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DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 113

790

Uchwa³a* Nr XXIII/145/09
Rady Gminy w Ropie
z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Ropa - wie� £osie
dz. Nr 450, dz. Nr 375, czê�æ dz. Nr 307, czê�æ dz. Nr 310/3,
dz. Nr 269/4, dz. Nr 452/5, 452/6, dz. Nr 385/13, dz. Nr 250/1,
250/2, dz. Nr 630/2.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych

i le�nych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.) w zwi¹zku

z Uchwa³ami Rady Gminy Ropa Nr IX/46/07 z dnia 10 pa�dzierni-

ka 2007 r., Nr X/61/07 z dnia 29 listopada 2007 r. i Nr XV/91/08

z dnia 2 czerwca 2008 r. Rada Gminy w Ropie uchwala, co na-

stêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o:

1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa

wie� £osie wprowadzony Uchwa³¹ Nr X/58/03 Rady Gminy

Ropa z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opol-

skiego Nr 414 poz. 4401).

2) "Planach" - nale¿y przez to rozumieæ zmiany planu dotych-

czasowego dla terenów obejmuj¹cych dz. Nr 450, dz. Nr 375,

czê�æ dz. Nr 307, czê�æ dz. Nr 310/3, dz. Nr 269/4, dz. Nr 452/5,

452/6, dz. Nr 385/13, dz. Nr 250/1, 250/2, dz. Nr 630/2 we wsi

£osie, uchwalone niniejsz¹ uchwa³¹.

3) "Rysunkach planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunki pla-

nów wymienionych w punkcie 2 sporz¹dzone na mapach

sytuacyjno - wysoko�ciowych wykonanych na bazie mapy

zasadniczej, zarejestrowanych w Powiatowym O�rodku Do-

kumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000,

stanowi¹ce za³¹czniki od Nr 1 do Nr 9 i bêd¹cych integraln¹

czê�ci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ropa uchwalone Uchwa³¹ Nr XVII/100/08 Rady Gminy Ropa

z dnia 4 sierpnia 2008 roku

5) "Poziomie terenu" - nale¿y przez to rozumieæ �redni po-

ziom terenu istniej¹cego, liczony w obrysie rzutu budynku

jako �rednia arytmetyczna poziomu terenu od strony przy-

stokowej i odstokowej.

6) "Zabudowie letniskowej" - nale¿y przez to rozumieæ zabu-

dowê budynkami rekreacji indywidualnej, przeznaczonymi

do okresowego wypoczynku rodzinnego.

§ 2

1. Stwierdza siê zgodno�æ planów o których mowa w § 1

punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plany o których mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

1. W obszarach objêtych planami obowi¹zuj¹ce studium o którym

mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicz-

nych, wymagaj¹cych okre�lenia warunków ich kszta³towania.

2. W obszarach objêtych planami nie zachodzi potrzeba okre-

�lania zasad i warunków scaleñ nieruchomo�ci.

3. Dla terenów po³o¿onych w obszarach zagro¿onych procesa-

mi erozyjno - osuwiskowymi, obowi¹zuje okre�lenie sposo-

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewody

Ma³opolskiego.
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bu posadowienia obiektów i wymogów konstrukcyjnych zgod-

nie z przepisami odrêbnymi, dotycz¹cymi geotechnicznych

warunków posadowienia obiektów

4. Tereny objête planami po³o¿one s¹ w strefie III - nadzoru

i kontroli, ustanowionej dla ochrony ujêcia wody w Ropicy

Polskiej, obejmuj¹cej ca³¹ zlewniê rzeki Ropy. Obowi¹zuj¹

zasady rozwoju infrastruktury technicznej podane w § 8 i za-

kaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych pogorszyæ jako�æ wód

powierzchniowych.

5. Tereny przeznaczone w planach pod zabudowê nie s¹ po³o-

¿one w obszarach bezpo�redniego zagro¿one powodzi¹.

6. Ustalenia planów nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

przepisów odrêbnych.

