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Uchwa³a* Nr XXIX/234/2009 r.
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem".

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz na podstawie art. 15, art. 16
ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413) i 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, Nr 49, poz. 464; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r.
Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191,
poz. 1374; z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3),
po stwierdzeniu zgodno�ci projektum "Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunaj-
cem ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem - uchwalo-
nym uchwa³¹ Nr V/33/2000 Rady Gminy Gródek nad Dunaj-
cem z dnia 16 listopada 2000 r. - w granicach opracowania,
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala co nastêpuje:

DZIA£ I
USTALENIA FORMALNE

ROZDZIA£ 1
USTALENIA PODSTAWOWE

§ 1

Uchwala siê zmianê "Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem", zwan¹ da-
lej planem - w miejscowo�ci Zbyszyce dla terenu nieruchomo-
�ci: dzia³ek Nr ew. 31/3 oraz 31/5.

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w §1, wyra¿ony jest w postaci niniejszej uchwa-
³y, stanowi¹cej tekst planu, wraz z za³¹cznikami.

2. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1) za³¹czniki Nr 1/1, Nr 1/2 oraz 1/3

- czê�æ graficzna, zwana dalej rysunkiem planu na ma-
pach zasadniczych w skali 1:2000,

2) za³¹cznik Nr 2
- rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania,

3) za³¹cznik Nr 3
- rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

w sprawie uwag do planu.

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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§ 3

Zakres ustaleñ planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny

o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania,

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz

dóbr kultury wspó³czesnej,
5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenów, w tym: linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie od-
rêbnych przepisów,

7) szczególne zasady oraz warunki scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci objêtych planem miejscowym,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu,

9) zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) sposoby i terminy tymczasowego urz¹dzania oraz u¿ytko-
wania terenów,

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.).

§ 4

Tereny objête planem, w granicach okre�lonych w §1:
1) oznacza siê kolejnymi numerami i symbolami przeznacze-

nia oraz dodatkowo liter¹ Z.
2) wyznacza siê, w ustaleniach graficznych na rysunku planu,

liniami rozgraniczaj¹cymi ci¹g³ymi.

§ 5

Dzia³aj¹c zgodnie ze "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gródek nad Dunajcem
w planie nie wyznacza siê:
1) obszarów przestrzeni publicznej, wymagaj¹cych okre�lenia

warunków ich kszta³towania,
2) obszarów przeznaczonych do scalenia nieruchomo�ci, wy-

magaj¹cych okre�lenia warunków ich kszta³towania.

§ 6

Ustalenia planu nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ 2
INTERPRETACJA OKRE�LEÑ  W PLANIE

§ 7

Je�li w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê - miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z za-
³¹cznikami,

2) tek�cie planu lub tekstowych ustaleniach planu - nale-
¿y przez to rozumieæ tre�æ niniejszej uchwa³y,

3) rysunku planu lub graficznych ustaleniach planu - nale¿y
przez to rozumieæ tre�æ za³¹czników Nr 1/1, 1/2 oraz 1/3 do

niniejszej uchwa³y, opracowanych w technice cyfrowej,
z wykorzystaniem map zasadniczych w skali 1: 2000,

4) tre�ci planu - nale¿y przez to rozumieæ zakres ustaleñ
planu okre�lony w §3,

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przeznaczenie terenów,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ uzupe³niaj¹ce przeznaczenie terenów, którego obec-
no�æ jest niezbêdna, po¿¹dana lub mo¿liwa do wprowa-
dzenia na tereny o okre�lonym przeznaczeniu podstawo-
wym,

7) dzia³ce lub terenie inwestycji - nale¿y przez to rozu-
mieæ nieruchomo�æ lub tak¹ jej czê�æ, która po³o¿ona jest
w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele za-
budowy, oraz której wielko�æ, cechy geometryczne, do-
stêp do drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia
infrastruktury technicznej lub mo¿liwo�ci uzbrojenia, po-
zwalaj¹ na realizacjê obiektów budowlanych w sposób
zgodny z ustaleniami planu i z zachowaniem wymogów
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych, o których mowa
w art. 2 ust. 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.),

