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej - z uwzglêdnieniem przepi-
sów odrêbnych.

3. Zakazuje siê lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹ mieszkañców oraz obiektów us³ugo-
wych, których uci¹¿liwo�æ mo¿e wykraczaæ poza granice
dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji, na których te obiek-
ty i urz¹dzenia s¹ lokalizowane.

4. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-
nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszcze-
gólnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego, ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia tere-
nów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z do-
puszczeniem mo¿liwo�ci wykorzystania terenów pasów dro-
gowych istniej¹cych i projektowanych dróg publicznych
po uzyskaniu zgody administratora drogi.

5. Ochrona szczególnych warto�ci przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych zgodnie z zasadami zagospodarowania
i u¿ytkowania dla terenów wchodz¹cych w sk³ad Parku Kra-
jobrazowego Beskidu Ma³ego.

§ 11

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych

1. Na ca³ym obszarze objêtym planem wprowadza siê zasadê
kszta³towania przestrzeni publicznych poprzez koncentracje
zabudowy w miejscach istniej¹cych zespo³ów poprzez ich
modernizacjê, rozbudowê i uzupe³nienia istniej¹cej zabudo-
wy us³ugowej.

2. Ustala siê zasadê porz¹dkowanie przestrzeni pasów drogo-
wych ulic w terenach zabudowanych poprzez:
1) modernizacjê nawierzchni dróg i ulic,
2) modernizacje istniej¹cych i budowê nowych chodników

wzd³u¿ ulic,
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3) budowê wydzielonych tras rowerowych - z uwzglêdnie-
niem mo¿liwo�ci terenowych,

3. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹ i pod
komunikacjê ustala siê nastêpuj¹ce zakazy, nakazy, dopusz-
czenia i ograniczenia:
1) zakazuje siê budowy ogrodzeñ pe³nych,
2) zakazuje siê wznoszenia no�ników reklamowych o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 8 m2,
3) zakazuje siê budowy tymczasowych obiektów us³ugowo-

handlowych,
4) nakazuje siê realizacjê o�wietlenia przestrzeni publicz-

nych,
5) nakazuje siê wyposa¿enie terenów przestrzeni publicz-

nych w zieleñ o charakterze ozdobnym (trawniki, zieleñ
bylinowa, krzewy, drzewa),

6) dopuszcza siê budowê elementów ma³ej architektury.

§ 12

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci

1. Ustala siê minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dzia-
³ek budowlanych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stoj¹cej 600 m2,
2) dla zabudowy mieszkaniowej bli�niaczej 450 m2,

2. Ustala siê minimalne szeroko�ci frontu nowo wydzielanych
dzia³ek budowlanych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stoj¹cej - minimum

16,0 m,
2) dla zabudowy mieszkaniowej bli�niaczej - minimum 12,0 m,

3. Dla pozosta³ych terenów ustala siê zasadê wydzielania dzia-
³ek o kszta³tach i powierzchniach zapewniaj¹cych racjonal-
ne ich dostosowanie do zamierzeñ inwestycyjnych.

4. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ dokonywania podzia³u dzia³ek przy
spe³nieniu warunku zapewnienia dojazdu do wydzielonych
ich czê�ci na zasadach ustalonych w planie.

§ 13

Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru

1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi obszaru planu przez
uk³ad drogowy:
1) uk³ad drogowy Gminy tworzy droga krajowa nr 28 oraz

sieæ dróg powiatowych i gminnych;
a) osi¹ uk³adu jest droga krajowa nr 28 relacji Wadowice

- Sucha Beskidzka w klasie drogi g³ównej ruchu przy-
spieszonego (KDGP) przebiegaj¹ca przez obszar Gmi-
ny w kierunku pó³noc-po³udnie,

b) uk³ad drogowy tworzy sieæ dróg powiatowych w klasie
dróg lokalnych (KDL) oraz drogi gminne w klasie dróg
lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD);

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ poprawy jako�ciowej ulic, od-
powiednio do wymagañ w ich klasach - zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;

3) nie wyznaczone w planie konieczne dojazdy do dzia³ek
nale¿y zaprojektowaæ jako drogi wewnêtrzne lub ci¹gi
pieszo - jezdne, o parametrach okre�lonych w przepisach
odrêbnych, wytyczone w drodze umów zawieranych po-
miêdzy w³a�cicielami gruntów, ze wskazaniem dostêpu
do drogi publicznej, zgodnego z ustaleniami planu i prze-
pisami odrêbnymi;

4) przebieg �cie¿ek rowerowych oparty jest o planowany
system ci¹gów turystycznych, z wykorzystaniem uk³adu
drogowego i szlaków w terenach zieleni;

5) dopuszcza siê przebudowê uk³adu drogowego z uwzglêd-
nieniem realizacji �cie¿ek rowerowych;

6) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów bu-
dowlanych powinny byæ okre�lane w projektach budow-
lanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami
odrêbnymi.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej MN obowi¹zuje

zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji - co najmniej jedno miejsce na je-
den lokal mieszkalny i co najmniej jedno miejsce na lo-
kal us³ugowy;

2) w terenach zabudowy us³ugowej U1 i U2 obowi¹zuje za-
pewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki lub te-
renu inwestycji - co najmniej jedno miejsce na ka¿de 25 m2

powierzchni wewnêtrznej budynku;
3) dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych w terenach

przeznaczonych pod drogi KDL i KDD po uzyskaniu zgody
administratora drogi i spe³nieniu przepisów odrêbnych;

4) dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych w wydzielo-
nych terenach parkingów (KS).

3. Ustala siê zakaz realizacji bezpo�rednich zjazdów z terenu
drogi g³ównej ruchu przyspieszonego (KDGP) na tereny s¹-
siednie w przypadku, gdy przylegaj¹ one do wyznaczonych
na rysunku planu dróg dojazdowych i wewnêtrznych.

4. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej w terenach przeznaczonych pod drogi
pod warunkiem uzyskania zgody zarz¹dcy drogi.

§ 14

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania ob-
szaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê
zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infra-
struktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszcze-
gólnych rodzajów przeznaczenia.

2. Zgodnie z celem sporz¹dzenia planu, zakres inwestycyj-
nych przeznaczeñ terenów podporz¹dkowany jest ograni-
czeniu rozwoju zabudowy na wiêkszo�ci terenów objêtych
planem, w tym:
1) przeznaczenia terenów ustalone planem oraz ustalone

zasady zagospodarowania nie powoduj¹ bezpo�redniej
potrzeby realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej;

2) zakres regulacji planu w odniesieniu do infrastruktury
technicznej ogranicza siê do ustalenia zasad utrzymania
i niezbêdnej rozbudowy systemów, urz¹dzeñ i sieci in-
frastruktury technicznej, dla zapewnienia:
a) prawid³owej obs³ugi terenów i obiektów istniej¹cych,

realizacji ustalonego planem dopuszczalnego przezna-
czenia terenów i ich zagospodarowania;

b) okre�lenia mo¿liwo�ci i warunków lokalizacji obiek-
tów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, zlokali-
zowanej w obszarze objêtym planem, a obs³uguj¹cych
tereny poza jego zasiêgiem;

c) zapewnienia warunków bezawaryjnej obs³ugi i wy-
kluczenia zagro¿eñ, w szczególno�ci w zakresie odpro-
wadzenia wód opadowych i odwodnienia terenów.

3. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów uzbro-

jenia zapewniaj¹c mo¿liwo�æ ich rozbudowy i wymiany;
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2) dopuszcza siê realizacjê nowych sieci, obiektów i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej w obrêbie linii rozgrani-
czaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg publicznych,
dróg wewnêtrznych i ci¹gów pieszo-jezdnych pod wa-
runkiem uzyskania zgody ich administratora na plano-
wan¹ inwestycjê;

3) u�ci�lenie lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruk-
tury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawa-
nia decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwe-
stycji. Szczegó³owy przebieg planowanych sieci infra-
struktury technicznej zostanie okre�lony w projekcie bu-
dowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budo-
wê dla poszczególnych inwestycji;

4) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu pod-
ziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej w celu
obs³ugi obszaru planu oraz dla realizacji niezbêdnych in-
westycji pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje
w sprzeczno�ci z pozosta³ymi ustaleniami planu;

5) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z plano-
wanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudo-
wê na koszt i staraniem inwestora projektowanego
przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wy-
danymi przez u¿ytkownika sieci;

6) planowanie i realizacja przebudowy i rozbudowy syste-
mu, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - musz¹
byæ zgodne z ustaleniami planu i nie mog¹ naruszaæ jego
ustaleñ w zakresie ochrony terenów cennych przyrodni-
czo, krajobrazowo i kulturowo, w tym:
a) w inwestycjach przebudowy i rozbudowy istniej¹cych

systemów z zakresu sieci elektroenergetycznych i te-
letechnicznych w terenach zainwestowanych ustala siê
zasadê realizowania ich jako kablowych (doziemnych);
istniej¹ce sieci nale¿y sukcesywnie przebudowywaæ
jako sieci kablowe, doziemne,

b) dopuszcza siê mo¿liwo�æ przekraczania przeszkód te-
renowych (w¹wozy, jary, skarpy) sieciami infrastruk-
tury technicznej, za pomoc¹ naziemnych przej�æ (esta-
kady, mosty technologiczne itp. budowle);

7) wzd³u¿ istniej¹cych, modernizowanych i przebudowy-
wanych sieci infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ogra-
niczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania tere-
nów bezpo�rednio przyleg³ych, okre�lone w przepisach
odrêbnych oraz normach technicznych.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemu zaopatrzenia w wodê pitn¹ na obszarze
objêtym planem:
1) obszar objêty planem zaopatrywany jest w wodê pitn¹

przez nastêpuj¹ce systemy wodoci¹gowe:
a) �winna Porêba, Koziniec - rozbudowany w oparciu

o istniej¹ce ujêcie, stacjê uzdatniania wody i hydro-
forniê w �winnej Porêbie (z mo¿liwo�ci¹ wykorzysta-
nia lokalnych ujêæ w Koziñcu),

b) Mucharz, Skawce - rozbudowany w oparciu o istniej¹-
ce i projektowane ujêcia (Skawce 1 i 2 oraz hydrofor-
niê w Skawcach,

c) Jaszczurowa - w oparciu o projektowane ujêcia i lo-
kaln¹ sieæ wodoci¹gow¹,

d) Zagórze - z systemu wodoci¹gowego Gminy Stryszów
(alternatywnie - z wykorzystaniem ujêæ lokalnych);