§ 4

Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne objête pla-
nem 1 klasy R IVa o powierzchni 0,13 ha, klasy R IVb o po-

wierzchni 0,25 ha i klasy R V, planem 2 klasy £ IV o powierzchni

0,82 ha, planem 3 klasy R IVa o powierzchni 0,23 ha i klasy

Ps IV o powierzchni 0,12 ha, planem 4 klasy R IIIa o powierzch-

ni 0,33 ha i klasy Ps IV o powierzchni 0,03 ha, planem 5 klasy

R V i Ps V, planem 6 klasy R IIIb o powierzchni 0,33 ha, pla-
nem 7 klasy £ IV o powierzchni 0,25 ha, klasy Ps IV o powierzchni

0,04 ha i klasy £ V, planem 8 klasy R IVb o powierzchni 0,48 ha

i klasy Ps IV o powierzchni 0,34 ha, planem 9 klasy R IIIb o po-

wierzchni 0,17 ha i klasy £ IV o powierzchni 0,08 ha, nie objête

kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie wyma-

gaj¹ce zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia

3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U.

z 2004 r Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zmianami).

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,

zgodnie z zasadami podanymi w § 6.

2) Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad

podanych w § 7.

3) Obowi¹zuj¹ parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy

i zagospodarowania terenu okre�lone w ustaleniach szcze-

gó³owych.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza

atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

2) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-

nieczyszczenia atmosfery, okre�lonych w przepisach od-

rêbnych

3) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ

i zabezpieczeñ dla utrzymania dopuszczalnego poziomu ha-

³asu okre�lonego w przepisach odrêbnych jak dla terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) Tereny objête planami po³o¿one s¹ w granicach Po³udnio-

woma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Roz-

porz¹dzenie Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 24 li-

stopada 2006 roku - Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 806

poz. 4862 z 2006 r. z pó�n. zmianami). Dla terenów tych obo-

wi¹zuj¹ ustalenia i zakazy wynikaj¹ce z wymienionego roz-

porz¹dzenia.

5) Tereny objête planami po³o¿one s¹ w obszarze predyspono-

wanym do utworzenia parku krajobrazowego Beskidu Ni-

skiego. Dla terenów tych obowi¹zuje ochrona warto�ci przy-

rodniczych, w tym zachowanie lasów, naturalnego charak-

teru �róde³ i cieków wodnych, zachowanie korytarzy ekolo-

gicznych, ochrona warto�ci kulturowych i krajobrazowych,

zakaz realizacji przedsiêwziêæ powoduj¹cych wzmo¿enie

procesów erozyjnych i w istotny sposób naruszaj¹cych rze�-

bê terenu, zakaz zmiany stosunków wodnych, ochrona za-

drzewieñ �ródpolnych i przydro¿nych.

6) Tereny objête planem 2, planem 5, planem 7 i planem 8 po-

³o¿one s¹ w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natu-

ra 2000 Dyrektywa Ptasia "PLB 180002 Beskid Niski". Dla

terenów tych obowi¹zuje zabezpieczenie �rodowiska przed

szkodliwym wp³ywem na siedliska przyrodnicze chronio-

nych gatunków ro�lin i zwierz¹t i przed rozpoczêciem pro-

cesu inwestycyjnego wdro¿enie procedury w sprawie ra-

portu oddzia³ywania na �rodowisko okre�lonej w przepi-

sach odrêbnych.

7) Tereny objête planem 3, planem 4, planem 5, planem 6 i pla-

nem 9 po³o¿one s¹ w Obszarze Wysokiej Ochrony (OWO)

G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych doliny Wis³oki (GZWP

- 433). Dla terenów tych obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce go-

spodarki �ciekowej podane w § 8 i ustaleniach szczegó³o-

wych, eliminacja �róde³ zanieczyszczenia wód oraz wyklu-

czenia lokalizacji inwestycji, które mog³yby zagroziæ jako�ci

i ilo�ci wody.

8) Na obszarach objêtych planami nie wystêpuj¹ inne formy

ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:

1) Obowi¹zuje kszta³towanie architektury obiektów harmoni-

zuj¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do architektury trady-

cyjnej.

2) Na obszarach objêtych planami nie wystêpuj¹ obiekty pod-

legaj¹ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lip-

ca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie

wyznaczonych

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-

getycznych i sieci gazowych w wielko�ciach zgodnych z prze-

pisami odrêbnymi

3) utrzymanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej i pod-

³¹czenie nowych obiektów do istniej¹cych sieci

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

Plan 1 - dzia³ka Nr 450
1. Tereny oznaczone symbolem 1 MN/ZR obejmuj¹ce czê�æ

dzia³ki Nr 450 we wsi £osie, o powierzchni 0,41 ha, stano-
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wi¹ce grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,13 ha, klasy

R IVb o powierzchni 0,25 ha i klasy R V, przeznacza siê na te-
reny zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej dla realizacji

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy letni-

skowej. Dopuszcza siê realizacjê gara¿y dla samochodów

osobowych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodar-

czych z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje

zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci conajmniej

1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/budynek rekreacji indy-

widualnej. Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki o po-

wierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha dla zabudowy mieszka-

niowej i 0,06 ha dla zabudowy letniskowej, pod warunkiem

zapewnienia do nich dojazdów.