8) procesach denudacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ zja-
wiska w obrêbie ukszta³towania terenów, takie jak: zmy-
wy, sp³ywy, obrywy, osuwiska, erozje - maj¹ce wp³yw wraz
z budow¹ geologiczn¹ na warunki budowlane tych tere-
nów,

9) �rodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku
dzia³alno�ci cz³owieka, a w szczególno�ci: powierzchniê zie-
mi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzêta, ro�liny, krajobraz
oraz klimat - w znaczeniu objêtym ustaw¹ Prawo ochrony
poz. 627, z pó�n. zm.),

10) ochronie �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ podjêcie
lub zaniechanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub
przywrócenie równowagi przyrodniczej w �rodowisku -
w znaczeniu objêtym ustaw¹ Prawo Ochrony �rodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.).

11) krajobrazie naturalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przestrzenie naturalnie ukszta³towane si³ami przyro-
dy, zawieraj¹ce wytwory natury oraz zbiorowiska flory
i fauny,

12) krajobrazie kulturowym - nale¿y przez to rozumieæ prze-
strzenie historycznie ukszta³towane w wyniku dzia³alno�ci
cz³owieka, zawieraj¹ce wytwory cywilizacji oraz elemen-
ty przyrodnicze,

13) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Gródek nad Du-
najcem.

DZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIA£ 1
ZASADY OCHRONY

I KSZTA£TOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO

§ 8

1. Ustalenia niniejszego planu nie wp³yn¹ na pogorszenie wa-
lorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Gródek nad
Dunajcem.

2. Zasady funkcjonalno-przestrzenne dotycz¹ce przeznacze-
nia terenów objêtych planem, zawarto w §11 - §15.

Poz. 1975Poz. 1975
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ROZDZIA£ 2
ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY

I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9

1. Ustalenia dla terenów objêtych planem w zakresie granic,
sposobów zagospodarowania terenów oraz obiektów pod-
legaj¹cych ochronie, okre�lonych na podstawie odrêbnych
przepisów:
1) na cele nierolnicze, na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
�nych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266
z pó�n. zm.) nie przeznacza siê:
a) gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klasy III

o zwartym obszarze przekraczaj¹cym 0,50 ha,
b) gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klasy IV

o zwartym obszarze przekraczaj¹cym 1,00 ha
- wymagaj¹cych zgody, o której mowa w art. 7, ust. 2

wy¿ej wymienionej Ustawy;
2) obowi¹zuje ochrona klimatu akustycznego -

w znaczeniu okre�lonym Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.) - stosowanie urz¹dzeñ i zabez-
pieczeñ, dla utrzymania dopuszczalnych poziomów ha³asu,
w tym: na podstawie wy¿ej wymienionej Ustawy, wskazuje
siê teren o symbolu Z5-UTL-ZO, wyznaczony niniejszym pla-
nem, dla którego zosta³y okre�lone dopuszczane poziomy
ha³asu;

3) obowi¹zuje ochrona stanu powietrza atmosferycznego -
zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ
atmosferycznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, okre�lo-
nymi w Rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 3 marca
2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powie-
trzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281);

4) obowi¹zuje przeciwdzia³anie procesom denudacyjnym -
w znaczeniu okre�lonym Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, z dnia 24 wrze�nia 1998 roku,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) - na
terenie Z5-UTL-ZO objêtym planem, ze wzglêdu na po³o¿e-
nie w obrêbie strefy 10-E o niekorzystnych warunkach geo-
technicznych o mniejszym stopniu zagro¿enia - zagro¿onym
tymi procesami, obowi¹zuje: dostosowanie rozwi¹zañ pro-
jektowych (odwodnienia terenu, sposobu posadowienia oraz
konstrukcji obiektów) do wystêpuj¹cych zagro¿eñ procesa-
mi denudacyjnymi oraz ustalenie geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów - zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

5) obowi¹zuje spe³nienie warunków ochrony wód - w znacze-
niu okre�lonym w znaczeniu objêtym Ustaw¹ z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.) oraz Ustaw¹ z 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z pó�n. zm.) - zakaz prowadzenia uci¹¿liwej dla
�rodowiska dzia³alno�ci, mog¹cej zagra¿aæ urz¹dzeniom
zwi¹zanym z gospodark¹ wodn¹ oraz naturalnym zasobom
w obrêbie wód powierzchniowych i podziemnych;

