
� 13420 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 362

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 29/2009
Rady Gminy w £¹cku
z dnia 22 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥-
CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
GMINY £¥CKO - CZÊ�Æ "A" - W ZAKRESIE OBEJMUJ¥CYM

OBSZAR W MIEJSCOWO�CI ZABRZE¯ (WIETRZNICE)

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustalenia-
mi i obszarem planu

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnej, Gminy £¹cko - czê�æ A
- w zakresie obejmuj¹cym obszar w miejscowo�ci Zabrze¿
(Wietrznice) zosta³y okre�lone w ustaleniach miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale Rady
Gminy w £¹cku w sprawie uchwalenia planu oraz w czê�ci
graficznej planu stanowi¹cej jej integraln¹ czê�æ.

W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy zapisano
w planie nastêpuj¹ce inwestycje infrastrukturalne:
1. Rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego obejmuj¹ca:

1) Uk³ad drogowy podstawowy - powi¹zania z uk³adem ze-
wnêtrznym:
- droga (ulica) g³ówna klasy G.
Z uwagi na to ¿e w/w droga jest drog¹ wojewódzk¹ zak³a-
da siê, ¿e jej realizacja bêdzie finansowana ze �rodków
w³asnych województwa, co nie wyklucza jednak mo¿liwo-
�ci wspó³finansowania inwestycji ze �rodków w³asnych
Gminy. Droga klasy G bêdzie realizowa³a powi¹zania ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne obszaru objêtego zmian¹ planu.

2) Uk³ad uzupe³niaj¹cy stanowiæ bêd¹:
- drogi wewnêtrzne klasy W.
Drogi (ulice) klasy W bêd¹ realizowa³y wewnêtrzne po-
wi¹zania obszaru planu.
Ca³o�æ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹-
dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej i spo³ecznej, chodniki, zieleñ, miejsca par-
kowania w pasach drogowych, o�wietlenie i sygnalizacjê.
Zadania w zakresie rozbudowy i budowy uk³adu komuni-
kacyjnego zwi¹zane bêd¹ z popraw¹ dostêpno�ci komu-
nikacyjnej obszaru Gminy, w szczególno�ci popraw¹ do-
stêpno�ci komunikacyjnej dzia³ek budowlanych, jak rów-
nie¿ innych strategicznych terenów Gminy.

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa poszczególnych syste-
mów infrastruktury technicznej obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:

�ród³o zasilania w wodê stanowi¹:
- wody wg³êbne,
- wody infiltracyjne Dunajca,
- potoki.
Wszystkie istniej¹ce ujêcia �róde³ i wód podziemnych dla
wodoci¹gów lokalnych bêd¹ podlega³y adaptacji.
Zadania realizowane w zakresie zaopatrzenia w wodê
zwi¹zane bêd¹ z budow¹, rozbudow¹ i modernizacj¹ sieci
wodoci¹gowych, maj¹c na celu zbiorowe zaopatrzenie
w wodê terenów wyznaczonych do zainwestowania.

2) Odprowadzenie �cieków i wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych i �cieków z terenu ob-

jêtego zmian¹ planu przewidziano w oparciu o system

mieszany kanalizacji. Sieci kana³owe pracowaæ bêd¹
jako grawitacyjne, t³oczne i ci�nieniowe,

b) u�ci�lanie lokalizacji urz¹dzeñ, obiektów i sieci nastêpo-
waæ bêdzie w fazach projektowania inwestycyjnego,

c) realizowane zadania inwestycyjne zwi¹zane bêd¹
przede wszystkim z realizacj¹ sieci kanalizacyjnych oraz
wspieraniem powstawania przydomowych oczyszczal-
ni �cieków.

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu Gminy;
2) Finansowanie i wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrzny-

mi, w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) dotacji i po¿yczek WFO� w Krakowie,
d) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym.

Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koor-
dynowania zakresu oraz finansowania inwestycji, dokona-
ne z uwzglêdnieniem corocznych bud¿etów Gminy, okre�la-
j¹ce terminy, zakresy (w tym tak¿e etapowanie) realizacji
oraz wielko�æ i strukturê finansowania inwestycji, dokony-
wane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz we-
wnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie
£¹cko - nie wymagaj¹ wprowadzania zmian do niniejszego
rozstrzygniêcia.

Przewidywane terminy realizacji zadañ inwestycyjnych z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania
realizowane bêd¹ w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci finansowych
Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

2596

Uchwa³a* Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A".