2. Tereny oznaczone symbolem 1 R, o powierzchni 0,38 ha,

stanowi¹ce grunty rolne klasy R IVb i R V, obejmuj¹ce pozo-

sta³¹ czê�æ dzia³ki Nr 450, przeznacza siê na tereny rolne.

Utrzymuje siê istniej¹ce u¿ytkowanie terenu. Utrzymuje siê

istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej i dopuszcza siê re-

alizacjê nowych sieci i dróg wewnêtrznych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenów 1 MN/ZR:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i 8 m dla zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu

terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksy-

malnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-

wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia

biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-

mniej 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej dro-

gi gminnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 1 MN/ZR

w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na ob-

szarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza

siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na nie-

czysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczysz-

czalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-

wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-

nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-

nizowany.

5. Dojazd do terenów 1 MN/ZR z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 746/2).

§ 10

PLAN 2 -dzia³ka Nr 375
1. Tereny oznaczone symbolem 2 MN/ZR obejmuj¹ce czê�æ

dzia³ki Nr 375 we wsi £osie o powierzchni 0,82 ha, stano-

wi¹c¹ grunty rolne klasy £ IV, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkalno - rekreacyjnej dla realizacji budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy letniskowej.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych (z wy-

kluczeniem obiektów inwentarskich) i gara¿y dla samocho-

dów osobowych. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc posto-

jowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miej-

sce/1 budynek rekreacji indywidualnej. Dopuszcza siê po-

dzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,12 ha

dla zabudowy mieszkaniowej i nie mniejszej ni¿ 0,08 ha dla

zabudowy letniskowej, pod warunkiem zapewnienia do nich

dojazdów.

2. Teren oznaczony symbolem 2 ZL obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 375 o powierzchni 0,23 ha, stanowi¹cy grunty le�ne, prze-

znacza siê na tereny lasów. Obowi¹zuje utrzymanie istnie-

j¹cego u¿ytkowania i zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

3. Tereny oznaczone symbolem 2 ZN, obejmuj¹ce pozosta³¹

czê�æ dzia³ki Nr 375 o powierzchni 0,06 ha, stanowi¹ce grun-

ty rolne klasy £ IV, przeznacza siê na tereny zieleni nie-
urz¹dzonej, zwi¹zanej z obudow¹ biologiczn¹ cieku wodne-

go. Obowi¹zuje zakaz realizacji budynków. Dopuszcza siê

realizacjê sieci infrastruktury technicznej i dojazdów do dzia³-

ki. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenów 2 MN/ZR:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêk-

sza ni¿ 8 m dla zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu

terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksy-

malnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych obiektów w odleg³o�ci

nie mniejszej ni¿ 8 m od granicy z dzia³k¹ 744, stanowi¹c¹

drogê dojazdow¹ i nie mniejszej ni¿ 15 m od górnej kra-

wêdzi skarpy brzegowej cieku wodnego.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-

budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-

stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-

gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 2 MN/ZR

w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do cza-

su realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza siê re-

alizacjê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na nie-

czysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczysz-

czalniê

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
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czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,

gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób

zorganizowany

6. Dojazd do terenów 2 MN/ZR istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹

(dz.744).

§ 11

PLAN 3 - czê�æ dzia³ki Nr 307
1. Tereny oznaczone symbolem 3 MN/ZR obejmuj¹ce czê�æ dzia³-

ki Nr 307 we wsi £osie o powierzchni 0,35 ha stanowi¹c¹

grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,23 ha i klasy Ps IV

o powierzchni 0,12 ha przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkalno - rekreacyjnej dla realizacji budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych i zabudowy letniskowej. Dopuszcza

siê realizacjê budynków gospodarczych (z wykluczeniem

obiektów inwentarskich) i gara¿y dla samochodów osobo-

wych. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo-

�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1 budynek

rekreacji indywidualnej. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o po-

wierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha dla zabudowy mieszkanio-

wej i 0,06 ha dla zabudowy letniskowej, z obowi¹zkiem wy-

dzielenia do nich dojazdów.