2) sieci wodoci¹gowe nale¿y prowadziæ w terenach prze-
znaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w gra-
nicach linii rozgraniczaj¹cych drogi;

3) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych sieci wodoci¹gowych
nale¿y zachowaæ strefy techniczne wolne od zabudowy,

dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, któ-
re winny wynosiæ odpowiednio:
a) dla wodoci¹gu o �rednicy ponad φ 300 mm - minimum

5,0 m od zewnêtrznej krawêdzi wodoci¹gu do zabudo-
wy oraz minimum 2,0 m od elementów ma³ej archi-
tektury i zadrzewieñ,

b) dla wodoci¹gów o �rednicy do φ 300 mm - minimum
3,0 m od zewnêtrznej krawêdzi wodoci¹gu do zabudo-
wy oraz minimum 1,0 m od elementów ma³ej archi-
tektury i zadrzewieñ.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemu odprowadzania �cieków z terenów objê-
tych planem;
1) obszar objêty planem obs³ugiwany jest przez kilka od-

dzielnych systemów:
a) �winna Porêba, Koziniec, Jamnik (czê�æ pó³nocna) �cie-

ki odprowadzane do oczyszczalni w Wadowicach,
b) Mucharz, Skawce, Jaszczurowa - �cieki odprowadza-

ne do oczyszczalni w Jaszczurowej, przez system ko-
lektorów w uk³adzie grawitacyjnym i t³ocznych - mo¿-
liwo�æ przejêcia �cieków z Gminy Zembrzyce,

c) Zagórze - �cieki z przysió³ków z zabudowy letniskowej
na prawym brzegu zbiornika odprowadzane do syste-
mu kanalizacyjnego Gminy Stryszów - alternatywnie
dla zespo³ów po³o¿onych peryferyjnie przewiduje siê
oczyszczalnie lokalne lub odwo¿enie �cieków do stacji
zlewnej przy oczyszczalni.

2) wzd³u¿ istniej¹cej i planowanej sieci kanalizacyjnej nale-
¿y zachowaæ strefy trcniczne wolne od zabudowy dla
umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, które
winny wynosiæ odpowiednio:

a) minimum 5,0 m od zewnêtrznej krawêdzi kana³u do za-
budowy,

b) minimum 1,0 m licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u
do zadrzewieñ.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemu odprowadzenia wód deszczowych z tere-
nów objêtych planem:
1) dla terenów objêtych planem ustala siê zasadê po-

wierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wpro-
wadzenia ich do odbiorników lub do gruntu, przy uwzglêd-
nieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nienaru-
szenia stosunków wodnych terenu lub uzyskania w tym
zakresie wymaganych przepisami odrêbnymi rozstrzy-
gniêæ administracyjnych;

2) ustala siê obowi¹zek utrzymania i odtworzenia istniej¹-
cych rowów odwadniaj¹cych. W razie potrzeby nale¿y
uwzglêdniæ korekty trasy i kszta³tu istniej¹cych cieków na-
turalnych, rowów i kana³ów odwadniaj¹cych. Dla wszyst-
kich rowów, kana³ów odwadniaj¹cych nale¿y zagwaranto-
waæ okre�lon¹ zajêto�æ terenu wraz z niezbêdnym doj�ciem
i dojazdem dla potrzeb utrzymania i konserwacji;

3) dopuszcza siê mo¿liwo�æ magazynowania wód opadowych
odprowadzanych z powierzchni dachowych (wszystkich
obiektów znajduj¹cych siê w obszarze objêtym planem)
w podziemnych zbiornikach zlokalizowanych w obrêbie
dzia³ki budowlanej - przy zastosowaniu orientacyjnego
wska�nika 0,2 m3 / 1,0 m2 powierzchni dachu, w celu ich
wykorzystania dla celów gospodarczych (np. podlewanie
ogrodu, mycie nawierzchni utwardzonych, elewacji itp.)

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy systemu gazow-
niczego:
1) dopuszcza siê wyposa¿enie ca³ego obszaru objêtego pla-

nem w gaz przewodowy z budow¹ sieci i urz¹dzeñ nie-
zbêdnych do zasilania odbiorców;
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2) dla projektowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kon-
trolowane zgodnie z przepisami odrêbnymi, w których
zakazuje siê wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz
podejmowania przedsiêwziêæ mog¹cych zagroziæ trwa-
³o�ci gazoci¹gu.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemu elektroenergetycznego:
1) obszar zasilany jest w energiê elektryczn¹ w oparciu

o sieæ elektroenergetyczn¹ �redniego napiêcia wypro-
wadzon¹ z GPZ 110/15 kV w Wadowicach i Suchej Be-
skidzkiej poprzez stacje transformatorowe SN/nn i sieæ
rozdzielcz¹ niskiego napiêcia 0,4 kV;

2) dla zapewnienia realizacji potrzeb w zakresie elektroener-
getyki dopuszcza siê lokalizacjê nowych stacji transfor-
matorowych SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do sieci SN.
Lokalizacja i ilo�æ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ
bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii elek-
trycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;

3) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV
nale¿y budowaæ wy³¹cznie w wykonaniu wnêtrzowym:
a) jako stacje umieszczane wewn¹trz obiektów kubatu-

rowych,
b) dopuszcza siê ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce

o charakterze harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹;
4) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie sieci ni-

skiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii niskiego na-
piêcia zostanie okre�lony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budowê poszcze-
gólnych inwestycji;

5) now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ niskiego napiêcia w te-
renach zainwestowanych nale¿y wykonaæ wy³¹cznie
jako kablow¹, doziemn¹ - w terenach otwartych (nie
zainwestowanych) dopuszcza siê prowadzenie sieci na-
powietrznych,

6) linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowe-
go istniej¹cych i projektowanych dróg. Z uzasadnionych
przyczyn technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê
inne trasy linii kablowych;

7) dopuszcza siê lokalizowanie wolnostoj¹cych urz¹dzeñ
(szaf z urz¹dzeniami) aparatury i osprzêtu infrastruktury
elektroenergetyki w obrêbie pasa drogowego,

8) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zacho-
waæ strefy ograniczonego u¿ytkowania, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznych wysokiego napiêcia - 110 kV -

15 m licz¹c od osi linii,
b) dla linii napowietrznych �redniego napiêcia - 15 kV

16 m - licz¹c po 8,0 m od osi linii,
c) dla linii kablowych SN i nn 1,0 m od skrajnego przewodu;

9) podane odleg³o�ci zapewniaj¹ brak przekroczenia do-
puszczalnych warto�ci natê¿enia pola elektromagnetycz-
nego okre�lonego w³a�ciwymi przepisami.

9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemów telekomunikacyjnych:
1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹-

pi w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ infrastrukturê tele-
komunikacyjn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wyma-
gaæ bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ, infrastruktury i sieci te-
lekomunikacyjnej;

2) nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ
wy³¹cznie jako doziemne kablowe lub w kanalizacji tele-
technicznej. Linie nale¿y prowadziæ w obrêbie pasa dro-
gowego istniej¹cych i projektowanych ulic; z uzasadnio-
nych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza
siê inne trasy linii. Szczegó³owy przebieg planowanej
sieci telekomunikacyjnej zostanie okre�lony w projekcie

budowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu na bu-
dowê dla poszczególnych inwestycji;

3) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowa-
nych ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych
sieci przewodowej;

4) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napo-
wietrzne linie telekomunikacyjne nale¿y sukcesywnie
wymieniaæ w terenach przeznaczonych pod zabudowê
na linie kablowe doziemne.

10. Ustala siê zasadê odbioru i utylizacji odpadów sta³ych
w systemie zorganizowanym przez gminê zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu
porz¹dku i czysto�ci w gminach. Zak³ada siê zorganizo-
wan¹ gospodarkê odpadami na etapie gromadzenia, usu-
wania (wywozu) oraz utylizacji odpadów. Wprowadza siê
zasadê segregacji odpadów u �róde³ ich powstawania.
W przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych,
niedopuszczalne jest ich wykorzystywanie lub unieszko-
dliwianie w miejscu powstawania - postêpowanie z nimi
winno odpowiadaæ szczegó³owym zasadom usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebez-
piecznych.

11. Ustalenia dotycz¹ce zasad wykorzystania niekonwencjo-
nalnych �róde³ energii:
1) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wykorzystania odnawialnej

energii zawartej w cieple górotworu przez zastosowanie
pomp ciep³a;

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji ma³ych zbiorników
retencyjnych i zwi¹zanych z nimi elektrowni wodnych -
wykorzystuj¹cych energiê cieku - na warunkach uzgod-
nionych z administratorem cieku i po spe³nieniu wyma-
gañ zawartych w przepisach odrêbnych.

ROZDZIA£ III
Ustalenia obowi¹zuj¹ce w granicach wydzielonych stref

§ 15

1. Na rysunku planu oznaczono stanowiska archeologiczne
umieszczone w ewidencji zabytków archeologicznych.

2. W terenach wystêpowania stanowisk archeologicznych do-
puszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii w³a�ciwych s³u¿b
konserwatorskich, okre�laj¹cych ka¿dorazowo metody po-
stêpowania. Projekt zamierzenia inwestycyjnego musi byæ
ka¿dorazowo opiniowany pod wzglêdem ochrony dziedzic-
twa archeologicznego.

§ 16

1. Wprowadza siê ograniczenie zabudowy wynikaj¹ce z prze-
pisów odrêbnych w wrysowanej na rysunku planu strefie
technicznej i ochronnej od napowietrznej linii elektroener-
getycznej o napiêciu 110 kV - w pasie szeroko�ci 30,0 m.

2. Wprowadza siê obowi¹zek - przed uzyskaniem pozwolenie
na budowê - uwzglêdnienia wy¿ej wymienionych parame-
trów strefy oraz uzgodnieñ lokalizacyjnych z administrato-
rem przedmiotowej linii elektroenergetycznej.

§ 17

1. W oparciu o przepisy odrêbne wprowadza siê wrysowane
na rysunku planu strefy ochrony sanitarnej od istniej¹cego
cmentarza szeroko�ci 50 m dla zabudowy mieszkaniowej,
oraz szeroko�ci 150 m dla ujêæ wody.
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2. Ustala siê dla zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywno�cio-
we, zak³adów ¿ywienia zbiorowego i zak³adów przechowu-
j¹cych artyku³y ¿ywno�ciowe, minimaln¹ odleg³o�æ od cmen-
tarza - 50,0 m, pod warunkiem pod³¹czenia budynków do sie-
ci wodoci¹gowej.