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.), art. 18 ust. 2
pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) Rada Gminy
£¹cko stwierdza zgodno�æ ustaleñ zmiany planu ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy £¹cko i uchwala, co nastêpuje:

Poz. 2595, 2596

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

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A", zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr 11/2007 Rady Gminy £¹cko z dnia 28 lute-
go 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Ma³opolskiego Nr 302 z dnia
24.04.2007 r.) - zwan¹ w tek�cie niniejszej uchwa³y "planem"
w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek Nr: 377,
673, 682, 683/2, 684, 685, 687, 694/4, 693/9, 693/10, 810/6,
808/12 i 1871 po³o¿onych w £¹cku, Nr: 568, 870 i 937 po³o-
¿onych w Kiczni, Nr 1043 i 1045/1 po³o¿onych w Zagorzynie,
Nr: 426 i 431 po³o¿onych w Czarnym Potoku, Nr 180, 247,
560 i 566 po³o¿onych w Woli Piskulinie - na tereny zabudowy
mieszkaniowej.

2. Plan obejmuje tereny okre�lone na za³¹cznikach graficznych
do Uchwa³y Rady Gminy £¹cko Nr 29/2008 z dnia 13 czerw-
ca 2008 roku.

§ 2

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

a) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-
niczej w skali 1:1000 i 1:2000 jako za³¹czniki Nr 1 do Nr 15
do niniejszej Uchwa³y,

b) Rozstrzygniêcia Rady Gminy £¹cko - podjête w trybie
art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich fi-
nansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
- jako za³¹cznik Nr 16.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu, linii rozgrani-
czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgraniczaj¹cych
dróg, warunków i zasad kszta³towania zabudowy i zagospo-
darowania terenów, w tym szczególnych warunków wyni-
kaj¹cych z potrzeby ochrony �rodowiska, zasad obs³ugi w za-
kresie infrastruktury technicznej, linii zabudowy.

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

5. Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy
rysunku planu:
1) granice terenów objêtych planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz

o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz
z symbolami identyfikuj¹cymi (o których mowa w ust. 8),
zgodnie z czê�ci¹ tekstow¹ planu, wymienion¹ w ust. 1,

6. Rysunki planu zawieraj¹ ponadto oznaczenia i elementy
obja�nione w legendzie - nie stanowi¹ce ustaleñ, o których
mowa w ust. 5.

7. Jako zgodne z planem uznaje siê:
- wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z rozbu-

dow¹ systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej wy-
posa¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych do za-
inwestowania stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ
technicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami
planu,

- wyznaczenie i urz¹dzenie dróg dojazdowych wewnêtrz-
nych do terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz
do terenów rolnych i le�nych, pod warunkiem, ¿e nie
bêdzie to stanowiæ utrudnienia w wykorzystaniu tere-

nów przyleg³ych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem
w planie.

8. Stosuje siê podstawowe literowe symbole identyfikacyjne
terenów: MN, MRJ - tereny zabudowy mieszkaniowej

UWAGA: w legendzie rysunku planu obja�niono dodatkowe
indeksy cyfrowe i literowe do wymienionych symboli podsta-
wowych.

§ 3

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
- Studium - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone Uchwa³¹

Nr 64/99 Rady Gminy £¹cko z dnia 10 grudnia 1999 roku
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy £¹cko,

- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy £¹cko, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tek�cie
niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okre�lone na za³¹cznikach
graficznych Nr 1 do Nr 15 do tej uchwa³y,

- liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie
ci¹g³e na rysunku planu, wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu oraz o zró¿nicowanych warunkach zabudowy i za-
gospodarowania;

- przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce przepisy Ustaw wraz z aktami wykonawczymi
wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na dzieñ uchwa-
lenia planu. W czasie procesu realizacji planu okre�lone po-
wo³ania w niniejszej uchwale nale¿¹ do zmieniaj¹cych siê
przepisów;

- przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to rodzaj
przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa-
¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz którego nale¿y roz-
strzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy
zachowaniu zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi przepisami;

- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to rodzaj
przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zo-
sta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie lub wzboga-
cenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okre�lo-
nych w planie;

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

- wysoko�ci budynku (zabudowy) - rozumie siê przez to wy-
miar liczony wg przepisów szczególnych;

- dachu namiotowym - rozumie siê przez to dach wielospado-
wy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê w jednym wierz-
cho³ku.

§ 4

W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce Studium, o któ-
rym mowa w § 3 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicz-
nych wymagaj¹cych okre�lenia szczególnych warunków kszta³-
towania.

§ 5

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

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

Poz. 2596
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II. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE CA£EGO OBSZARU
OPRACOWANIA PLANU.