2. Teren oznaczony symbolem 3 ZN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 307 o powierzchni 0,05 ha, stanowi¹cy grunty rolne kla-

sy Ps IV, przeznacza siê na tereny zieleni nieurz¹dzonej,
zwi¹zanej z obudow¹ biologiczn¹ cieku wodnego. Obowi¹-

zuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych. Dopuszcza siê

realizacjê sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza siê

utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêk-

sza ni¿ 8 m dla zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu

terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksy-

malnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie

mniejszej ni¿ 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ist-

niej¹cej drogi powiatowej i w odleg³o�ci nie mniejszej

ni¿ 15 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej cieku wod-

nego.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-

budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-

stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-

gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 3 MN/ZR

w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia lub z wodoci¹gu

lokalnego.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do cza-

su realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-

nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e

z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,

gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób

zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 3 MN/ZR zjazdem z drogi powiatowej

(dz. 800) na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 12

PLAN 4 - czê�æ dzia³ki Nr 310/3
1. Teren oznaczony symbolem 4 MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 310/3 o powierzchni 0,36 ha, stanowi¹cy grunty rolne kla-

sy R IIIa o powierzchni 0,33 ha i klasy Ps IV o powierzchni

0,03 ha, przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkanio-
wej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych z wyklu-

czeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje zabezpiecze-

nie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 miesz-

kanie. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane o po-

wierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha, z obowi¹zkiem zapewnie-

nia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów 4 MN:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 10 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej

kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-

mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie obiektów od granicy lasów w od-

leg³o�ci zgodnej z przepisami odrêbnymi.

5) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-

wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozostawie-

nie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biologicznie

czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 4 MN w za-

kresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej

lub z w³asnego ujêcia zlokalizowanego zgodnie z przepi-

sami odrêbnymi w obrêbie dzia³ki.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do cza-
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su realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-

nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e

z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,

gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci �redniego ci�nienia

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach i wywo¿enie w spo-

sób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 4 MN istniej¹cym zjazdem z drogi powia-

towej (dz.801) przez dzia³kê 310/2.

§ 13

PLAN 5 -dzia³ka Nr 269/4
1. Teren oznaczony symbolem 5 MN/ZR obejmuj¹cy czê�æ dzia³-

ki Nr 269/4 o powierzchni 0,13 ha, stanowi¹cy grunty rolne

klasy R V i Ps V, przeznacza siê na tereny zabudowy miesz-
kalno - rekreacyjnej dla realizacji budynku mieszkalnego

jednorodzinnego lub zabudowy letniskowej. Dopuszcza siê

realizacjê budynków gospodarczych z wykluczeniem obiek-

tów inwentarskich. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc po-

stojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie

i 1 miejsce/1 budynek rekreacji indywidualnej. W przypad-

ku realizacji zabudowy letniskowej dopuszcza siê podzia³

na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,06 ha, z obowi¹z-

kiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenu 5 MN/ZR:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 9 m dla zabudowy mieszkaniowej i 8 m dla

zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu do naj-

wy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m

od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych obiektów w odleg³o�ci

nie mniejszej ni¿ 10 m od górnej krawêdzi skarpy brzego-

wej potoku £osianka i w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 5 m

od wysokiej skarpy od strony dop³ywu potoku £osianka.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-

budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-

stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-

gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 5 MN/ZR

w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu lokalnego lub z indy-

widualnego ujêcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami

odrêbnymi w obrêbie dzia³ki.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do cza-

su realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza siê re-

alizacjê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na nie-

czysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczysz-

czalniê

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,

gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-

�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób

zorganizowany

4. Dojazd do terenów 5 MN/ZR z istniej¹cej drogi dojazdowej

(dz. 722/2)

§ 14

PLAN 6 -dzia³ki Nr 452/5, 452/6
1. Teren oznaczony symbolem 6 MN obejmuj¹cy dzia³ki Nr 452/5,