3. Ustala siê strefê tzw. zal¹dowania w celu uzyskania 500 m
odleg³o�ci od istniej¹cego cmentarza do zbiornika "�winna
Porêba".

§ 18

1. W obszarze objêtym planem, w wyznaczonych na rysunku
planu strefach zagro¿onych osuwaniem mas ziemnych wpro-
wadza siê ograniczenia dla realizacji nowych obiektów bu-
dowlanych wymagaj¹cych pozwolenia na budowê.

2. Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia badañ geologiczno-
in¿ynierskich dla zamierzonej realizacji obiektów budowla-
nych, o których mowa w ust. 1, w celu okre�lenia dla nich
wymagañ technicznych.

§ 19

W celu ochrony mieszkañców Gminy przed uci¹¿liwo�cia-
mi komunikacyjnymi, okre�la siê wzd³u¿ drogi g³ównej KDGP
strefê uci¹¿liwo�ci z wymogiem stosowania materia³ów, roz-
wi¹zañ technologicznych oraz rozwi¹zañ funkcjonalnych w ada-
ptowanych, remontowanych i nowo realizowanych budynkach
mieszkalnych, które zapewni¹ nieprzekraczalne, dopuszczalne
warto�ci ha³asu w �rodowisku jak dla zabudowy mieszkanio-
wej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 20

1. Wyznacza siê wrysowan¹ na rysunku planu strefê potencjal-
nego zagro¿enia terenów zalaniem wodami powodziowymi
oraz podtopieniami rzeki Skawy i potoku Jaszczurówka.

2. W celu przeciwdzia³ania skutkom powodzi i podtopieñ, o któ-
rych mowa w ust. 1, wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych
budynków w wyznaczonej na rysunku planu strefie dla po-
toku Jaszczurówka oraz ograniczenia w przypadku lokaliza-
cji nowej zabudowy w wyznaczonej na rysunku planu stre-
fie dla rzeki Skawy.

ROZDZIA£ IV
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 21

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JED-
NORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna w uk³adzie zabudowy wolno stoj¹cej lub bli�niaczej.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne, których powierzch-

nia nie przekroczy 30 % powierzchni wewnêtrznej budynku;
2) budynki gospodarcze i gara¿e;
3) zabudowa rekreacji indywidualnej przy spe³nieniu wy-

magañ zawartych w ust. 4;
4) urz¹dzon¹ zieleñ przydomow¹ z elementami ma³ej archi-

tektury;
5) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;
6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z ob-

s³ug¹ terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepi-
sach odrêbnych.

4. W granicach terenów MN, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) wska�nik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie mo¿e
stanowiæ wiêcej ni¿ 40 % powierzchni dzia³ki lub terenu
inwestycji;

2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-
nowiæ mniej ni¿ 40 % powierzchni dzia³ki lub terenu in-
westycji;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m od po-
ziomu terenu do kalenicy;

4) dopuszcza siê jedn¹ kondygnacjê podziemn¹ lub sutere-
nê oraz wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne;

5) nale¿y stosowaæ dachy budynków mieszkalnych jako
wielospadowe z zachowaniem symetrii nachylenia g³ów-
nych po³aci oraz k¹cie ich nachylenia: od 35o - 45o;

6) dla nowo projektowanych oraz rozbudowywanych bu-
dynków mieszkalnych wprowadza siê zakaz stosowania
dachów z g³ównymi po³aciami przesuniêtymi wzajem-
nie w p³aszczyznach: pionowej i poziomej (tzw. dach
szwedzki);

7) dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po³a-
ci dachowych nad gankami, lukarnami itp. oraz nad gara-
¿ami i budynkami gospodarczymi ni¿ podane w pkt 5),
je¿eli ich wysoko�æ nie przekracza 5,0 m;

8) dopuszcza siê przekrycie budynków gospodarczych i ga-
ra¿y dachami p³askimi w przypadku zastosowania
na nich pokrycia ro�linno�ci¹;

9) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) dla zabudowy wolno stoj¹cej min. 600 m2,
b) dla zabudowy bli�niaczej min. 450 m2;

10) dopuszcza siê ³¹czenie budynku mieszkalnego z budyn-
kami gospodarczymi i gara¿owymi;

11) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego przypadaj¹cego na jeden
lokal mieszkalny oraz min. dwa miejsca postojowe na
jeden lokal us³ugowy - realizowane na dzia³ce lub w te-
renie inwestycji;

12) dopuszcza siê mo¿liwo�æ niwelacji terenu, w wyniku któ-
rej wykopy lub nasypy nie przekrocz¹ wysoko�ci 1,5 m
od naturalnego poziomu terenu;

13) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ mieszkañców oraz obiek-
tów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³-
ki, na której te obiekty i urz¹dzenia s¹ lokalizowane.

§ 22

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY REKREACJI INDYWI-
DUALNEJ oznaczonej na rysunku planu symbolem MNL.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidu-
alnej w formie zabudowy wolno stoj¹cej.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w uk³adzie zabu-

dowy wy³¹cznie wolno stoj¹cej pod warunkiem spe³nie-
nia wymagañ zawartych w ust. 4;

2) obiekty ma³ej architektury;
3) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;
4) zieleñ stanowi¹c¹ izolacjê optyczn¹ i akustyczn¹, zieleñ

parkow¹ z urz¹dzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz
placami zabaw zlokalizowanymi na dzia³ce lub w terenie
inwestycji;
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5) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.

4. W granicach terenów MNL, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e stanowiæ wiê-

cej ni¿ 30 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-

nowiæ mniej ni¿ 60 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwe-
stycji;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m od po-
ziomu terenu do kalenicy;

4) nale¿y stosowaæ dachy budynków mieszkalnych jako wie-
lospadowe z zachowaniem symetrii nachylenia g³ównych
po³aci oraz k¹cie ich nachylenia: od 35o - 45o;

5) dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po³a-
ci dachowych nad gankami, lukarnami itp. oraz nad gara-
¿ami i budynkami gospodarczymi ni¿ podane w pkt 4),
je¿eli ich wysoko�æ nie przekracza 5,0 m;

6) dla nowo projektowanych oraz rozbudowywanych budyn-
ków mieszkalnych wprowadza siê zakaz stosowania da-
chów z g³ównymi po³aciami przesuniêtymi wzajemnie
w p³aszczyznach: pionowej i poziomej (tzw. dach szwedzki);

7) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2;

8) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. dwóch miejsc
postojowych na dzia³ce lub w terenie inwestycji;

9) dopuszcza siê mo¿liwo�æ niwelacji terenu, w wyniku któ-
rej wykopy lub nasypy nie przekrocz¹ wysoko�ci 1,5 m
od naturalnego poziomu terenu.

§ 23

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ O ZNA-
CZENIU LOKALNYM, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem U1.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ug komercyjnych
takich jak handel, gastronomia, rzemios³o itp., zwi¹zanych
z obs³ug¹ mieszkañców Gminy.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) budynki u¿yteczno�ci publicznej;
2) zieleñ izolacyjn¹ i ozdobn¹ wraz z elementami ma³ej ar-

chitektury;
3) gara¿e, parkingi i miejsca postojowe zwi¹zane z przezna-

czeniem podstawowym i dopuszczalnym;
4) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;
5) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenów U1, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e stanowiæ wiê-
cej ni¿ 60 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;

2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-
nowiæ mniej ni¿ 20 % powierzchni dzia³ki lub terenu in-
westycji;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 11,5 m od po-
ziomu terenu do kalenicy;

4) dopuszcza siê zastosowanie jednej kondygnacji pod-
ziemnej lub sutereny;

5) nale¿y stosowaæ dachy budynków us³ugowych jako wielo-
spadkowe, z zachowaniem symetrii nachylenia g³ównych
po³aci oraz k¹cie nachylenia g³ównych po³aci od 20o - 45o;

6) dla dachów nad lukarnami, gankami i wykuszami do-
puszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po³aci
ni¿ podane w pkt 5);

7) dla dachów nad gara¿ami, wiatami i budynkami gospo-
darczymi dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów na-
chylenia po³aci ni¿ podane w pkt 5), je¿eli ich wysoko�æ
nie przekracza 5,0 m;

8) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i ga-
ra¿y nie przeznaczonych do obs³ugi przeznaczenia pod-
stawowego i dopuszczalnego;

9) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego na dzia³ce budowlanej lub
w terenie inwestycji, przypadaj¹cego na ka¿de 20 m2

powierzchni wewnêtrznej budynków;
10) dopuszcza siê mo¿liwo�æ niwelacji terenu, w wyniku któ-

rej wykopy lub nasypy nie przekrocz¹ wysoko�ci 1,5 m
od naturalnego poziomu terenu.

§ 24

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ O ZNA-
CZENIU PONADLOKALNYM, oznaczone na rysunku planu
symbolem U2.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ug komercyjnych
i us³ug u¿yteczno�ci publicznej (zgodnie z definicj¹ zawart¹
w przepisach odrêbnych), zwi¹zanych z obs³ug¹ ludno�ci.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) budynki gospodarcze, gara¿e, parkingi i miejsca postojo-

we zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
2) zieleñ izolacyjn¹ i ozdobn¹ wraz z elementami ma³ej ar-

chitektury;
3) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;
4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenów U2, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e stanowiæ wiê-

cej ni¿ 50 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-

nowiæ mniej ni¿ 40 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwe-
stycji;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 13 m;
4) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno�ci¹;
5) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i ga-

ra¿y nie przeznaczonych do obs³ugi przeznaczenia pod-
stawowego;

6) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego na dzia³ce budowlanej lub
w terenie inwestycji, przypadaj¹cego na ka¿de 20 m2 po-
wierzchni wewnêtrznej budynków;

7) dopuszcza siê mo¿liwo�æ niwelacji terenu, w wyniku któ-
rej wykopy lub nasypy nie przekrocz¹ wysoko�ci 1,5 m
od naturalnego poziomu terenu.

§ 25

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ - ADMI-
NISTRACJA, oznaczone na rysunku planu symbolem UA.