6) obowi¹zuje spe³nienie warunków ochrony przed promie-
niowaniem elektromagnetycznym - w znaczeniu okre�lonym
Rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dzierni-
ka 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektro-
magnetycznych w �rodowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów - zachowanie stref ochronnych
od urz¹dzeñ elektroenergetycznych;

7) obowi¹zuje spe³nienie warunków Rozporz¹dzenia Wojewody
Ma³opolskiego Nr 92/06 z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 806, poz. 4862 z dnia 24 listopa-
da 2006 r.) w sprawie utworzenia Po³udniowoma³opolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz ze zmian¹ z dnia 6 lip-
ca 2007 r. - Rozporz¹dzenie Wojewody Ma³opolskiego (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 499, poz. 3294 z dnia 6 lipca 2007 r.);

8) obowi¹zuje spe³nienie warunków gospodarki odpadami,
zgodnie z przepisami odrêbnymi:
a) selektywna, bezpieczna zbiórka oraz ekologiczne, syste-

matyczne unieszkodliwianie i usuwanie odpadów,
b) segregacja i gromadzenie sta³ych odpadów we w³a�ci-

wych pojemnikach oraz wywóz ich na ustalone wysypi-
sko - systemem indywidualnym lub zorganizowanym.

2. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ - w znaczeniu
okre�lonym w przepisach odrêbnych:
1) tereny górnicze,
2) pomniki przyrody wymagaj¹ce ochrony,
3) chronione siedliska przyrodnicze oraz gatunki ro�lin i zwie-

rz¹t europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000".

ROZDZIA£ 3
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ

§ 10

1. Zgodnie z Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pó�n.
zm.) na terenach objêtych planem, jako forma ochrony kra-
jobrazu kulturowego, obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z za-
sad ochrony struktury krajobrazu kulturowego, w tym:
1) utrzymanie historycznych powi¹zañ w kontek�cie teryto-

rialnym oraz ochrona warto�ciowych uk³adów urbani-
stycznych i form architektonicznych,

2) zachowanie i kontynuacja cech dziedzictwa kulturowego.
2. Na terenach objêtych planem nie wystêpuj¹ obiekty i obsza-

ry zabytkowe z ewidencji i rejestru zabytków wymagaj¹ce
ochrony.

3. Na terenach objêtych planem nie wystêpuj¹ formy ochrony
dóbr kultury wspó³czesnej.

DZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

ROZDZIA£ 1
PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI

ZAGOSPODAROWANIA I U¯YTKOWANIA  TERENÓW

§ 11

We wsi Zbyszyce:

teren w obrêbie dzia³ek Nr ew. 31/3 oraz 31/5 -
w dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym, przeznacza siê na
teren rekreacyjno-letniskowy oraz oznacza siê symbolem Z5-
UTL-ZO.

§ 12

We wsi Ro¿nów:

teren po³o¿ony w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 86/4 - pozosta-
j¹cy w u¿ytkowaniu rolniczym, pozostawia siê w dotychczaso-
wym przeznaczeniu.

Poz. 1975Poz. 1975
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§ 13

We wsi Przydonica:

teren w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 468 -
pozostaj¹cy w u¿ytkowaniu rolniczym, pozostawia siê w do-
tychczasowym przeznaczeniu.

§ 14

Dla terenu Z5-UTL-ZO po³o¿onego we wsi Zbyszyce obo-
wi¹zuje -
1) Przeznaczenie podstawowe:

zabudowa rekreacyjno-letniskowa.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa techniczno-gospodarcza
zw. z przeznaczeniem podstawowym,

b) urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
(gara¿e, doj�cia, dojazdy, miejsca parkingowe),

c) zieleñ urz¹dzona - ogrodowa
o charakterze naturalnym lub le�na,

d) ma³a architektura.
3) Wska�niki wykorzystania terenu Z5-UTL-ZO

a) powierzchnia zabudowy/powierzchni terenu
inwestycji - max 40%,
b) powierzchnia biologicznie czynna/powierzchni
terenu inwestycji - min 40%.