452/6 o powierzchni 0,33 ha, stanowi¹cy grunty rolne klasy

R IIIb, przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej
dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do-

puszcza siê realizacjê zabudowy letniskowej. Dopuszcza siê

realizacjê budynków gospodarczych z wykluczeniem obiektów

inwentarskich. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych

w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1 budy-

nek rekreacji indywidualnej. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki

budowlane o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,08 ha z obowi¹z-

kiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenu 6 MN:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ budynków mieszkal-

nych dwie kondygnacje nadziemne w tym druga w da-

chu, nie wiêksza jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu

do najwy¿szej kalenicy, wysoko�æ pozosta³ych budynków

nie wiêksza ni¿ 8 m. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m

od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych budynków w odleg³o-

�ci nie mniejszej ni¿ 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni

istniej¹cej drogi gminnej.

5) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-

wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozostawie-

nie co najmniej 50% powierzchni dzia³ki jako biologicznie

czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 6 MN w za-

kresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê ze zbiorczej sieci wodoci¹gowej lub

z indywidualnego ujêcia wody.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
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z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do cza-

su realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza siê re-

alizacjê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na nie-

czysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczysz-

czalniê

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,

gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy

5) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-

�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób

zorganizowany

4. Dojazd do terenów 6 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 746).

§ 15

PLAN 7 -dzia³ka Nr 385/13
1. Tereny oznaczone symbolem 7 MN/ZR obejmuj¹ce czê�æ

dzia³ki Nr 358/13 o powierzchni 0,75 ha, stanowi¹cej grunty

rolne klasy £ IV o powierzchni 0,25 ha, klasy Ps IV o po-

wierzchni 0,04 ha i klasy £ V, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkalno - rekreacyjnej dla realizacji budynków

mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy letniskowej. Do-

puszcza siê realizacjê budynków gospodarczych (z wyklu-

czeniem obiektów inwentarskich) i gara¿y dla samochodów

osobowych. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych

w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1

budynek rekreacji indywidualnej. Dopuszcza siê podzia³ na

dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha dla zabudowy

mieszkaniowej i 0,06 ha dla zabudowy letniskowej, z obo-

wi¹zkiem wydzielenia do nich dojazdów. Z uwagi na warun-

ki gruntowe, przed rozpoczêciem procesu inwestycyjnego,

w zale¿no�ci od kategorii geotechnicznej obiektów, obowi¹-

zuje sporz¹dzenie dokumentacji geotechnicznej lub geolo-

giczno - in¿ynierskiej. Czê�æ dzia³ki 385/13 o powierzchni 0,09

ha pozostaje w wyznaczonych planem dotychczasowym li-

niach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ lokaln¹.

2. Teren oznaczony symbolem 7 ZN, po³o¿ony w obszarach

�ródliskowych bezimiennego potoku, obejmuj¹cy czê�æ

dzia³ki Nr 385/13 o powierzchni 0,46 ha, stanowi¹cy grun-

ty klasy £ IV i Ps IV, przeznacza siê na tereny zieleni nie-
urz¹dzonej. Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów kubatu-

rowych. Dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruktury tech-

nicznej i dróg wewnêtrznych. Dopuszcza siê utrzymanie

u¿ytkowania rolnego.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenu 7 MN/ZR:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej i nie wiêk-

sza ni¿ 8 m dla zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu

terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksy-

malnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych obiektów w odleg³o�ci

nie mniejszej ni¿ 10 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni

istniej¹cej drogi gminnej.

5) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-

wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozostawie-

nie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biologicznie

czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 7 MN/ZR

w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹ lub

z w³asnego ujêcia w granicach dzia³ki.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do cza-

su realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza siê re-

alizacjê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na nie-

czysto�ci ciek³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczysz-

czalniê

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,

gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób

zorganizowany

5. Dojazd do terenów 7 MN/ZR z istniej¹cej drogi gminnej

(dz. 718).