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa u¿yteczno�ci publicz-
nej - administracja.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) handel i gastronomia zwi¹zane z przeznaczeniem podsta-

wowym;
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2) zieleñ izolacyjna i ozdobna wraz z elementami ma³ej ar-
chitektury;

3) gara¿e, parkingi i miejsca postojowe;
4) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;
5) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;

4. W granicach terenów UA, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e stanowiæ wiê-

cej ni¿ 60 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e stano-

wiæ mniej ni¿ 30 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
3) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji, o których mowa w ust. 3

pkt 1) na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 10 % powierzchni
wewnêtrznej budynków zlokalizowanych w terenie UA,

4) ustala siê zachowanie w terenie UA istniej¹cych budyn-
ków z dopuszczeniem ich rozbudowy oraz budowê no-
wych z zachowaniem poni¿szych warunków:
a) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 13 m od

poziomu terenu do kalenicy,
b) dopuszcza siê zastosowanie jednej kondygnacji pod-

ziemnej lub sutereny,
c) nale¿y stosowaæ dachy budynków us³ugowych jako wie-

lospadkowe, z zachowaniem symetrii nachylenia g³ów-
nych po³aci oraz k¹cie ich nachylenia od 20o do 40o,

d) dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po-
³aci dachowych nad lukarnami, gankami i wykuszami
oraz nad gara¿ami, ni¿ podane w pkt 4) lit. c);

5) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego przypadaj¹cego na ka¿de
20 m2 powierzchni wewnêtrznej budynków;

§ 26

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ - US£U-
GI KULTU RELIGIJNEGO: oznaczone na rysunku planu sym-
bolem UK.

2. Przeznaczenie podstawowe pod zabudowê budynkami kul-
tu religijnego.

3. W granicach terenów UA, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) w terenie M1 UK ustala siê utrzymanie obiektu budowla-

nego istniej¹cego ko�cio³a pw. �w. Wojciecha.wraz z drze-
wostanem i elementami ma³ej architektury;

2) dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych i budowê no-
wych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹za-
nych z przeznaczeniem podstawowym;

3) dla terenów M1 UK ustala siê obowi¹zek uzgadniania
wszelkich zamierzonych prac budowlanych z w³a�ciwymi
s³u¿bami ochrony zabytków.

§ 27

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ - O�WIA-
TA, oznaczone na rysunku planu symbolem UO.

2. Przeznaczenie podstawowe: budynki szkolne oraz urz¹dze-
nia zwi¹zane z funkcjonowaniem szkolnictwa podstawowe-
go i ponadpodstawowego.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) funkcje administracyjne zwi¹zane z przeznaczeniem pod-

stawowym;

2) funkcje mieszkalne (dla nauczycieli i obs³ugi) w postaci
zaadaptowanych pomieszczeñ w obiektach szkolnych;

3) funkcje handlu i gastronomii zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym;

4) zieleñ parkowa i ozdobna wraz z elementami ma³ej archi-
tektury;

5) gara¿e, parkingi i miejsca postojowe dla samochodów;
6) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;
7) boiska i urz¹dzenia sportowe zwi¹zane z przeznaczeniem

podstawowym.
4. W granicach terenów UO, w zakresie sposobu ich zagospo-

darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e stanowiæ wiê-

cej ni¿ 40 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-

nowiæ mniej ni¿ 40 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwe-
stycji;

3) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji, o których mowa w ust. 3
pkt 2) i pkt 3) na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 10 % po-
wierzchni wewnêtrznej budynków zlokalizowanych w te-
renie UO,

4) ustala siê zachowanie w terenie UO istniej¹cych budyn-
ków z dopuszczeniem ich rozbudowy oraz budowê no-
wych z zachowaniem poni¿szych warunków:
a) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 13,0 m

od poziomu terenu do kalenicy,
b) dopuszcza siê zastosowanie jednej kondygnacji pod-

ziemnej lub sutereny,
c) nale¿y stosowaæ dachy budynków jako wielospadko-

we, z zachowaniem symetrii nachylenia g³ównych po-
³aci oraz k¹cie ich od 20o do 45o,

d) dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po-
³aci dachowych nad lukarnami, gankami i wykuszami
oraz nad gara¿ami, ni¿ podane w pkt 4) lit. c);

5) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego przypadaj¹cego na ka¿de
50 m2 powierzchni wewnêtrznej budynków;

§ 28

1. Wyznacza siê TERENY SPORTU I REKREACJI oznaczone
na rysunku planu symbolem US.

2. Przeznaczenie podstawowe: boiska sportowe wraz z nie-
zbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi i terenowymi.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) budynki obiektów sportowych zwi¹zane z przeznaczeniem

podstawowym;
2) budynki zaplecza socjalno-administracyjnego (szatnie, sa-

nitariaty, biura, kasy itp.);
3) budynki gospodarcze, magazynowe i gara¿owe zwi¹za-

ne z obs³ug¹ przeznaczenia podstawowego;
4) budynki przeznaczone dla gastronomii i handlu detalicz-

nego zwi¹zanego z przeznaczeniem podstawowym;
5) utwardzone nawierzchnie parkingów, chodników i dojaz-

dów do budynków i urz¹dzeñ przeznaczenia podstawo-
wego i dopuszczalnego;

6) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-
niki, podej�cia i podjazdy;

7) zieleñ tzw. izolacyjna, zieleñ rekreacyjna i ozdobna z ele-
mentami ma³ej architektury, zieleñ typu parkowego itp.;

8) sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urz¹dzenia zwi¹-
zane z obs³ug¹ terenów i obiektów.
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4. W granicach terenów US, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e stanowiæ wiê-

cej ni¿ 20 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e stano-

wiæ mniej ni¿ 70 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
3) wysoko�æ budynków, o których mowa w ust. 3, pkt 1) nie

mo¿e przekraczaæ 15 m;
4) wysoko�æ budynków wymienionych w ust. 3, pkt 2), 3) i 4)

nie mo¿e przekraczaæ 7 m;
5) dopuszcza siê zastosowanie jednej kondygnacji podziem-

nej lub sutereny;
6) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno�ci¹;
7) dopuszcza siê mo¿liwo�æ ³¹czenia budynków, o których

mowa w ust. 3, pkt 1), 2), 3) i 4);
8) dopuszcza siê dokonywanie zmian naturalnego ukszta³-

towania terenu (np. w celu utworzenia górki saneczkar-
skiej, rowerowej itp.).

§ 29

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY REKREACJI ZBIORO-
WEJ oznaczone na rysunku planu symbolem UT.

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty budowlane i urz¹dze-
nia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) funkcje administracyjne zwi¹zane z przeznaczeniem pod-

stawowym;
2) funkcje mieszkalne (dla obs³ugi) w postaci zaadaptowa-

nych pomieszczeñ w obiektach podstawowych;
3) zieleñ urz¹dzona z elementami ma³ej architektury, zieleñ

parkowa z urz¹dzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz
placami zabaw;

4) parkingi i miejsca postojowe;
5) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;
6) sieci i urz¹dzenia uzbrojenia infrastrukturalnego.

4. W granicach terenów UT, w zakresie sposobu ich zagospoda-
rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-
te w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹-
ce ustalenia:
1) wska�nik powierzchni zabudowy nie mo¿e stanowiæ wiê-

cej ni¿ 20 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-

nowiæ mniej ni¿ 70 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwe-
stycji;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 13,0 m;
4) dopuszcza siê zastosowanie jednej kondygnacji podziem-

nej lub sutereny;
5) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno�ci¹;
6) dopuszcza siê lokalizacjê budynków tymczasowych zwi¹-

zanych z przeznaczeniem podstawowym.

§ 30

1. Wyznacza siê TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
SK£ADÓW I MAGAZYNÓW, oznaczone na rysunku planu
symbolem P.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowê produk-
cyjn¹, sk³ady i magazyny.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) zabudowê us³ugow¹, w tym zabudowê us³ug handlowych

nie przekraczaj¹cych 2000 m2 powierzchni sprzeda¿y;

2) zabudowê budynkami pomocniczymi jak budynki gospo-
darcze i gara¿e, których powierzchnia zabudowy nie prze-
kroczy 10 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu
inwestycji;

3) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-
niki, podej�cia i podjazdy;

4) zieleñ tzw. izolacyjn¹ oraz ozdobn¹ z elementami ma³ej
architektury;

5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenów P, w zakresie sposobu ich zagospoda-

rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-
te w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹-
ce ustalenia:
1) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;
2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 35 % po-

wierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;
3) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-

nowiæ mniej ni¿ 35 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub
terenu inwestycji;

4) wysoko�æ nowo projektowanej zabudowy nie mo¿e prze-
kraczaæ 13 m, (nie licz¹c kominów i elementów instalacji
technologicznych zwi¹zanych z przeznaczeniem podsta-
wowym);

5) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno�ci¹;
6) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca

postojowego lub gara¿owego, przypadaj¹cego na ka¿de
20 m2 powierzchni us³ugowej w budynkach produkcyj-
nych i us³ugowych oraz minimum jednego miejsca posto-
jowego lub gara¿owego na ka¿de 100 m2 powierzchni sk³a-
dowej i magazynowej;

7) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w po-
staci szyldów oraz tablic informacyjnych z zachowaniem
ograniczeñ wynikaj¹cych z zastosowania nieprzekraczal-
nych linii zabudowy - jak ich obowi¹zywanie w odniesie-
niu do budynków.

§ 31

1. Wyznacza siê TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLO-
ATACJI KRUSZYWA oznaczone na rysunku planu sym-
bolem PG.

2. Przeznaczenie podstawowe w czasie dokonywania eksplo-
atacji powierzchniowej obejmuje: pola eksploatacyjne wraz
z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi o charakterze
tymczasowym oraz miejsca sk³adowania nadk³adu oraz ska-
³y urobionej, przeznaczonej do wywozu.