§ 6

1. W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê, co na-
stêpuje:

1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowi-
ska przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, po-
wietrza atmosferycznego, gleb.

2) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw sta³ych wysokoemi-
syjnych o wysokiej zawarto�ci siarki i popio³ów.

3) W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów oznaczo-
nych symbolami: MN, MRJ - jak dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowê mieszkaniow¹.

4) Ca³y obszar objêty planem po³o¿ony jest w Po³udniowo-
ma³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - utwo-
rzonym Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opol-
skiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opol-
skiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862) ze zmian¹ wprowa-
dzon¹ § 8 Rozporz¹dzenia Nr 9/07 Wojewody Ma³opol-
skiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego
z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowi¹zuj¹
ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporz¹dzeniach wy-
mienionych wy¿ej.

5) Obowi¹zuje zachowanie wymogów ochrony przyrody,
�rodowiska i kszta³towania ³adu przestrzennego z pozo-
stawieniem naturalnych korytarzy- lokalnych ci¹gów
ekologicznych. W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zu-
je ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni wysokiej
i �redniej gatunków rodzimego pochodzenia zgodnie
z siedliskiem, dla z³agodzenia negatywnych zmian w kra-
jobrazie obiektów lokalizowanych na stoku.

6) Obowi¹zuje ochrona gatunków ro�lin i zwierz¹t chronio-
nych wynikaj¹ca z Ustawy o ochronie przyrody i przepi-
sów do niej wykonawczych.

7) Teren objêty planem Nr 5, obejmuj¹cym dzia³kê Nr 1871
w £¹cku po³o¿ony jest w obrêbie g³ównego zbiornika
wód podziemnych - GZWP Nr 437 "Dolina rzeki Dunajec
(Nowy S¹cz)"- dla którego nale¿y zachowaæ warunki
wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.

8) Obowi¹zuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych �cie-
ków do wód i gruntu,

9) Obowi¹zuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki odpa-
dów, segregacji i utylizacji na sk³adowisku odpadów,

10) Ustala siê ogrzewanie obiektów w oparciu o no�niki ener-
gii, zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ
powietrza. Ustala siê sukcesywne przechodzenie na ogrze-
wanie niskoemisyjnym olejem opa³owym, energia elek-
tryczn¹, kolektorami s³onecznymi itp.

§ 7

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-
go i podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê, co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej z kra-

jobrazem. Forma i gabaryty budynków powinny nawi¹zy-
waæ do form architektury tradycyjnej, miejscowej.

2. Dla obiektów mieszkaniowych ustala siê dachy dwu- lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dacho-
wych w przedziale od 35 do 45 stopni. Kalenice i okapy da-
chu musz¹ byæ poziome. Zakaz otwierania po³aci dachowych
(do�wietlenie poddasza) na odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³u-

go�ci dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu oraz za-
kaz przesuwania kalenicy w pionie. Obowi¹zuje zakaz reali-
zacji dachów p³askich, namiotowych i pulpitowych (z uwzglêd-
nieniem ustaleñ zawartych w ust.3). Dopuszcza siê zastoso-
wanie facjat, lukarn i okien po³aciowych. Maksymalna wy-
soko�æ - dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu
parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom
parteru nie mo¿e przekroczyæ 1,20 m nad �rednim pozio-
mem terenu lub max. 0,60 m od poziomu terenu przystoko-
wego. Wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ 11,0 m
od �redniego poziomu terenu. W przypadku realizacji bu-
dynków rekreacji indywidualnej (letniskowych) obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte powy¿ej z ograniczeniem wysoko�ci bu-
dynków max. do 9 m. od poziomu terenu.

3. Dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i gara¿owych
w zabudowie mieszkaniowej ustala siê realizacjê dachów
o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych w przedzia-
le od 30 do 45 stopni; wysoko�æ obiektów nie mo¿e przekra-
czaæ 8,0 m nad �rednim poziomem terenu. Dopuszcza siê
realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y dobudowanych
do budynków mieszkalnych z dopuszczeniem przykrycia ich
dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od
spadku dachu g³ównego budynku mieszkalnego.

4. Dla budynków inwentarskich i sk³adowych w zabudowie
zagrodowej, ustala siê obowi¹zek kszta³towania architek-
tury harmonizuj¹cej z krajobrazem. Dachy o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci w przedziale od 30 do 45 stopni. Zakaz
stosowania dachów p³askich, namiotowych i pulpitowych.
Wysoko�æ budynków max. do 13,0 m licz¹c od �redniego
poziomu terenu z mo¿liwo�ci¹ u¿ytkowego wykorzystania
poddasza.