§ 16

PLAN 8 -dzia³ki Nr 250/1, 250/2
1. Teren oznaczony symbolem 8 MN/o obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 250/1 o powierzchni 0,36 ha, stanowi¹cy grunty rolne kla-

sy R IVb o powierzchni 0,31 ha i klasy Ps IV o powierzchni

0,05 ha, przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkanio-
wej w obszarach zagro¿onych osuwaniem siê mas ziem-
nych, dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, z wyklu-

czeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje zabezpiecze-

nie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miejsce/1 miesz-

kanie. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane o po-

wierzchni nie mniejszej ni¿ 0,15 ha. Przed rozpoczêciem pro-

cesu inwestycyjnego, w zale¿no�ci od kategorii geotechnicz-

nej obiektów, obowi¹zuje sporz¹dzenie dokumentacji geo-

technicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Teren oznaczony symbolem 8 MN/ZR/o obejmuj¹cy czê�æ

dzia³ki Nr 250/2 o powierzchni 0,46 ha, stanowi¹cy grunty

rolne klasy R IVb o powierzchni 0,17 ha i klasy Ps IV o po-

wierzchni 0,29 ha, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkalno - rekreacyjnej w obszarach zagro¿onych osu-

waniem siê mas ziemnych, dla realizacji budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych, zabudowy letniskowej lub gospo-

darstw agroturystycznych. Dopuszcza siê realizacjê budyn-

ków gospodarczych z wykluczeniem obiektów inwentarskich.

Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilo�ci

co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/4 miejsca

noclegowe. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane dla
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zabudowy mieszkaniowej o powierzchni nie mniejszej ni¿

0,15 ha, dla zabudowy letniskowej o powierzchni nie mniej-

szej ni¿ 0,08 ha, z obowi¹zkiem zapewnienia do nich dojaz-

dów. Przed rozpoczêciem procesu inwestycyjnego, w zale¿-

no�ci od kategorii geotechnicznej obiektów, obowi¹zuje spo-

rz¹dzenie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno - in-

¿ynierskiej.

3. Teren oznaczony symbolem 8 ZN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

250/1 i czê�æ dzia³ki 250/2, o powierzchni oko³o 0,20 ha,

stanowi¹cy grunty rolne klasy R IVb i Ps IV, przeznacza siê

na tereny zieleni nieurz¹dzonej, zwi¹zanej z obudow¹ bio-

logiczn¹ cieku wodnego. Obowi¹zuje zakaz realizacji obiek-

tów kubaturowych. Dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruk-

tury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej i 8 m dla

zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu do naj-

wy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m

od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych budynków w odleg³o-

�ci nie mniejszej ni¿ 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni

istniej¹cej drogi powiatowej.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-

budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-

stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-

gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 8 MN/o

i 8 MN/ZR/o w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê ze zbiorczej sieci wodoci¹gowej.

Do czasu jej realizacji dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê

z ujêæ wody indywidualnych.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu

przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

"Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pó�n. zm.)

do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji

systemów kanalizacyjnych dopuszcza siê realizacjê szczel-

nych zbiorników bezodp³ywowych na nieczysto�ci ciek³e

z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego,

gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-

�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób

zorganizowany

6. Dojazd do terenów 8 MN/o i 8 MN/ZR/o z istniej¹cej drogi

powiatowej (dz. 805) na warunkach okre�lonych przez za-

rz¹dcê drogi.

§ 17

Plan 9 - dzia³ka Nr 630/2
1. Tereny oznaczone symbolem 9 MN/ZR obejmuj¹ce czê�æ

dzia³ki Nr 630/2 we wsi £osie, o powierzchni 0,25 ha, sta-

nowi¹ce grunty rolne klasy R IIIb o powierzchni 0,17 ha i kla-

sy £ IV o powierzchni 0,08 ha, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkalno - rekreacyjnej dla realizacji budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy letniskowej.

Dopuszcza siê realizacjê gara¿y dla samochodów osobo-

wych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych

z wykluczeniem obiektów inwentarskich. Obowi¹zuje zabez-

pieczenie miejsc postojowych w ilo�ci co najmniej 1 miej-

sce/1 mieszkanie i 1 miejsce/budynek rekreacji indywidual-

nej. Dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni

nie mniejszej ni¿ 0,10 ha dla zabudowy mieszkaniowej

i 0,06 ha dla zabudowy letniskowej, pod warunkiem zapew-

nienia do nich dojazdów. Pozosta³a czê�æ dzia³ki 630/2 znaj-

duje siê w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach

rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ klasy L.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy i zagospodarowania terenów 9 MN/ZR:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêksza

jednak ni¿ 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i 8 m dla zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu

terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksy-

malnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu obowi¹zuje powierzchnia zabudo-

wy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia

biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci co naj-

mniej 15 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi

gminnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 9 MN/ZR

w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody.