3. W granicach terenu PG, w zakresie sposobu ich zagospoda-
rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-
te w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹-
ce ustalenia:
1) ustala siê eksploatacjê kruszywa w granicach udokumen-

towania w kat. C 1 z³o¿a "Mucharz" z zastosowaniem nie-
zbêdnych maszyn, urz¹dzeñ technologicznych i tymcza-
sowych obiektów budowlanych znajduj¹cych siê w tere-
nach PG;

2) ustala siê obowi¹zek deponowania nadk³adu w celu od-
tworzenia po okresie eksploatacji nawierzchni biologicz-
nie czynnych przez ich sukcesywn¹ rekultywacjê;

3) ustala siê zasadê prowadzenia eksploatacji powierzch-
niowej z³o¿a w oparciu o zaplecze socjalne i techniczne
zlokalizowane w terenie PG;

4) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zapewnienia dostêpno�ci ko-
munikacyjnej do sieci dróg publicznych przez tereny rol-
nicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
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5) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych oraz budowê no-
wych sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urz¹dzeñ
zwi¹zanych z obs³ug¹ terenu PG i obiektów budowlanych,
z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrêbnych;

6) ustala siê obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na �rodowisko.

§ 32

1. Wyznacza siê TERENY ZAPLECZA TECHNICZNEGO I URZ¥-
DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z BUDOW¥ I EKSPLOATACJ¥ ZBIOR-
NIKA "�WINNA PORÊBA", oznaczone na rysunku planu
symbolem PTZ.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów pod budowle, budynki
i obiekty budowlane zwi¹zane z budow¹ i eksploatacj¹ zbior-
nika �winna Porêba".

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) zabudowê budynkami zaplecza technicznego oraz socjal-

nego zwi¹zan¹ z przeznaczeniem podstawowym;
2) zabudowê us³ugow¹, w tym zabudowê us³ug administra-

cyjnych, handlowych, gastronomii itp., zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ przeznaczenia podstawowego;

3) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-
niki, podej�cia i podjazdy;

4) zieleñ tzw. izolacyjn¹ oraz ozdobn¹ z elementami ma³ej
architektury;

5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
6) obiekty budowlane i budowle zwi¹zane z gospodark¹ ry-

back¹, o�rodkiem zarybieniowym, w tym stawy hodowlane
4. W granicach terenów PTZ, w zakresie sposobu ich zagospo-

darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) powierzchnia zabudowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1) i 2)

nie mo¿e stanowiæ (³¹cznie) wiêcej ni¿ 20% terenu PTZ;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e sta-

nowiæ mniej ni¿ 35 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub
terenu inwestycji;

3) wysoko�æ zabudowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) nie
mo¿e przekroczyæ 15,0 m do kalenicy, lub 13 m w przy-
padku stosowania dachów p³askich, (nie licz¹c kominów i
elementów instalacji technologicznych zwi¹zanych z prze-
znaczeniem podstawowym);

4) w przypadku zastosowania dachów wielospadkowych na-
kazuje siê zachowanie symetrii nachylenia oraz k¹ta na-
chylenia g³ównych po³aci od 20o - 45o;

5) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno-
�ci¹;

6) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych oraz budowê no-
wych urz¹dzeñ i sieci uzbrojenia infrastrukturalnego zwi¹-
zanych z obs³ug¹ terenów i obiektów, z zachowaniem za-
sad zawartych w przepisach odrêbnych;

7) ustala siê zasadê prowadzenia robót budowlanych w opar-
ciu o zaplecze socjalne i techniczne zlokalizowane w tere-
nach PTZ.

§ 33

1. Wyznacza siê TERENY ZBIORNIKA "�WINNA PORÊBA"
oznaczone na rysunku planu symbolem WZ.

2. Przeznaczenie podstawowe: teren zbiornika "�winna Po-
rêba".

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenów obejmuje budowle
i obiekty budowlane zwi¹zane z budow¹ i eksploatacj¹ zbior-
nika �winna Porêba".

4. W granicach terenów WZ, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê wykonanie budowli hydrotechnicznych nie-

zbêdnych dla realizacji statutowych zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem wód, ochron¹ przeciwpowodziow¹ oraz za-
bezpieczeniem przeciwerozyjnym;

2) ustala siê swobodny dostêp do wody w terenach WZ w ra-
mach powszechnego korzystania z wód oraz w celu wy-
konywania obowi¹zków na³o¿onych na administratora;

3) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, z zachowaniem zasad zawartych w przepi-
sach odrêbnych, po uzyskaniu zgody administratora;

4) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzania w strefie nad-
brze¿nej urz¹dzeñ zwi¹zanych z wypoczynkiem i turystyk¹
po uzyskaniu zgody administratora.

§ 34

1. Wyznacza siê TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ozna-
czone na rysunku planu symbolem WS.

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych ze stref¹
biologiczn¹,

3. W granicach terenów WS, w zakresie sposobu ich zagospo-
darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê wykonanie budowli hydrotechnicznych nie-

zbêdnych dla realizacji statutowych zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem wód oraz ochron¹ przeciwpowodziow¹;

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji ujêæ wody dla wodo-
ci¹gów zbiorczych i lokalnych po spe³nieniu wymagañ za-
wartych w przepisach odrêbnych;

3) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji stopni wodnych po uzy-
skaniu zgody administratora cieku;

4) ustala siê swobodny dostêp do wody w terenach WS w ra-
mach powszechnego korzystania z wód oraz w celu wyko-
nywania obowi¹zków na³o¿onych na administratora cieku;

5) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, z zachowaniem zasad zawartych w przepi-
sach odrêbnych, po uzyskaniu zgody administratora;

6) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzania w strefie nad-
brze¿nej urz¹dzeñ zwi¹zanych z wypoczynkiem i turystyk¹
po uzyskaniu zgody administratora.

§ 35

1. Wyznacza siê TERENY GOSPODARKI RYBACKIEJ oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem WR.

2. Przeznaczenie podstawowe gruntów pod stawy hodowlane
ryb s³odkowodnych.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty budowlane i budowle zwi¹zane z przeznaczeniem

podstawowym;
2) zieleñ uzupe³niaj¹c¹ powierzchnie l¹dowe, w tym zieleñ

ozdobn¹ i tzw. zieleñ izolacyjn¹ z elementami ma³ej archi-
tektury;

3) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-
niki, podej�cia i podjazdy;

4) parkingi i miejsca postojowe dla samochodów, zwi¹zane
z przeznaczeniem podstawowym;

5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenów WR, w zakresie sposobu ich zagospo-

darowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
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warte w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastê-
puj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzania urz¹dzeñ zwi¹-

zanych z wypoczynkiem i turystyk¹,
2) powierzchnie utwardzone miejsc postojowych dla samo-

chodów, dróg wewnêtrznych, podej�æ i podjazdów nie
mog¹ stanowiæ wiêcej ni¿ 15% powierzchni terenu WR.

§ 36

1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ UJÊÆ WODY oznaczone
na rysunku planu symbolem W.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów pod ujêcia wód.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) obiekty budowlane i urz¹dzenia zwi¹zane z przeznacze-
niem podstawowym;

2) zieleñ uzupe³niaj¹c¹ powierzchnie l¹dowe, w tym zieleñ
ozdobn¹ i tzw. zieleñ izolacyjn¹ z elementami ma³ej archi-
tektury;

3) zjazdy z dróg publicznych nie wyznaczone w planie, doj-
�cia i dojazdy do obiektów budowlanych;

4) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 37

1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ OCZYSZCZANIA �CIE-
KÓW, oznaczone na rysunku planu symbolem K.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów pod obiekty budowla-
ne i budowle zwi¹zane z gospodark¹ oczyszczania �cieków.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) zjazdy z dróg publicznych nie wyznaczone w planie, doj-

�cia i dojazdy do obiektów budowlanych;
2) parkingi i miejsca postojowe dla samochodów, zwi¹zane

z przeznaczeniem podstawowym;
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
4) zieleñ urz¹dzon¹, w tym zieleñ ozdobn¹ i tzw. zieleñ izola-

cyjn¹ z elementami ma³ej architektury.

§ 38

1. Wyznacza siê TEREN URZ¥DZEÑ ELEKTROENERGETYCZ-
NYCH oznaczony na rysunku planu symbolem E.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów pod obiekty budowla-
ne i budowle zwi¹zane z elektroenergetyk¹.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) zjazdy z dróg publicznych nie wyznaczone w planie, doj-

�cia i dojazdy do obiektów budowlanych;
2) parkingi i miejsca postojowe dla samochodów, zwi¹zane

z przeznaczeniem podstawowym;
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
4) zieleñ urz¹dzon¹, w tym zieleñ ozdobn¹ i tzw. zieleñ izola-

cyjn¹ z elementami ma³ej architektury.

§ 39

1. Wyznacza siê TERENY DRÓG PUBLICZNYCH, stanowi¹cych
podstawowy uk³ad drogowy obszaru, oznaczone na rysun-
ku planu nastêpuj¹cymi symbolami:
1) KDGP - droga g³ówna ruchu przyspieszonego;
2) KDL - drogi lokalne;
3) KDD - drogi dojazdowe.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest lokalizacja dróg,
z wyposa¿eniem dostosowanym do klasy i jej przeznacze-
nia w obszarze (jezdnie, chodniki, �cie¿ki rowerowe, pasy
i zatoki postojowe, pasy zieleni, przej�cia piesze i przejazdy

rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przy-
stankowe), wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (od-
wodnienie, o�wietlenie, urz¹dzenia zabezpieczenia, oznako-
wania i sterowania ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿-
liwo�ci komunikacyjnej).

3. Jako obowi¹zuj¹ce ustala siê szeroko�ci w liniach rozgrani-
czaj¹cych jak na rysunku planu dla nastêpuj¹cych dróg:
1) droga klasy KDGP - g³ówna ruchu przyspieszonego;
2) drogi klasy KDL - lokalne;
3) drogi klasy KDD - dojazdowe.

4. Parkingi przewidziane dla obs³ugi poszczególnych obiektów
nale¿y lokalizowaæ w granicach dzia³ki lub terenu inwesty-
cji, na której te zamierzenia inwestycyjne s¹ zlokalizowane.

5. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹-
cych i prowadzenia ci¹gów rowerowych w obrêbie terenów
przeznaczonych pod drogi:
1) wydzielone �cie¿ki rowerowe i ci¹gi pieszo-rowerowe

w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg KDGP i KDL;
2) �cie¿ki rowerowe w ruchu ogólnym po jezdniach ulic do-

jazdowych KDD;
3) sieci, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie

zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami realizowane poza jezd-
niami;

4) obiekty ma³ej architektury;
5) ekrany akustyczne wzd³u¿ drogi KDGP.

6. Warunkiem realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, o których
mowa w ust. 4 jest dostosowanie ich do charakteru i wymo-
gów u¿ytkowania podstawowego i bezpieczeñstwa ruchu
oraz uzyskania zgody zarz¹dcy terenu.