5. W przypadku podzia³u terenów na nowe dzia³ki budowlane
obowi¹zuj¹ minimalne pow. dzia³ek:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2,
- dla zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) - 800 m2,
- dla zabudowy zagrodowej - 1000 m2.

6. W zagospodarowaniu terenów obowi¹zuje zachowanie min.
30% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czynnej. Dopusz-
cza siê zmniejszenie pow. biologicznie czynnej do 20% dla
terenu objêtego planem Nr 4 i 5 w £¹cku. Powierzchnie te
nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ towarzysz¹c¹ z przewag¹
gatunków rodzimego pochodzenia.

7. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.
W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
a tak¿e dopuszczonej funkcji rekreacji indywidualnej, w gra-
nicach terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuje zabez-
pieczenie niezbêdnych miejsc postojowych, jednak nie mniej
ni¿ 1 miejsce postojowe lub gara¿.

8. Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych,
ciemnych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zieleni, szaro-
�ci). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklu-
cza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, be-
tonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

§ 8

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê co nastêpuje:
Zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, za-
kaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyzna-
czonych,
Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruktu-
ry technicznej w wielko�ciach zgodnych z przepisami szczegól-
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nymi oraz zgodnie z warunkami okre�lonymi przez zarz¹dzaj¹-
cego sieciami.
Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub z w³a-
snej studni.
Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu prze-
pisów art. 3 pkt 38 lit."a" Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
"Prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. Nr Nr 62 poz. 627
z pó�n. zm.) do gminnego systemu kanalizacyjnego z odpro-
wadzeniem �cieków na wysokosprawn¹ oczyszczalniê �cie-
ków. Dla terenów nie objêtych tym systemem, do czasu reali-
zacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê wykonanie bezodp³y-
wowych zbiorników z okresowym wywozem �cieków na oczysz-
czalniê �cieków. Dopuszcza siê realizacjê przyobiektowych, wy-
sokosprawnych oczyszczalni za wyj¹tkiem oczyszczalni opar-
tych na rozs¹czkowaniu �cieków.
Usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i gromadze-
nie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opró¿nia-
nych i w sposób zorganizowany wywo¿onych poza obszar
Gminy na urz¹dzone sk³adowisko odpadów, zgodnie z zawar-
tymi przez w³adze Gminy porozumieniami. Zakaz gromadze-
nia odpadów niebezpiecznych.
Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczysz-
czeñ powietrza.
Doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ elektroenergetyczn¹
na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.

III. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

Wie� £¹cko

Plan 1

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 377 we wsi £¹cko o powierzchni 0,46 ha, stanowi¹cej grun-
ty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny zabudowy miesz-
kaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i za-
grodow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z to-
warzysz¹cymi budynkami gospodarczymi, sk³adowymi i in-
wentarskimi.
Dopuszcza siê realizacjê gara¿y oraz obiektów ma³ej archi-
tektury.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie linii zabudowy w wielko�ci min. 5,0 m od granicy istniej¹-
cych dróg wewnêtrznych.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Dojazd do terenu z istniej¹cych dróg wewnêtrznych osiedlo-
wych.

Plan 2

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 673 we wsi £¹cko o powierzchni ~0,35 ha, stanowi¹cej grun-
ty rolne klasy RIVb przeznacza siê na tereny zabudowy miesz-
kaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-
kami gospodarczymi i gara¿ami.
Dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Utrzymuje siê istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej, do-
puszczaj¹c ich remont, przebudowê i rozbudowê na warun-
kach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cych tymi sieciami.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

gminn¹ dojazdow¹ "KDD" w wielko�ci 10 m,
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

wewnêtrzn¹ "KDW" w wielko�ci 6 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi KDD

w wielko�ci min. 6 m, z dopuszczeniem zmniejszenia tej wiel-
ko�ci za zgoda zarz¹dcy tej drogi,

- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi KDW
w wielko�ci min.5 m,

- zachowanie odleg³o�ci od terenów le�nych w wielko�ciach
zgodnych z przepisami szczególnymi,

- zachowanie odleg³o�ci min. 10 m od górnej krawêdzi skarpy
brzegowej potoku Zakiczañskiego.

Dojazd do terenu z istniej¹cych dróg KDD i KDW.