4) Zasady zagospodarowania terenu Z5-UTL-ZO:
a) zasady kszta³towania architektury - wg § 15,
b) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, komu-

nikacji i ochrony �rodowiska oraz linie zabudowy - wg § 17.
5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu Z5-UTL-

ZO:
a) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu Z5-UTL-ZO w obrêbie

strefy 10-E o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
o mniejszym stopniu zagro¿enia, obowi¹zuje dostosowa-
nie rozwi¹zañ projektowych (odwodnienia terenu, sposo-
bu posadowienia oraz konstrukcji obiektów) do wystêpu-
j¹cych zagro¿eñ procesami denudacyjnymi oraz ustale-
nie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów -
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

b) na czê�ci terenu Z5-UTL-ZO po³o¿onego w obrêbie strefy
12-F (po�redniej, zwi¹zanej z piêtrzeniem Zbiornika Ro¿-
nowskiego) od rzêdnej 270 m n.p.m. do rzêdnej 272,5 m
n.p.m., obowi¹zuje zakaz lokalizacji trwa³ych obiektów ku-
baturowych,

c) na terenie Z5-UTL-ZO obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia-
³alno�ci w sposób mog¹cy pogorszyæ warunki naturalne
w obrêbie Zbiornika Ro¿nowskiego.

ROZDZIA£ 2
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

§ 15

1. Ogólne zasady kszta³towania zabudowy na terenie Z5-
UTL-ZO.
1) Przy prowadzeniu dzia³alno�ci inwestycyjnej na tere-

nach zainwestowanych dopuszcza siê utrzymanie istnie-
j¹cej zabudowy, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunikacji, uzupe³nienia i przekszta³cenia w obrêbie ist-
niej¹cych elementów struktury osadniczej (przebudowê,
dobudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektów) oraz wy-
mianê substancji budowlanej, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi - wg zasad okre�lonych w ust. 2. oraz 3.

2) Przy prowadzeniu dzia³alno�ci inwestycyjnej na tere-
nach nie zainwestowanych nale¿y nawi¹zaæ do trady-
cyjnych cech regionalnych architektury (skali i formy) oraz
prawid³owo ukszta³towanego otoczenia; obowi¹zuje sto-
sowanie rozwi¹zañ architektonicznych i materia³owych
o wysokich walorach estetycznych, nie stwarzaj¹cych dys-
harmonii z otaczaj¹cym krajobrazem - naturalnym i kul-
turowym, zgodnie z przepisami odrêbnymi - wg zasad
okre�lonych w ust. 2. oraz 3.

2. Zasady kszta³towania na terenie Z5-UTL-ZO zabudowy
rekreacyjnej - letniskowej.
1) Obowi¹zuje stosowanie dachów dwuspadowych, cztero-

spadowych lub wielospadowych, o nachyleniu g³ównych
po³aci dachowych 350 - 450, z kalenicami symetrycznymi.

2) Wyklucza siê stosowanie dachów czterospadowych z ka-
lenic¹ zbiegaj¹c¹ siê w jednym punkcie oraz dachów czte-
rospadowych z górn¹ kalenic¹ o d³ugo�ci mniejszej
ni¿ 3 m.

3) Wysoko�æ zabudowy - max 10,5 m, w tym: max 2 kondy-
gnacje nadziemne (³¹cznie z poddaszem u¿ytkowym).
Poziom parteru - do 1,20 m nad poziomem terenu z mo¿-
liwo�ci¹ podpiwiniczenia.

4) W pokryciu dachów nale¿y stosowaæ dachówkê cera-
miczn¹, blachê wyt³aczan¹ w formie dachówek lub gonty
drewniane.

3. Zasady kszta³towania na terenie Z5-UTL-ZO zabudowy
technicznej, gospodarczej oraz gara¿y.
1) Obowi¹zuje stosowanie dachów dwuspadowych lub czte-

rospadowych, o nachyleniu po³aci dachowych - min 120

z kalenicami symetrycznymi, w szczególnych przypad-
kach, przy realizacji gara¿y z gotowych elementów oraz w
przypadku dobudowy do istniej¹cych obiektów, dopusz-
cza siê dachy jednospadowe.