§ 40

1. Wyznacza siê TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH oznaczone
na rysunku planu symbolem KDW.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje istniej¹ce i projekto-
wane drogi wewnêtrzne nie bêd¹ce drogami publicznymi
(w rozumieniu przepisów odrêbnych).

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwo�ci ko-

munikacyjnej;
2) elementy ma³ej architektury;
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym.

§ 41

1. Wyznacza siê TERENY PARKINGÓW oznaczone na rysunku
planu symbolem KS.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów pod parkingi.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwo�ci ko-
munikacyjnej;

2) elementy ma³ej architektury;
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
4) zieleñ uzupe³niaj¹ca powierzchnie nieutwardzone, z wy-

korzystaniem wielogatunkowych i wielopiêtrowych kom-
pozycji o charakterze ozdobnym.

5) w terenie J KS dopuszcza siê funkcjonowanie istniej¹-
cej stacji paliw z dopuszczeniem jej modernizacji i roz-
budowy.

§ 42

1. Wyznacza siê TERENY ROLNICZE, oznaczone na rysunku
planu symbolem R.
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2. Przeznaczenie podstawowe gruntów pod uprawy polowe,
podlegaj¹ce Ustawowym ograniczeniom przeznaczenia
na cele nierolnicze.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) uprawy sadownicze i ogrodnicze;
2) ogrody ozdobne i zieleñ typu parkowego;
3) drzewostany (zagajniki, kêpy, szpalery) zieleni �ródpolnej;
4) wody powierzchniowe nie wrysowane na rysunku planu;
5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
6) nie wrysowane na rysunku planu drogi wewnêtrzne.
7) urz¹dzenia turystyczne i rekreacyjne (trasy jazdy konnej,

trasy quadowe i motorowe, miejsca biwakowe itp.) zlo-
kalizowane na dzia³kach nr, nr: 1120/20, 1102/9, 1102/10,
1120/3, 1124/1, 1124/2, 1120/4, 1123/1, 1123/2, 1123/3,
1120/5, 1120/6, 1102/13, 1102/16, 1102/15, 1102/14,
1120/8, 1120/7, 1122/1, 1122/2, 1120/9, 1120/10,
1102/29, 1102/30, 1102/18, 1120/11, 1102/19, 1120/12,
1120/18, 1120/14, 1120/13, 1121/1, 1121/2, 1102/21,
1120/16, 1102/28, 1102/23, 1102/22, 1102/20, 1102/26,
1102/27, 1095/4, 1095/3, 1096/1, 1096/2, 1095/2, 1099,
1094, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10.

4. W granicach terenów R, w zakresie sposobu ich zagospodarowa-
nia i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Roz-
dziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) utrzymuje siê istniej¹ce zainwestowanie, w tym istniej¹c¹

zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem
jej odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przy
spe³nieniu warunków zawartych w § 21 ust. 4 pkt 3 i pkt 5;

2) dopuszcza siê wprowadzanie urz¹dzeñ zwi¹zanych z tury-
styk¹ i rekreacj¹, w tym tras jazdy konnej, �cie¿ek space-
rowych, tras rowerowych i narciarskich oraz podobnych;

3) obowi¹zuje racjonalne stosowanie chemicznych �rodków
ochrony ro�lin;

4) wprowadza siê zakaz stosowania chemicznych �rodków
ochrony ro�lin w strefach ochronnych ujêæ wody oraz
w pasie do 40,0 m od koryt wód powierzchniowych;

5) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji budynków tymczasowych
(maksymalna pow. 35 m2, maksymalna wysoko�æ 6,0 m
do kalenicy,) w konstrukcji drewnianej, zwi¹zanych z przezna-
czeniem dopuszczalnym, o którym mowa w ust. 3, pkt 1 i 2).

6) zabrania siê lokalizacji budynków oraz obiektów budow-
lanych innych ni¿ wymienione w pkt 5).

§ 43

1. Wyznacza siê TERENY LASÓW oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL.

2. Przeznaczenie podstawowe gruntów pod zieleñ le�n¹ i zale-
sienia.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) nie wrysowane na rysunku planu drogi wewnêtrzne;
2) wody powierzchniowe;
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;

4. W granicach terenów ZL, w zakresie sposobu ich zagospodarowa-
nia i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Roz-
dziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) utrzymanie i ochronê drzewostanów dla zachowania trwa-

³o�ci lasów;
2) utrzymanie i ochronê istniej¹cych cieków;
3) utrzymanie istniej¹cych i dopuszczenie realizacji nowych obiek-

tów budowlanych i urz¹dzeñ s³u¿¹cych gospodarce le�nej,
zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

4) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji urz¹dzeñ komunikacji pie-
szej i ko³owej niezbêdnej dla prowadzenia w³a�ciwej gospo-
darki le�nej oraz urz¹dzeñ s³u¿¹cych turystyce - z zachowa-
niem wymagañ okre�lonych w przepisach odrêbnych;

5) dla lasów posiadaj¹cych plany urz¹dzenia lasów nakazu-
je siê ich u¿ytkowanie zgodnie z tymi planami, uwzglêd-
niaj¹cymi ich ochronny charakter;

6) dopuszcza siê piesz¹ penetracjê lasów zwi¹zan¹ z rekre-
acj¹ i zbieraniem runa;

7) zakazuje siê dewastacji drzewostanów;
8) zakazuje siê lokalizacji budynków, obiektów budowlanych

i urz¹dzeñ innych ni¿ wymienione w pkt 3 i 4.

§ 44

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI PARKOWEJ, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZP.

2. Przeznaczenie podstawowe: zieleñ parkowa, zieleñ towa-
rzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) elementy ma³ej architektury: fontanny, altany, mury opo-

rowe, pomniki, elementy o�wietlenia itp.
2) ogrody ozdobne i zieleñ typu parkowego;
3) urz¹dzenia i budowle zwi¹zane ze sportem i rekreacj¹;
4) powierzchniowe zbiorniki wody;
5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
6) nie wrysowane na rysunku planu drogi wewnêtrzne, chod-

niki, �cie¿ki spacerowe, �cie¿ki rowerowe itp.;
7) miejsca parkingowe zwi¹zane z przeznaczeniem podsta-

wowym.
4. W granicach terenów ZP, w zakresie sposobu ich zagospoda-

rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-
te w Rozdziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹-
ce ustalenia:
1) dopuszcza siê zmianê ukszta³towania powierzchni terenu;
2) suma powierzchni utwardzonych miejsc parkingowych dla

samochodów, dróg wewnêtrznych, podej�æ i podjazdów
nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 20 % powierzchni terenu ZP;

3) suma powierzchni sztucznie utworzonych zbiorników wody
nie mo¿e przekraczaæ 50% pow. terenu ZP.

§ 45

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI NIE URZ¥DZONEJ oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem Z.

2. Przeznaczenie podstawowe:
1) zieleñ ³êgowa, zieleñ nadrzeczna stanowi¹ca otulinê bio-

logiczn¹ rzek, potoków i strumieni;
2) zadrzewienia i zakrzewienia naturalne.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) wody powierzchniowe nie wrysowane na rysunku planu;
2) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3) nie wrysowane na rysunku planu drogi wewnêtrzne, �cie¿-

ki spacerowe, �cie¿ki rowerowe itp..
4) urz¹dzenia zwi¹zane z turystyk¹ i rekreacj¹, w tym: trasy jazdy

konnej, �cie¿ki spacerowe, trasy rowerowe i narciarskie itp.;
5) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zalesiania gruntów, po uzyska-

niu pozytywnej opinii s³u¿b ochrony �rodowiska.
4. W granicach terenów Z, w zakresie sposobu ich zagospodarowa-

nia i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Roz-
dziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) ustala siê zasadê kszta³towania stref obudowy biologicznej

wzd³u¿ cieków wodnych, z uwzglêdnieniem ukszta³towania
terenu i w nawi¹zaniu do podzia³u w³asno�ciowego, z d¹¿e-
niem do uzyskania pasa szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 10 m;

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ sytuowania obiektów budowla-
nych zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 2) i 4);

3) zabrania siê lokalizacji budynków oraz obiektów budow-
lanych innych ni¿ wymienione w ust. 3 pkt 2) i 4).
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§ 46

1. Wyznacza siê TEREN CMENTARZA oznaczony na rysunku
planu symbolem ZC.

2. Przeznaczenie podstawowe gruntów: istniej¹cy cmentarz
parafialny.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) elementy ma³ej architektury;
2) zjazdy z dróg publicznych, podjazdy i parkingi nie wyzna-

czone w planie;
3) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej, z zachowaniem zasad zawartych w przepi-
sach odrêbnych.

4. W granicach terenu ZC, w zakresie sposobu jego zagospodarowa-
nia i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Roz-
dziale II i III niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) w terenie ZC dopuszcza siê lokalizacjê obiektów kubatu-

rowych bezpo�rednio zwi¹zanych z przeznaczeniem pod-
stawowym (kaplica cmentarna, dom pogrzebowy itp.)
po spe³nieniu przepisów odrêbnych,

2) ustala siê obowi¹zek zachowania istniej¹cego drzewo-
stanu z wyj¹tkiem usuwania drzew i ich czê�ci w zwi¹zku
z zabiegami pielêgnacyjnymi maj¹cych na celu ochronê
¿ycia i mienia ludno�ci.

ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 47

Ustala siê nastêpuj¹ce wysoko�æ stawki procentowej s³u-
¿¹cej naliczaniu jednorazowej op³aty zwi¹zanej ze wzrostem
warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem planu:
1) dla terenów MN i MNL: 20%;
2) dla terenów U1, U2, UA, UK, UO, US, UT, P, PG i PTZ: 30%;
3) dla pozosta³ych terenów: 10%.

§ 48

Zatwierdzenie niniejszego planu wywo³uje skutki prawne
w odniesieniu do dotychczas obowi¹zuj¹cych planów miejsco-
wych, w obszarze okre�lonym planem zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

§ 49

Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i le�nych na cele
nierolne i niele�ne nastêpuje na podstawie przepisów odrêb-
nych dotycz¹cych ich ochrony.

§ 50

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mucharz.