Plan 3

Tereny oznaczone symbolem MRJ obejmuj¹ce dzia³kê
Nr 682 i czê�æ dzia³ek Nr: 683/2, 684, 685, 687, 694/4, 693/9
i 693/10 po³o¿onych we wsi £¹cko o ³¹cznej powierzchni
~1,58 ha, stanowi¹cych grunty rolne klasy RIVa, (o zwartej po-
wierzchni nie przekraczaj¹cej 1,0 ha) przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagro-
dow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzy-
sz¹cymi budynkami inwentarskimi, sk³adowymi i gospodar-
czymi.
Dopuszcza siê realizacjê budynków rekreacji indywidualnej (let-
niskowej), gara¿y oraz dojazdów i doj�æ pieszych nie wyró¿nio-
nych na rysunku planu.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dla czê�ci terenów objêtych planem, po³o¿onych w obszarze
podwy¿szonego ryzyka budowlanego, zagro¿onym procesa-
mi osuwiskowymi i oznaczonym dodatkowo indeksem litero-
wym "/o" przy posadowieniu obiektów budowlanych nale¿y
przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe. W oparciu o te za³o¿enia
sposób posadowienia obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu o sto-
sowne opracowania geologiczne.
Dojazd do terenu bezpo�rednio z dróg publicznych KDD i KDW
oraz poprzez istniej¹ce drogi wewnêtrzne - zgodnie z rysun-
kiem planu.
Dla terenu przylegaj¹cego bezpo�rednio do drogi wewnêtrz-
nej "KDW", przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje
zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wiel-
ko�ci min. min. 5,0 m.

Plan 4

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³ki Nr: 808/
12 i 810/6 po³o¿one we wsi £¹cko o powierzchni ~0,10 ha, sta-
nowi¹ce grunty rolne klasy RIIIb przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako
podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacje
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budynków gospodarczych i gara¿y oraz obiektów ma³ej ar-
chitektury.
Dopuszcza siê realizacjê drogi s³u¿ebnej lub wewnêtrznej nie
wyró¿nionej na rysunku planu.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiektów
infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹c¹ liniê elektro-
energetyczn¹ napowietrzn¹, dopuszczaj¹c jej remont, przebu-
dowê i rozbudowê na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê
tej linii. Dopuszcza siê skablowanie linii kablem doziemnym.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dojazd do terenu istniej¹ca drog¹ wewnêtrzn¹.

Plan 5

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 1871 we wsi £¹cko o powierzchni ~0,09 ha, stanowi¹cej
grunty rolne klasy RIIIa przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-
kami gospodarczymi i gara¿ami.
Dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowanie:
- szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê wewnêtrzn¹

w wielko�ci 6 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi wewnêtrz-

nej KDW w wielko�ci min. 5 m,
- linii zabudowy od projektowanej obwodnicy (od linii rozgrani-

czaj¹cej drogê KDG) w wielko�ci min. 16 m. (zgodnie z rysun-
kiem planu).

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie w sys-
temy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów
w sposób zorganizowany.

Wie� Kicznia

Plan 6

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 568
po³o¿on¹ w Kiczni o powierzchni ~0,48 ha, stanowi¹cej grunty
rolne klasy RV przeznacza siê na tereny zabudowy mieszka-
niowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara¿y oraz
obiektów ma³ej architektury.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie linii zabudowy od granicy istniej¹cej drogi wewnêtrznej
w wielko�ci min. 5 m.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej.

Plan 7

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 870
po³o¿on¹ we wsi Kicznia o powierzchni ~0,39 ha, stanowi¹cej
grunty rolne klasy RIVb przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-
kami gospodarczymi i gara¿ami.
Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych i doj�æ pieszych
nie wyró¿nionych na rysunku planu.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Przy realizacji budynków obowi¹zuje zachowanie linii zabudo-
wy od drogi wewnêtrznej (od granicy dzia³ki Nr 873) w wielko-
�ci min. 5 m, oraz odleg³o�ci od górnej krawêdzi skarpy brze-
gowej potoku w wielko�ci min. 7 m.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej "KDW".
Dla czê�ci dzia³ki po³o¿onej w obszarze podwy¿szonego ryzy-
ka budowlanego, zagro¿onym procesami osuwiskowymi
i oznaczonym dodatkowo indeksem literowym "/o" przy posa-
dowieniu obiektów budowlanych nale¿y przyj¹æ z³o¿one wa-
runki gruntowe. W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowie-
nia obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowa-
nia geologiczne.