2) Wyklucza siê stosowanie dachów czterospadowych z kale-
nic¹ zbiegaj¹c¹ siê w jednym punkcie oraz dachów cztero-
spadowych z górn¹ kalenic¹ o d³ugo�ci mniejszej ni¿ 3 m.

3) Wysoko�æ zabudowy - max 9 m, w tym: max 2 kondygna-
cje nadziemne (jedna kondygnacja parteru, druga jako
poddasze u¿ytkowe). Poziom parteru - do 1,20 m nad po-
ziomem terenu, bez podpiwniczenia.

4) Obiekty gospodarcze i techniczne oraz gara¿e mog¹ po-
wstawaæ jako wbudowane - w obiektach przeznaczenia
podstawowego terenu lub wolnostoj¹ce - w obiektach
parterowych, z poddaszem u¿ytkowym.

5) W pokryciu dachów nale¿y stosowaæ dachówkê cera-
miczn¹, blachê wyt³aczan¹ w formie dachówki lub gonty
drewniane.

§ 16

Na terenie Z5-UTL-ZO nie przewiduje siê przeprowadzania
dalszych podzia³ów nieruchomo�ci, w zwi¹zku z czym nie usta-
la siê zasad zwi¹zanych z tymi podzia³ami.

ROZDZIA£ 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

§ 17

1. Dla terenu Z5-UTL-ZO obowi¹zuje realizacja niezbêdnych
sieci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów oraz usta-
la siê nastêpuj¹ce zasady:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci komunalnej, lub

poprzez jej rozbudowê i budowê nowych urz¹dzeñ, lub
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realizacja indywidualnych ujêæ wody - zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ dla celów bytowych
i grzewczych z istniej¹cej sieci lub poprzez jej rozbudowê
i budowê nowych urz¹dzeñ elektroenergetycznych - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

3) zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych i grzewczych z ist-
niej¹cej sieci lub poprzez jej rozbudowê i budowê nowych
urz¹dzeñ - zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) utylizacja i odprowadzenie �cieków do w³asnego, szczel-
nego, okresowo opró¿nianego zbiornika lub do przydo-
mowej oczyszczalni �cieków, a po zrealizowaniu kanaliza-
cji do sieci komunalnej - zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w tym zakazuje siê:
a) sk³adowania substancji szkodliwych (gromadzenia prze-

twarzania odpadów),
b) wprowadzania �cieków bytowych bezpo�rednio do zie-

mi oraz do wód powierzchniowych,
c) prowadzenia uci¹¿liwej dla �rodowiska dzia³alno�ci, za-

gra¿aj¹cej naturalnym zasobom wodnym i ujêciom
wody;

5) w zakresie gospodarki odpadami obowi¹zuje segregacja
i gromadzenie sta³ych odpadów komunalnych we w³a�ci-
wych pojemnikach oraz wywóz ich na ustalone wysypi-
sko (systemem indywidualnym lub zorganizowanym) -
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. Dla terenu Z5-UTL-ZO obowi¹zuje zapewnienie w³a�ci-
wych linii zabudowy, niezbêdnych dojazdów, parkingów
i miejsc postojowych wg warunków w³a�ciwego zarz¹d-
cy - zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz ustala siê na-
stêpuj¹ce zasady:
1) wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹, zapewniaj¹c¹ do-

jazd i dostêp nieruchomo�ci do dróg publicznych, nale¿y
zapewniæ poprzez wewnêtrzne drogi dojazdowe, których
przebieg okre�lono na rysunku planu;

2) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne (minimalne) linie zabudo-
wy, oznaczone na rysunku planu, w tym ustala siê dojazd
poprzez drogê wewnêtrzn¹ przy której obowi¹zuje nie-
przekraczalna linia zabudowy - min 6,0 m od krawêdzi
jezdni tej drogi, z dopuszczeniem zmniejszenia tej odle-
g³o�ci za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

3) obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych i postojo-
wych, w tym nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w ilo�ci
liczonej wed³ug wska�nika - min 1 miejsce postojowe na
1 budynek rekreacyjny.

ROZDZIA£ 4
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 18

1. Wyra¿enia, o których mowa w niniejszej uchwale, odnosz¹ce
siê do przywo³anych aktów prawnych, interpretuje siê wg
stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia planu.