§ 51

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§ 52

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Gminy
Mucharz.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: A. Fila

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XV/159
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MUCHARZ

OZNACZENIA
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Rysunek planu skala 1:2000

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹ca Rady Gminy: A. Fila
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XV/159
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY MUCHARZ

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mucharz zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du
w okresie od 23 lipca 2008 r. do 25 sierpnia 2008 r. W wyzna-
czonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu pla-
nu, tj. do dnia 10 wrze�nia 2008 r., wp³ynê³y 113 uwagi.

Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Mucharz,
- "Ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�niejszymi zmianami),

- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mucharz.

Wójt Gminy Mucharz w Protokole z dnia 30 wrze�nia 2008 r.
rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu. Niniejsze Rozstrzy-
gniêcie, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 Ustawy, zawiera listê
nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych czê�ciowo uwag.

W zakresie uwag uwzglêdnionych lub uwzglêdnionych czê-
�ciowo zosta³y wprowadzone odpowiednie zmiany w projek-
cie planu.

W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych
czê�ciowo przez Wójta Gminy Mucharz, Rada Gminy Mucharz
postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.

1. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ek nr 1574/41, 1729/6, 1574/14, 1574/28, 1543/9,
które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
znajdowa³y siê w terenie:
J 5Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej

[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a przeznaczenia przedmiotowych
dzia³ek pod "us³ugi, rekreacjê, zabudowê letniskow¹"

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art.
20 ust 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one
s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie J 5Z, z przeznaczeniem
pod tereny zieleni nie urz¹dzonej z mo¿liwo�ci¹ dotychczaso-
wego ich u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o¿one
s¹ w terenie stanowi¹cym zwarty kompleks gruntów nie zain-
westowanych, bez dostêpu do dróg publicznych.

2. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ki nr 10267, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie: K 2R - Tereny
rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane, pod budownictwo jednorodzinne

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ
zachowania zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze stu-
dium (art. 20 ust 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg stu-
dium - po³o¿ona jest w czê�ci poza terenami wskazanymi do
zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê
czê�ciowo w terenie K 2R, z przeznaczeniem pod tereny rolni-
cze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego ich u¿ytkowania.

3. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ek nr 504/26, 268/59, 268/69, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w
terenie:
J 3R - tereny rolnicze
J 22MN - tereny zabudowy mieszkaniowej

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych pod
zabudowê jednorodzinn¹

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecz-
no�æ zachowania zgodno�ci opracowywanego projektu pla-
nu ze studium (art. 20 ust 1 Ustawy). Dzia³ka nr 268/69 oraz
czê�æ dzia³ki nr 268/59 - wg studium - po³o¿one s¹ poza tere-
nami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projek-
cie planu znajduj¹ siê czê�ciowo w terenie J 3R, z przeznacze-
niem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego ich
u¿ytkowania.

4. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki nr 1472/6, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:
J 1R - tereny rolnicze
4ZL - tereny lasów

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art.
20 ust 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿o-
na jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwesto-

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu
uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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wania. W projekcie planu znajduje siê w terenie K 2R, z prze-
znaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczaso-
wego ich u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿o-
na jest w terenie stanowi¹cym zwarty kompleks gruntów nie
zainwestowanych.

5. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ki nr 10192, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:
K 2R - tereny rolnicze
K 4MN- tereny zabudowy mieszkaniowej

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w czê�ci dotycz¹cej dz. nr 10192
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie K 2R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego ich u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka
po³o¿ona jest w terenie stanowi¹cym zwarty kompleks grun-
tów nie zainwestowanych.

6. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ek nr 410/17, 410/18, 410/63, 410/64, 410/54,
410/57, 411/5, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicz-
nego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
M 14R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹
poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie M 14R, z przeznacze-
niem ich pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿yt-
kowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenie
stanowi¹cym zwarty kompleks gruntów nie zainwestowanych.

7. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ki nr 1367/9, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
J 1Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie J 1Z,
z przeznaczeniem pod zieleñ nie urz¹dzon¹ z mo¿liwo�ci¹ do-
tychczasowego jej u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³-
ka znajduje siê w zwartym kompleksie gruntów nie zainwesto-
wanych.

8. Uwaga Nr 25
dotyczy dzia³ek nr 540/2, 563/4, 564/4, które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
S 6Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹
poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 6Z z przeznaczeniem
pod zieleñ nie urz¹dzon¹ oraz w terenie S 3R, z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

9. Uwaga Nr 26
dotyczy dzia³ek nr 588/11, 588/12 które w projekcie planu wy-
³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolniczych
na cele budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹
poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 3R, z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

10. Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ki nr 542/2 która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,
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Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

11. Uwaga Nr 28
dotyczy dzia³ki nr 568/1 która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

12. Uwaga Nr 29
dotyczy dzia³ek nr 651/1, 659, 663/2 które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolniczych
na cele budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 3R,
z przeznaczeniem ich pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ do-
tychczasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki
po³o¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

13. Uwaga Nr 30
dotyczy dzia³ki nr 650 która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na ce-
le budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

14. Uwaga Nr 31
dotyczy dzia³ek nr 588/3, 590/2, które w projekcie planu wy³o-
¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
S 6Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na ce-
le budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 6Z
z przeznaczeniem pod zieleñ nie urz¹dzon¹ oraz w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o-
¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów
nie zainwestowanych.

15. Uwaga Nr 32
dotyczy dzia³ek nr 579, 620/2, 627/1, 636, które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o-
¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów
nie zainwestowanych.
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16. Uwaga Nr 33
dotyczy dzia³ki nr 768/3 która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 2R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduje siê w terenie S 2R, z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

17. Uwaga Nr 34
dotyczy dzia³ki nr 541/2 która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na ce-
le budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduje siê w terenie S 3R, z przeznaczeniem
ich pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytko-
wania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach
stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

18. Uwaga Nr 35
dotyczy dzia³ek nr 747/1, 746/2, które w projekcie planu wy³o-
¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
S 1R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolniczych na
cele budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one
s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 1R, z przeznaczeniem
ich pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytko-
wania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenach
stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

19. Uwaga Nr 36
dotyczy dzia³ki nr 606/2, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduje siê w terenie S 3R, z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

20. Uwaga Nr 37
dotyczy dzia³ki nr 764/14, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 2R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduje siê w terenie S 2R, z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

21. Uwaga Nr 38
dotyczy dzia³ki nr 768/1, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 2R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na ce-
le budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduje siê w terenie S 2R, z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.
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22. Uwaga Nr 39
dotyczy dzia³ek nr 592, 591/2, 588/8, 588/7, 590/1, które w pro-
jekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenach:
S 6Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 6Z
z przeznaczeniem pod zieleñ nie urz¹dzon¹ oraz w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o-
¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów
nie zainwestowanych.

23. Uwaga Nr 40
dotyczy dzia³ki nr 542/4, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³y uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na ce-
le budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie S 2R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

24. Uwaga Nr 41
dotyczy dzia³ki nr 605/6, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -

po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

25. Uwaga Nr 42
dotyczy dzia³ki nr 541/1, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

26. Uwaga Nr 43
dotyczy dzia³ki nr 524/1, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 6Z- Tereny zieleni nie urz¹dzonej

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie S 6Z,
z przeznaczeniem pod tereny zieleni nie urz¹dzonej z mo¿liwo-
�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa
dzia³ka po³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kom-
pleksy gruntów nie zainwestowanych.

27. Uwaga Nr 46
dotyczy dzia³ek nr 1471/49, 1472/5, 1471/27, 1471/4, które w pro-
jekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie
J 1R - Tereny rolnicze
J 2ZL, J 3ZL - Tereny lasów

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na ce-
le budowlane,
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Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwe-
stowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie J 1R z prze-
znaczeniem pod tereny rolnicze oraz J 2ZL i J 3ZL z przeznacze-
niem pod tereny lasów z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytko-
wania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenach
stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

28. Uwaga Nr 47
dotyczy dzia³ek nr 543/4, 544/4, które w projekcie planu wy³o-
¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
S 6Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 6Z
z przeznaczeniem pod zieleñ nie urz¹dzon¹ oraz w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o-
¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów
nie zainwestowanych.

29. Uwaga Nr 48
dotyczy dzia³ki nr 543/2, które w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 3R
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

30. Uwaga Nr 49
dotyczy dzia³ek nr 643, 642/2, 642/3, które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:

S 6Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a wagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 6Z
z przeznaczeniem pod zieleñ nie urz¹dzon¹ oraz w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o-
¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów
nie zainwestowanych.

31. Uwaga Nr 50
dotyczy dzia³ek nr 506, 507, które w projekcie planu wy³o¿o-
nym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
S 5R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a wagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art.20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 5R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o-
¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów
nie zainwestowanych.

32. Uwaga Nr 51
dotyczy dzia³ek nr 568/2, 570, 571, 573/1, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w te-
renach:
S 6Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej
S 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a wagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie S 6Z
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z przeznaczeniem pod zieleñ nie urz¹dzon¹ oraz w terenie S 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o-
¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów
nie zainwestowanych.

33. Uwaga Nr 53
dotyczy dzia³ek nr nr 1453/15, 1454/16, 1453/9, 1452/7 i 1454/18,
które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znaj-
dowa³y siê w terenach:
J 3R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a wagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej dzia³ek nr nr 1453/15,
1454/16, 1454/18 ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania zgodno-
�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1
Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹ poza
terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projek-
cie planu znajduj¹ siê w terenie S 3R, z przeznaczeniem pod tere-
ny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowania. Ponadto
przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenach stanowi¹cych zwar-
te kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

34. Uwaga Nr 61
dotyczy dzia³ki nr 1472/6, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
J 1R - Tereny rolnicze

[...]*
Wwiós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie J 1R z prze-
znaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowe-
go u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest
w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zain-
westowanych.

35. Uwaga Nr 63
dotyczy dzia³ek nr nr 481/20 i 481/21, które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
J 11R - Tereny rolnicze

[...]*
Wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na ce-
le budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduje siê w terenie J 11R z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

36. Uwaga Nr 70
dotyczy dzia³ki nr 1472/1, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
J 1R - Tereny rolnicze

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
W projekcie planu znajduje siê w terenie J 1R z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowego u¿ytkowa-
nia. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach sta-
nowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zainwestowanych.

37. Uwaga Nr 75
dotyczy dzia³ki nr 799/25, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
M 41MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej
28 KDW - Tereny dróg wewnêtrznych

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ zmiany przebiegu drogi wewnêtrz-
nej poza dzia³kê wymienion¹ w przedmiotowej uwadze.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ wyposa-
¿enia terenów przeznaczonych pod zabudowê w niezbêdny
uk³ad komunikacyjny.

38. Uwaga Nr 81
dotyczy dzia³ki nr 561/52, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
M 16R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium
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(art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium -
po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zain-
westowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie M 16R
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotych-
czasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po-
³o¿ona jest w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy grun-
tów nie zainwestowanych.

39. Uwaga Nr 87
Dotyczy dzia³ek nr 890/38, 890/39, 814/7, 800/10, które w pro-
jekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenach:
S 1UT - tereny zabudowy rekreacji zbiorowej,
S 1ZL - tereny lasów

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek 890/38 i 890/39
pod us³ugi oraz przeznaczenia dzia³ek nr 814/7 i 800/10 pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej dz. nr 890/38
z uwagi na jej przeznaczenie pod zbiornik �winna Porêba.
Dzia³ka nr 890/39 w czê�ci przeznaczona pod tereny zabudo-
wy rekreacji zbiorowej.
Dzia³ka nr 814/7 przeznaczona w czê�ci pod tereny zabudowy
rekreacji indywidualnej, w czê�ci pod tereny zieleni nie urz¹-
dzonej. Powy¿sze dzia³ki w czê�ci uwagi zosta³y nieuwzglêd-
nione z uwagi na ich po³o¿enie - w studium - poza terenami
wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.

40. Uwaga Nr 91
dotyczy dzia³ki nr 890/5, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
S 1UT- Tereny zabudowy rekreacji zbiorowej,

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rekreacyjnej
na cele budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.

41. Uwaga Nr 92
dotyczy dzia³ki nr 849/1, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
M 20MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ usytuowania na dzia³ce nr 949/1
dwóch dróg dojazdowych

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
W projekcie planu wyznaczono miêdzy innymi drogi wewnêtrz-
ne, które mog¹ byæ realizowane na wniosek w³a�cicieli grun-
tów z chwil¹ zaistnienia potrzeby skomunikowania dzia³ek prze-
znaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

42. Uwaga Nr 94
dotyczy dzia³ki nr 9784/1, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
K 10R - Tereny rolnicze,

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1
Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka w czê�ci - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.

43. Uwaga Nr 95
dotyczy dzia³ek nr 1288/1, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293,
1294/1, 1297/1, 1298/2, 1298/4, 1298/5, 1301, 1302, 1304/1,
1305, 1306/1, 1308/1, 1307, 1308/2, 1309/2, 1310, 1311, 114/1,
114/2, 1296/1, 1296/3, 1296/4, które w projekcie planu wy³o¿o-
nym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
J 20Z i J 21Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej,

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na cele
budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej dzia³ek nr nr 1288/1, 1289,
1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1297/1, 1298/2, 1298/4, 1298/5, 1301,
1302, 1304/1, 1305, 1306/1, 1308/1, 1307, 1308/2, 1309/2, 1310, 1311,
114/1, 114/2, 1296/1, 1296/3, 1296/1 ze wzglêdu na konieczno�æ zacho-
wania zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹ poza
terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.

44. Uwaga Nr 98
dotyczy dzia³ek nr 1376/2, 1380/11, 1387/17, 1380/18, 1379/2,
które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
znajdowa³y siê w terenach:
J 2R - tereny rolnicze,
J 2ZL - tereny lasów,

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych pod
zabudowê mieszkaniow¹

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.
Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej dzia³ek nr nr 1288/1,
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1297/1, 1298/2, 1298/4,
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1298/5, 1301, 1302, 1304/1, 1305, 1306/1, 1308/1, 1307, 1308/2,
1309/2, 1310, 1311, 114/1, 114/2, 1296/1, 1296/3, 1296/1 ze wzglê-
du na konieczno�æ zachowania zgodno�ci opracowywanego pro-
jektu planu ze studium (art. 20 ust. 1 Ustawy). Przedmiotowe
dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi
do zabudowy i zainwestowania.

45. Uwaga Nr 99
dotyczy dzia³ek nr 1288/1, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1,
1297/1, 1298/2, 1298/4, 1298/5, 1301, 1302, 1304/1, 1305, 1306/1,
1308/1, 1307, 1308/2, 1309/2, 1310, 1311, 114/1, 114/2, 1296/1,
1296/3, 1296/4, które w projekcie planu wy³o¿onym do publiczne-
go wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
J 20Z i J 21Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej,

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek nr nr 816/15,
816/14, 816/15 na cele us³ugowe.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej dzia³ek nr nr 816/15,
816/14, 816/15 ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania zgodno�ci
opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1 Usta-
wy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹ poza terena-
mi wskazanymi do zabudowy us³ugowej.

46. Uwaga Nr 101
dotyczy dzia³ek nr 961/3, 967/16, 967/10 które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
Z 1WZ - tereny zbiornika "�winna Porêba",
M 2Z - tereny zieleni nie urz¹dzonej

[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek nr nr 961/3,
967/16, 967/10 na cele us³ugowo-turystyczne i budowlane.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje w tej czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej dzia³ek nr nr 967/16,
i 967/10 ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania zgodno�ci opra-
cowywanego projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1 Usta-
wy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹ poza
terenami wskazanymi do zabudowy us³ugowej.

47. Uwaga Nr 105
dotyczy dzia³ek nr 481/22, 480/5, które w projekcie planu wy³o-
¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
J 11R - Tereny rolnicze

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia dzia³ek rolni-
czych na cele budowlane.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-
nia zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium

(art. 20 ust 1 Ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po-
³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwe-
stowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie J 11R z prze-
znaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwo�ci¹ dotychczasowe-
go u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹
w terenach stanowi¹cych zwarte kompleksy gruntów nie zain-
westowanych.

48. Uwaga Nr 106
dotyczy dzia³ek nr 1816/14, 1801/27, 1816/11, 1816/23, które
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdo-
wa³y siê w terenie:
Z 4UT, Z 6UT - Tereny zabudowy rekreacji zbiorowej,

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia dzia³ek rolni-
czych na cele budowlane.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie strefy ochrony po�red-
niej zbiornika "�winna Porêba". Pozostawienie w projekcie pla-
nu strefy wynika z respektowania przepisów odrêbnych
i uzgodnieñ projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mucharz z Dyrektorem Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie.

49. Uwaga Nr 108
dotyczy dzia³ki nr 1453/16, która w projekcie planu wy³o¿o-
nym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
J 3R - Tereny rolnicze,

[...]*
wnie�li uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rekreacyjnej
na cele budowlane,

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania
zgodno�ci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20
ust. 1 Ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.

50. Uwaga Nr 110
dotyczy dzia³ek nr 11218, 11217, które w projekcie planu wy-
³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
K 2R - Tereny rolnicze,
K 4MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej,

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia dzia³ek rolni-
czych na cele budowlane.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie dzia³ek nr 11218 i 11217
ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania zgodno�ci opracowy-
wanego projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1 Ustawy). Przed-
miotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹ poza terenami
wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.
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51. Uwaga Nr 112
dotyczy dzia³ki nr 1391/4, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
J 2R - Tereny rolnicze,
J 9MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej,

[...]*
uwagê dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane.

Wójt Gminy Mucharz nie uwzglêdni³ w czê�ci wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje w czê�ci nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie czê�ci dzia³ki nr 1391/4
ze wzglêdu na konieczno�æ zachowania zgodno�ci opracowy-
wanego projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1 Ustawy). Przed-
miotowa dzia³ka w czê�ci - wg studium - po³o¿ona jest poza
terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: A. Fila

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XV/159
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W "MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MUCHARZ" INWESTY-

CJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥-
CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH

ICH FINANSOWANIA

1. Tereny po³o¿one w granicach obszaru objêtego planem maj¹
zapewnion¹ dostêpno�æ komunikacyjn¹ w oparciu o istnie-

j¹cy uk³ad dróg lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD) po³¹-
czony przez istniej¹c¹ drogê krajow¹ (KDGP) klasy GP (dro-
ga nr 98) z ogólnokrajow¹ sieci¹ dróg. Ustalony w planie
uk³ad dróg publicznych nie wymaga rozbudowy, przewiduje
natomiast ich modernizacjê w zale¿no�ci od zaistnia³ych
potrzeb. Plan dopuszcza uzupe³nienie podstawowego uk³a-
du komunikacyjnego realizacj¹ dróg wewnêtrznych - w za-
le¿no�ci od powstaj¹cych potrzeb poszczególnych inwesto-
rów i na ich koszt.

2. Obszar objêty planem wyposa¿ony jest w sieci uzbrojenia
infrastrukturalnego, w tym w  lokalne sieci wodoci¹gowe
oraz ogólnosp³awn¹ kanalizacjê sanitarn¹. Plan dopuszcza
rozbudowê i modernizacj¹ istniej¹cych sieci uzbrojenia in-
frastrukturalnego oraz budowê nowych odcinków sieci -
w zale¿no�ci od powstaj¹cych potrzeb dla poszczególnych
terenów przeznaczonych pod zabudowê oraz planowanych
inwestycji.

3. Dla okre�lonych w ust. 1 i 2 inwestycji stanowi¹cych zada-
nia w³asne gminy Kucharz, przewiduje siê mo¿liwo�æ ich
finansowania z bud¿etu gminy oraz z bud¿etu pañstwa przy
udziale podmiotów gospodarczych prowadz¹cych dzia³al-
no�æ w terenach objêtych planem - w ramach porozumie-
nia cywilno-prawnego lub w formie partnerstwa publicz-
no-prywatnego.

4. �ród³em finansowania inwestycji zwi¹zanych z modernizacj¹
istniej¹cych dróg lokalnych i dojazdowych oraz modernizacj¹
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej  bêdzie   bud¿et  Gminy
- w czê�ci dotycz¹cej inwestycji celu publicznego o znacze-
niu gminnym oraz dotacje pochodz¹ce z funduszy Unii Euro-
pejskiej i krajowych funduszy celowych.

5. Uzbrojenie terenów objêtych planem w sieci i urz¹dze-
nia elektroenergetyczne oraz planowane zaopatrzenie
mieszkañców Uminy w gaz - przedsiêwziêcia nie nale¿¹-
ce do zadañ w³asnych gminy - realizowane bêd¹ zgod-
nie z zasadami okre�lonymi w Ustawie Prawo energe-
tyczne.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: A. Fila
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