Plan 8

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 937 po³o¿onej we wsi Kicznia o powierzchni ~0,14 ha, sta-
nowi¹cej grunty rolne klasy PsV przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagro-
dow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towa-
rzysz¹cymi budynkami inwentarskimi, sk³adowymi i gospo-
darczymi.
Dopuszcza siê realizacjê gara¿y oraz obiektów ma³ej archi-
tektury.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ do-
jazdow¹ KDD w wielko�ci 10 m oraz zachowanie linii zabudo-
wy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 6 m.
Obowi¹zuje tak¿e zachowanie odleg³o�ci od górnej skarpy
potoku w wielko�ci min. 7 m.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej "KDD".
Dzia³ka po³o¿ona jest w obszarze podwy¿szonego ryzyka bu-
dowlanego, zagro¿onym procesami osuwiskowymi i oznaczo-
nym dodatkowo indeksem literowym "/o", w zwi¹zku z tym
przy posadowieniu obiektów budowlanych nale¿y przyj¹æ z³o-
¿one warunki gruntowe. W oparciu o te za³o¿enia sposób po-
sadowienia obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opra-
cowania geologiczne.

Wie� Zagorzyn

Plan 9

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 1043 po³o¿on¹ we wsi Zagorzyn o powierzchni ~0,52 ha,
stanowi¹c¹ grunty rolne klasy RIVb przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagro-
dow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzy-
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sz¹cymi budynkami gospodarczymi, sk³adowymi i inwentar-
skimi.
Dopuszcza siê realizacjê gara¿y, obiektów ma³ej architektury
oraz dróg wewnêtrznych i doj�æ pieszych nie wyró¿nionych
na rysunku planu.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ do-
jazdow¹ KDD w wielko�ci 10 m oraz zachowanie linii zabudo-
wy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 6 m.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej "KDD".

Plan 10

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 1045/1 po³o¿on¹ we wsi Zagorzyn o powierzchni ~0,36 ha,
stanowi¹c¹ grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i za-
grodow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z to-
warzysz¹cymi budynkami gospodarczymi, sk³adowymi i in-
wentarskimi.
Dopuszcza siê realizacjê gara¿y, obiektów ma³ej architektury
oraz dróg wewnêtrznych i doj�æ pieszych nie wyró¿nionych
na rysunku planu.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ do-
jazdow¹ KDD w wielko�ci 10 m oraz zachowanie linii zabudo-
wy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 6 m.
Obowi¹zuje tak¿e zachowanie strefy ochronnej od linii elektro-
energetycznej �redniego napiêcia w wielko�ci zgodnej z prze-
pisami szczególnymi.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej "KDD".

Wie� Czarny Potok

Plan 11

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 426/1 i czê�æ dzia³ki Nr 431 po³o¿onych w Czarnym Potoku
o powierzchni ~0,36 ha, stanowi¹cej grunty klasy RIVa prze-
znacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagro-
dow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzy-
sz¹cymi budynkami gospodarczymi, sk³adowymi, inwentar-
skimi i gara¿ami.
Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych, doj�æ pieszych
oraz obiektów ma³ej architektury.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie odleg³o�ci od istniej¹cego cieku wodnego, przep³ywaj¹ce-
go przez teren w wielko�ci min 5 m. Dopuszcza siê techniczne
umocnienie koryta cieku oraz jego prze³o¿enie pod warunkiem
zachowania wymogów okre�lonych w przepisach szczególnych.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej "KDD"

poprzez czê�æ dzia³ki Nr 431/2 oraz z drogi wewnêtrznej przyle-
gaj¹cej do dzia³ki Nr 426 od strony zachodniej.

Wie� Wola Piskulina

Plan 12

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 180
po³o¿on¹ we wsi Wola Piskulina o powierzchni ~0,20 ha, stano-
wi¹cej grunty rolne klasy RIVb(0,15 ha) i RV(0,05 ha) przezna-
cza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-
kami gospodarczymi i gara¿ami.
Dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury oraz dróg
i doj�æ pieszych nie wyró¿nionych na rysunku planu.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ do-
jazdow¹ KDD w wielko�ci 10 m oraz zachowanie linii zabudo-
wy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 8 m. z dopusz-
czeniem jej zmniejszenia za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej "KDD".

Plan 13

Teren oznaczony symbolem MRJ/c obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 247 po³o¿onej w Woli Piskulinie o powierzchni ~0,39 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy PsIV przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i za-
grodow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z to-
warzysz¹cymi budynkami gospodarczymi, sk³adowymi i in-
wentarskimi.
Dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury, gara¿y
oraz dróg i doj�æ pieszych nie wyró¿nionych na rysunku planu.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 7.
Ca³y obszar objêty planem Nr po³o¿ony jest w pasie od 50
do 150 m od cmentarza (oznaczonym symbolem "/c"),
w zwi¹zku z tym budynki nale¿y zaopatrywaæ w wodê z ujêæ
zlokalizowanych w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 150 m od granic
cmentarza oraz zachowaæ warunki okre�lone w przepisach
szczególnych.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-
wanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹
dojazdow¹ KDD w wielko�ci 10 m oraz zachowanie linii za-
budowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 10 m.
(z dopuszczeniem jej zmniejszenia za zgoda zarz¹dcy tej
drogi.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej "KDD".