2. Je¿eli ustalenia planu odnosz¹ siê do przepisów odrêb-
nych, w tym do przywo³anych aktów prawnych, nale¿y z
zastrze¿eniem ust. 1, stosowaæ akty prawne aktualnie obo-
wi¹zuj¹ce.

§19

Dla terenu Z5-UTL-ZO okre�lonego w §1, ustala siê wyso-
ko�æ stawki s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 roku z pó�n. zm., na poziomie 5%.

§ 20

Do czasu realizacji nowych inwestycji, na terenie Z5-UTL-
ZO objêtym planem obowi¹zywaæ bêdzie dotychczasowy spo-
sób zagospodarowania i u¿ytkowania tego terenu.

§ 21

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi Gmi-
ny Gródek nad Dunajcem.

§ 22

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

Poz. 1975Poz. 1975
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu
o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o-
�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

Poz. 1975Poz. 1975
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu
o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o-
�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIX/234/2009
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz

zasad ich finansowania

Ze wzglêdu na przedmiot zmiany Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunaj-
cem - dotycz¹c¹ terenu nieruchomo�ci w miejscowo�ci Zby-
szyce, obejmuj¹cego dzia³ki Nr ew. 31/3 oraz 31/5 dla realizacji
zabudowy rekreacyjno-letniskowej, nie wyst¹pi³a potrzeba
okre�lenia zadañ w³asnych Gminy dla tego przedsiêwziêcia.

W zakresie infrastruktury technicznej wyposa¿enie przed-
miotowego terenu dokonane bêdzie ze �rodków w³asnych in-
westora. Przedmiotowy teren posiada dostêp do dróg publicz-
nych poprzez drogi wewnêtrzne.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIX/234/2009
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem stwierdza, ¿e do pro-
jektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Gródek nad Dunajcem nie wniesiono uwag
w okresie ustawowym.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

1976

Uchwa³a* Nr XXXVII/491/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Go³kowice Górne 15".

Dzia³aj¹c na podstawie 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, z pó�n. zm.), art. 20 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Miejska
w Starym S¹czu:

§ 1

1. po stwierdzeniu zgodno�ci projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego - GO£KOWICE  GÓRNE  15.

z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary S¹cz
Uchwa³¹ Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 11 wrze�nia 2000 roku;

2. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszo-
nych do projektu planu;

3. po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy,

uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- GO£KOWICE GÓRNE 15., zwany dalej planem.

DZIA£ I - PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIA£ I - USTALENIA PODSTAWOWE

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWA£Y

1. PLAN GO£KOWICE GÓRNE 15., obejmuje czê�æ terenów
we wsi Go³kowice Górne o powierzchni 49,05 ha;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GO£-
KOWICE GÓRNE 15., sk³ada siê z tekstu planu stanowi¹ce-
go tre�æ niniejszej Uchwa³y oraz Za³¹cznika Nr 1 - Rysunek
planu sporz¹dzony na mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej
w skali 1:2000;

3. Za³¹czniki do Uchwa³y stanowi¹:
1) Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia

nieuwzglêdnionych uwag wniesionych do projektu planu;
2) Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji i za-

sadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy;

§ 3

OBJA�NIENIA U¯YTYCH
 W USTALENIACH PLANU OKRE�LEÑ

1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony

liniami ci¹g³ymi, rozgraniczaj¹cymi ró¿ne przeznaczenie
lub ró¿ne zasady zagospodarowania, je¿eli z tre�ci ni-
niejszej uchwa³y nie wynika inaczej;

2) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ obszar
jednej lub kilku dzia³ek ewidencyjnych lub ich czê�ci za-
wieraj¹cy siê w terenie przeznaczonym do zainwesto-
wania, ograniczonym na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi;

3) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ inwe-
stycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
wszystkie us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludno�ci,
równie¿ podstawowe, nastawione na zysk, z wyj¹tkiem
us³ug handlowych o pow. sprzeda¿owej powy¿ej 400 m2

oraz przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹-
dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �ro-
dowisko;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ planowany rodzaj u¿ytkowania terenu inwestycji
(obejmuj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich
czê�æ), zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, który zaj-

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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