2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu

przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

"Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pó�n. zm.)

do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.

Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê

szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na nieczysto�ci cie-

k³e z wywozem �cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-

wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-

nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zor-

ganizowany.

4. Dojazd do terenów 9 MN/ZR z istniej¹cej drogi gminnej

(dz. 765).
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USTALENIA KOÑCOWE

§ 18

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami,
dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie.

§ 19

Ustala siê dla terenów MN, MN/o, MN/ZR i MN/ZR/o wyso-
ko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia planu w wysoko�ci
10%, dla terenów ZL, ZN, w wysoko�ci 0%.

§ 20

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rysunki planów od 1 do 9 w skali 1:1000, zaopatrzone sto-

sown¹ klauzul¹ jako za³¹czniki od Nr 1 do Nr 9 do uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 10,

3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cz-

nik Nr 11.

§ 21

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ropa.

§ 22

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-

polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ka Nr 450

RYSUNEK PLANU 1 - skala 1:1000*

1 2

Uk³ad sekcji

1
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2

* 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 Ropie: W. Smo³a

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA
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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

1

1

2

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ka Nr 375
RYSUNEK PLANU 2 - skala 1:1000*

Uk³ad sekcji
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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.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ka Nr 307
RYSUNEK PLANU 3 - skala 1:1000*

* 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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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 4

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ka Nr 310/3

RYSUNEK PLANU 4 - skala 1:1000*

1

Uk³ad sekcji

1

2
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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.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 5

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ka Nr 269/4
RYSUNEK PLANU 5 - skala 1:1000*

* 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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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a

Za³¹cznik Nr 6

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA
- wie� £OSIE dzia³ki Nr 452/5, 452/6
RYSUNEK PLANU 6 - skala 1:1000*
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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.

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 7

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ka Nr 385/13
RYSUNEK PLANU 7 - skala 1:1000*

* 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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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 8

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ki Nr 250/1, 250/2
RYSUNEK PLANU 8 - skala 1:1000*

1

Uk³ad sekcji

1 2
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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.
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Za³¹cznik Nr 9

do Uchwa³y Nr XXIII/196/08

Rady Gminy w Borzêcinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wie� £OSIE dzia³ka Nr 630/2
RYSUNEK PLANU 2 - skala 1:1000*

* 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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Za³¹cznik Nr 10

do Uchwa³y Nr XXIII/145/09

Rady Gminy w Ropie

z dnia 9 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa
- wie� £osie dz. Nr 450, dz. Nr 375, czê�æ dz. Nr 307,
czê�æ dz. Nr 310/3, dz. Nr 269/4, dz. Nr 452/5, 452/6,

dz. Nr 385/13, dz. Nr 250/1, 250/2, dz. Nr 630/2

Rada Gminy w Ropie, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem

Wójta Gminy Ropa, stwierdzaj¹cym brak uwag kwestionuj¹-

cych przyjête ustalenia w projekcie zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla wsi £osie dz. Nr 450,

dz. Nr 375, czê�æ dz. Nr 307, czê�æ dz. Nr 310/3, dz. Nr 269/4,

dz. Nr 452/5, 452/6, dz. Nr 385/13, dz. Nr 250/1, 250/2, dz. Nr 630/2,

w okresie wy³o¿enia tego projektu do wgl¹du publicznego

i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia, stwierdza brak potrzeby roz-

strzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a

Za³¹cznik Nr 11

do Uchwa³y Nr XXIII/145/09

Rady Gminy w Ropie

z dnia 9 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ
w³asnych gminy, zapisanych w projekcie zmian miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa - wie� £osie dz. Nr 450, dz. Nr 375, czê�æ dz. Nr 307,

czê�æ dz. Nr 310/3, dz. Nr 269/4, dz. Nr 452/5, 452/6,
dz. Nr 385/13, dz. Nr 250/1, 250/2, dz. Nr 630/2

Rada Gminy w Ropie, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem

Wójta Gminy Ropa, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ
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w³asnych gminy w projekcie zmian miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla wsi £osie dz. Nr 450,

dz. Nr 375, czê�æ dz. Nr 307, czê�æ dz. Nr 310/3, dz. Nr 269/4,

dz. Nr 452/5, 452/6, dz. Nr 385/13, dz. Nr 250/1, 250/2,

dz. Nr 630/2, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o któ-

rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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