Plan 14

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy dzia³kê Nr 560
po³o¿on¹ w Woli Piskulinie o powierzchni ~0,26 ha, stanowi¹c¹
grunty klasy RV przeznacza siê na tereny zabudowy mieszka-
niowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagro-
dow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzy-

Poz. 2596
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sz¹cymi budynkami gospodarczymi, sk³adowymi, inwentar-
skimi i gara¿ami.
Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych, doj�æ pieszych
oraz obiektów ma³ej architektury.
Utrzymuje siê istniej¹ce na dzia³ce sieci wodoci¹gowe dopusz-
czaj¹c remont, przebudowê i rozbudowê na warunkach usta-
lonych z zarz¹dc¹ tych sieci. Dopuszcza siê realizacjê niezbêd-
nych urz¹dzeñ, sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej "KDW" po-
przez dzia³kê Nr 561 na zasadzie ustalonej s³u¿ebno�ci grunto-
wej przechodu i przejazdu.

Plan 15

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy dzia³kê Nr 566
po³o¿on¹ w Woli Piskulinie o powierzchni ~0,35 ha, stanowi¹c¹
grunty klasy RV i PsV przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagro-
dow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzy-
sz¹cymi budynkami gospodarczymi, inwentarskimi, sk³adowy-
mi i gara¿ami.
Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych, doj�æ pieszych
oraz obiektów ma³ej architektury.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej.
Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-
nie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê wewnêtrzn¹

"KDW" w wielko�ci 6 m. oraz zachowanie linii zabudowy od kra-
wêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 5 m.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej "KDW".

IV. USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £¹cko.

§ 12

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

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy £¹cko.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� £¹cko dzia³ka nr: 377

Plan 1 Rysunek planu

Poz. 2596
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

**

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� £¹cko czê�æ dzia³ki nr: 673

Plan 2 Rysunek planu

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych pra-
wem odleg³o�ci marginesów.

*



� 13429 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 362

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Poz. 2596

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� £¹cko czê�æ dzia³ek nr: 683/2, 684, 685, 687, 694/4, 693/9, 693/10, i dzia³ka 682

Plan 3 Rysunek planu
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*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

P
o

z. 2596



� 13431 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 362 Poz. 2596

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� £¹cko dzia³ki nr: 808/12 i 810/6

Plan 4 Rysunek planu

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� £¹cko czê�æ dzia³ki nr: 1871

Plan 5 Rysunek planu

Poz. 2596
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*

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Kicznia dzia³ka nr: 568

Plan 6 Rysunek planu
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*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Poz. 2596

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Kicznia dzia³ka nr: 870

Plan 7 Rysunek planu

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Poz. 2596

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Kicznia czê�æ dzia³ki nr: 937

Plan 8 Rysunek planu

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Poz. 2596

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Zagorzyn dzia³ka nr: 1043

Plan 9 Rysunek planu

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Zagorzyn dzia³ka nr: 1045/1

Plan 10 Rysunek planu
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

*

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik P
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Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Czrny Potok dzia³ka nr: 426 i czê�æ dzia³ki 431

Plan 11 Rysunek planu

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

*
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Poz. 2596

Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Wola Piskulina dzia³ka nr: 180

Plan 12 Rysunek planu



� 13442 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 362

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Poz. 2596

*
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Za³¹cznik Nr 13
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Wola Piskulina czê�æ dzia³ki nr: 247

Plan 13 Rysunek planu

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Wola Piskulina dzia³ka nr: 560

Plan 14 Rysunek planu



� 13445 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 362

*

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A"
Wie� Wola Piskulina dzia³ka nr: 566

Plan 15 Rysunek planu

Poz. 2596
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*

Poz. 2596

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik
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Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr 30/2009
Rady Gminy £¹cko
z dnia 22 maja 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy £¹cko w sprawie uwag
do projektu zmiany planu oraz w sprawie realizacji

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy

oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy £¹cko po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem Wój-
ta Gminy £¹cko z dnia 7 maja 2009 r, stwierdzaj¹cym brak
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "A" w zakresie
przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek Nr: 377, 673, 682,
683/2, 684, 685, 687, 694/4, 693/9, 693/10, 810/6, 808/12
i 1871 po³o¿onych w £¹cku, Nr: 568, 870 i 937 po³o¿onych
w Kiczni, Nr: 1043 i 1045/1 po³o¿onych w Zagorzynie, Nr: 426
i 431 po³o¿onych w Czarnym Potoku, Nr: 180, 247, 560 i 566
po³o¿onych w Woli Piskulinie na tereny zabudowy mieszka-
niowej - w okresie wy³o¿enia tej zmiany planu do publiczne-
go wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby
rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (o którym mowa w punkcie 1) obej-
muje pojedyncze dzia³ki i nie wprowadza nowych zapisów
dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, Rada Gminy
£¹cko stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o sposobie
realizacji inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

2597

Uchwa³a Nr XXXIII/257/09
Rady Gminy O�wiêcim

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie: okre�lenia zasad gospodarowania nierucho-
mo�ciami stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy O�wiêcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 13, art. 37 ust. 3, art. 43 ust. 6
i art. 84 ust. 3 pkt 2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 z pó�n. zm.) Rada Gminy O�wiêcim uchwala, co na-
stêpuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uchwa³a reguluje zasady nabywania i zbywania, obci¹¿a-
nia, wydzier¿awiania i wynajmowania oraz u¿yczania nieru-

chomo�ci wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu nierucho-
mo�ci z zastrze¿eniem ust. 2

2. Uchwa³a nie narusza zasad nabywania, zbywania i obci¹¿a-
nia nieruchomo�ci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmo-
wania, okre�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.

3. W sk³ad gminnego zasobu nieruchomo�ci wchodz¹ nieru-
chomo�ci , które stanowi¹ przedmiot prawa w³asno�ci Gmi-
ny i nie zosta³y oddane w u¿ytkowanie wieczyste, oraz nie-
ruchomo�ci bêd¹ce przedmiotem u¿ytkowania wieczyste-
go Gminy.

4. W przypadkach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 z pó�n. zm.).

§ 2

1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê O�wiêcim,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy O�wiêcim
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy O�wiêcim
4) mieniu Gminy - nale¿y przez to rozumieæ w³asno�æ i inne

prawa maj¹tkowe przys³uguj¹ce Gminie lub innym gmin-
nym osobom prawnym,

5) gminnym zasobie nieruchomo�ci - nale¿y przez to rozu-
mieæ nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Gminy, nie
oddane w u¿ytkowanie wieczyste oraz nieruchomo�ci
bêd¹ce przedmiotem u¿ytkowania wieczystego Gminy,

6) zbyciu nieruchomo�ci - nale¿y przez to rozumieæ sprze-
da¿, oddanie w u¿ytkowanie wieczyste, darowiznê, zrze-
czenie siê, zamianê,

7) nabyciu nieruchomo�ci - nale¿y przez to rozumieæ zakup,
przyjêcie darowizny, zamianê, nabycie u¿ytkowania wie-
czystego.

8) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami,

9) gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomo�ci, na-
le¿y przez to rozumieæ:
a) ewidencjonowanie nieruchomo�ci
b) zapewnienie wyceny nieruchomo�ci
c) sporz¹dzanie planów wykorzystania zasobu,
d) zabezpieczenie nieruchomo�ci przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem,
e) wykonywanie czynno�ci zwi¹zanych z naliczaniem na-

le¿no�ci za udostêpnianie nieruchomo�ci oraz prowa-
dzenie windykacji tych nale¿no�ci,

f) podejmowanie czynno�ci w postêpowaniu s¹dowym
w sprawach o w³asno�æ lub inne prawa rzeczowe na
nieruchomo�ci, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzier-
¿awy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie
w³asno�ci nieruchomo�ci przez zasiedzenie oraz wpis w
ksiêdze wieczystej lub za³o¿enie ksiêgi wieczystej

g) zbywanie, nabywanie, zamianê, oddanie w najem lub
dzier¿awê, u¿yczenie, oddanie w trwa³y zarz¹d, obci¹-
¿enie ograniczonymi prawami rzeczowymi.

II Zasady nabywania nieruchomo�ci przez Gminê

§ 3

1. Upowa¿nia siê Wójta do nabywania nieruchomo�ci w dro-
dze kupna lub nabycia u¿ytkowania wieczystego, w przy-
padkach uzasadnionych interesami Gminy, je¿eli ich warto�æ
nie przekracza kwoty 100 000 PLN. W szczególno�ci nieru-
chomo�ci powinny byæ nabywane na:


