
 
 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXI/156/16 
RADY GMINY W DRWINI 

z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia 
w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, 

Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona” 

Na podstawie: przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), oraz przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) stosownie do przepisu 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2015 r. poz. 909 ze zm.), jak również przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 296), po stwierdzeniu, 
że projekt „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części 
obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, Niedary, 
Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona”, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia” – w granicach opracowania, Rada Gminy 
w Drwini: 

DZIAŁ I. 
USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

 
Rozdział 1. 

Zakres ustaleń planu 
 

§ 1. 1. Uchwala Zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia 
przyjętych uchwałami: 

1) Rady Gminy Drwinia Nr XXII/126/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w części obejmującej sołectwa: 
Bieńkowice, Drwinia, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 166, 
poz. 1068); 

2) Rady Gminy Drwinia Nr XXII/124/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w części obejmującej sołectwa: 
Bieńkowice, Drwinia, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 164, 
poz. 1066); 

3) Rady Gminy Drwinia Nr XXII/125/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w części obejmującej sołectwa: Dziewin, 
Gawłówek i Mikluszowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 165, poz. 1067). 

2. Zmianę, o której mowa w ust. 1, dokonuje zgodnie z poniższym: 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 maja 2016 r.

Poz. 3054



1) w miejscowości Wyżyce: zmienia przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działki nr 213/5 
oznaczonego symbolem 12.R i wyznacza Z1-MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej o pow. 0,10 ha (zał. nr 1/5 oraz 1/6) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, w, zpk - dojazd KDW; 

2) w miejscowości Grobla: 

a) zmienia przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działek nr 735 oraz 736 oznaczonego symbolem 
5.R oraz wyznacza Z2-P/U – teren zabudowy produkcyjno-magazynowo-składowej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej o pow. 0,76 ha (zał. nr 1/9 oraz 1/10) – szczególne warunki zagospodarowania: pk, 
w, c, agl, e, zpk - dojazd KD-L; 

b) zmienia  przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działki 471 oznaczonego symbolem 5.R oraz 
wyznacza Z3-MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 1,42 ha (zał. nr 1/13 oraz 
1/14) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, n, w, zpk - dojazd KD-D; 

c) zmienia  przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działki nr 243 oznaczonego symbolem 5.R, 
i wyznacza Z4-MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej o pow. 0,31 ha 
(zał. nr 1/15 oraz 1/16) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, w, agl, e, zpk - dojazd KD-D; 

3) w miejscowości Ispina: zmienia  przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działki nr 207/1 
oznaczonego symbolem 6.R i wyznacza Z5-MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej o pow. 0,49 ha (zał. nr 1/19 oraz 1/20) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, w, agl, zpk - dojazd KDW; 

4) w miejscowości Mikluszowice: 

a) zmienia przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działki nr 1429 oznaczonego symbolem 7.R, 
i wyznacza Z6-MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej o pow. 0,27 ha 
(zał. nr 1/21 oraz 1/22) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, a, agl, zpk - dojazd KDW; 

b) zmienia przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działek nr 19/3 oraz 18/4 oznaczonych 
symbolem 7.U oraz wyznacza Z7-U – teren zabudowy usługowej o pow. 0,30 ha (zał. nr 1/23 oraz 1/24) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, n, agl, kd, zpk - dojazd KD-G (nr 965); 

5) w miejscowości Dziewin: 

a) zmienia przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działki nr 2727 oznaczonego symbolem 3.ZN 
i wyznacza Z8-MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej o pow. 0,42 ha 
(zał. nr 1/25 oraz 1/26) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, n, agl, zpk - dojazd KDW; 

b) zmienia przeznaczenie i granice terenu w obrębie części działki nr 1217 oznaczonego symbolem 3.R 
oraz wyznacza Z9-MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,19 ha (zał. nr 1/27 
oraz 1/28) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, n, agl, zpk - dojazd KD-L; 

6) w miejscowości Zielona: zmienia  przeznaczenie i granice terenu w obrębie działki nr 69/3 oznaczonego 
symbolami 3.R i 13.ZN, i wyznacza Z10-P,U – teren przemysłowy oraz usługowy o pow. 8,08 ha (zał. 
Nr 1/29 oraz 1/30) 

- szczególne warunki zagospodarowania: pk, w, g, Go, t, kd, e, wp, zpk - dojazd KD-G (nr 965). 

3. Zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12  stycznia  2016 r. – ze względu na brak 
zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze ochronę gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas II – III,  
w dotychczasowym przeznaczeniu pozostają: 
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1) w miejscowości Drwinia: 

a) teren części działki nr 208 (zał. 1/1 oraz 1/2), 

b) teren działki nr 866 (zał. 1/3 oraz 1/4); 

2) w miejscowości Wyżyce: 

a) teren części działek nr 651 oraz nr 652 (zał. 1/7 oraz 1/8), 

b) teren części działek nr: 656/2 oraz nr  657 (zał. 1/7 oraz 1/8), 

3) w miejscowości Grobla – teren części działki nr 643 (zał. 1/11 oraz 1/12); 

4) w miejscowości Ispina – teren działki nr 111 (zał. 1/17 oraz 1/18). 

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi tekst planu. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr  1 –  rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Gminy w Drwini o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich 
finansowania; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Gminy w Drwini o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu. 

§ 3. 1. Ustalenia dla terenów objętych planem, obejmują elementy wynikające z ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze 
zm.), w szczególności: 

1) przeznaczenie podstawowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne; 

3) zasady zagospodarowania i użytkowania; 

4) szczególne warunki zagospodarowania. 

2. Przedmiotowe tereny objęte planem, o ustalonym przeznaczeniu, zasadach zagospodarowania 
i użytkowania oraz szczególnych warunkach zagospodarowania, określa się na rysunku planu, o którym mowa 
w § 2, ust. 2 pkt  1 – liniami rozgraniczającymi ciągłymi. 

3. Plan obejmuje ustalenia określone na podstawie przepisów odrębnych, wynikające z położenia terenów 
objętych planem w obrębie: 

1) zpk – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. „W widłach Wisły i Raby”, utworzonego uchwałą 
Nr III/13/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 
stycznia 2015 r. poz. 265); 

2) pk – projektowanego Parku Krajobrazowego Puszczy Niepołomickiej; 

3) n – obszarów sąsiadujących z obszarem Natura 2000 pn. "Puszcza Niepołomicka"; 

4) w – obszarów zagrożonych zalewem wód powodziowych w przypadku przerwania lub uszkodzenia wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły i Raby (wg map zagrożenia powodziowego opracowanych w ramach 
ISOK – Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami); 

5) wp – strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Drwinki; 

6) g – obszaru i terenu górniczego "Grobla-2" wyznaczonego dla złoża „Grobla” ropy naftowej i 
towarzyszącego gazu ziemnego (koncesja nr 184/94 z dnia 27 sierpnia 1994 r. ze zmianą z dnia 29 grudnia 
2010 r. – Decyzja Ministra Środowiska DGiKGe-4771-40/63073/10/MW); 

7) Go – strefy ochronnej (bezpieczeństwa) nieczynnego odwiertu gazu ziemnego; 

8) a – stanowisk archeologicznych (klas I oraz II) wpisanych do ewidencji zabytków; 

9) c – stref sanitarnych cmentarzy czynnych (stopnia I oraz II); 
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10) kd – zasięgu uciążliwości dróg wojewódzkich - głównych KD-G nr 964 oraz KD-G nr 964; 

11) agl – Aglomeracji Drwinia; 

12) t – stref ochronnych (bezpieczeństwa) gazociągów i ropociągów kopalnianych; 

13) e – stref ochronnych (bezpieczeństwa) linii elektroenergetycznych SN 15 kV. 

4. Niniejszy plan nie obejmuje: 

1) terenów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziałów nieruchomości; 

2) terenów służących organizacji imprez masowych; 

3) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym; 

4) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

5) obszarów osuwiskowych i zagrożonych osuwiskami; 

6) terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

7) terenów pomników zagłady i ich stref ochronnych; 

8) obszarów i obiektów dóbr kultury współczesnej; 

9) obszarów i obiektów z rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym: 

a) terenów położonych na obszarze projektowanego w miejscowości Mikluszowice – Parku Kulturowego, 

b) terenów położonych  w obrębie zabytkowych struktur zabudowy wiejskiej; 

10) korytarzy ekologicznych i tras migracyjnych zwierząt; 

11) obszarów Natura 2000. 

5. Elementy informacyjne nie będące ustaleniami tekstu i rysunku planu: 

1) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

3) oznaczenia wynikające z treści mapy zasadniczej w skali 1:1000 – na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik nr 1 (w układzie sekcyjnym) do niniejszej uchwały; 

4) oznaczenia wynikające z treści aktualnie obowiązującego planu miejscowego występujące w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów objętych niniejszym planem – na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 
stanowiącym załącznik nr 1 (w układzie 30 sekcji) do niniejszej uchwały. 

Rozdział 2. 
System notacji planu 

§ 4. 1. Jeśli w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wraz załącznikami; 

2) tekście planu – należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć treść załącznika nr 1 (w układzie sekcyjnym) do niniejszej 
uchwały opracowanego w technice cyfrowej na mapie zasadniczej, w skali 1: 2000; 

4) treści planu – należy przez to rozumieć zakres ustaleń planu określony w §3; 

5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie na rysunku planu, rozdzielające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania; 
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6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone planem w obrębie terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi – przeważające przeznaczenie terenów, na rzecz którego należy rozstrzygać 
wszelkie ewentualne konflikty funkcjonalne i przestrzenne – przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi 
przepisami; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalone planem w obrębie terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi – uzupełniające przeznaczenie terenów, którego obecność jest 
możliwa na terenach o określonym przeznaczeniu podstawowym – przy zachowaniu zgodności z 
obowiązującymi przepisami; 

8) działce budowlanej lub terenie inwestycji – należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która 
położona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy, oraz której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej lub 
możliwości uzbrojenia, pozwalają na realizację obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami 
planu i z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

9) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, przylegającą do drogi, z której odbywa 
się główny wjazd lub wejście na działkę; 

10) działkach sąsiednich – należy przez to rozumieć nieruchomości położone bezpośrednio przy granicy 
terenu inwestycji lub po przeciwnej stronie użytkowanej wspólnie drogi dojazdowej do nieruchomości oraz 
zabudowane w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy – w zakresie 
określonym ustaleniami planu; 

11) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar pionowy, liczony od średniej wartości poziomu 
terenu przyległego do zabudowy – do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, przy 
czym przez średnią wartość poziomu terenu rozumie się średnią arytmetyczną wymiarów od strony 
przystokowej i odstokowej, liczonych w obrysie rzutu budynku; 

12) wskaźnikach wykorzystania terenu – należy przez to rozumieć rozpatrywane łącznie dla danego terenu  
wielkości: 

a) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji, 

b) procentowy udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji, 

c) intensywność zabudowy terenu (działki budowlanej) – stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków zlokalizowanych na danym terenie (działce budowlanej) do powierzchni tego 
terenu; powierzchnię budynku liczy się w obrysie ścian zewnętrznych lub w przypadku kondygnacji 
poddasza – w obrysie stropodachu na wysokości 1 m od poziomu podłogi; 

13) działalności: 

a) nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w przepisach w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, 
wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów itp. – przekraczających dopuszczalne poziomy oddziaływań 
(standardy jakości środowiska), które nie są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zawierają się 
w granicach działki lub terenu inwestycji, do której użytkownik posiada tytuł prawny – z wyjątkiem 
działalności inwestycyjnej z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, 

b) uciążliwej – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w ust. 1 pkt 13 lit. a  oraz wymienioną 
w przepisach w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z wyjątkiem 
działalności inwestycyjnej z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji; 

14) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia handlu, gastronomii, rzemiosła 
usługowego i produkcyjnego, obsługi ruchu turystycznego, oraz inne o podobnym charakterze; 

15) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć tereny wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami 
i urządzeniami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w obszarach 
o zwartej zabudowie, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe – w szczególności: 
parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody zabytkowe, ogrody przydomowe, założenia cmentarne, 
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a także zieleń towarzyszącą ulicom i drogom, placom, zabytkowym obiektom oraz budynkom 
współczesnym o różnym przeznaczeniu, w tym: zieleń o charakterze naturalnym – oznacza zieleń 
o składzie gatunkowym oraz systemie nasadzeń stanowiącym kontynuację zasobów przyrodniczych 
krajobrazu gminy (naturalnej szaty roślinnej) w określonym miejscu (zieleni łęgowej, leśnej itp.); 

16) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć minimalną odległość projektowanej 
zabudowy od krawędzi jezdni, określoną z uwzględnieniem przepisów odrębnych o drogach publicznych 
oraz przyjętego w planie systemu zabudowy i warunków lokalnych; 

17) terenach zabudowanych (w odniesieniu do linii zabudowy) – należy przez to rozumieć tereny 
skoncentrowanego osadnictwa – o wykształconej linii zabudowy, w obrębie których nowa zabudowa może 
powstawać na zasadzie uzupełnień – wg linii zabudowy ustalonych w tekście oraz na rysunku planu; 

18) terenach niezabudowanych (w odniesieniu do linii zabudowy) – należy przez to rozumieć tereny 
rozproszonego osadnictwa – bez wykształconej linii zabudowy, w których nowa zabudowa może 
powstawać w sposób swobodny – wg linii zabudowy ustalonych w tekście oraz na rysunku planu; 

19) terenach zainwestowanych – należy przez to rozumieć tereny w granicach działek budowlanych 
z obiektami kubaturowymi i urządzeniami towarzyszącymi; 

20) terenach niezainwestowanych – należy przez to rozumieć tereny w granicach działek budowlanych bez 
obiektów kubaturowych i urządzeń towarzyszących; 

21) krajobrazie naturalnym – należy przez to rozumieć przestrzenie naturalnie ukształtowane siłami przyrody, 
zawierające wytwory natury oraz zbiorowiska flory i fauny; 

22) krajobrazie kulturowym – należy przez to rozumieć przestrzenie historycznie ukształtowane w wyniku 
działalności człowieka, zawierające wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze; 

23) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Drwinia. 

 
DZIAŁ II. 

USTALENIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZASAD POLITYKI FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNEJ OKREŚLONEJ W „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRWINIA” 
 

Rozdział 1. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 5. 1. Przy kształtowaniu architektury, należy komponować nową zabudowę z uwzględnieniem warunków 
lokalizacji dla prawidłowego powiązania z otoczeniem; obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania określone w §9 - §13. 

2. W kształtowaniu przestrzeni o charakterze publicznym należy stosować: 

1) pastelową kolorystykę obiektów, z wykluczeniem jaskrawych barw oraz agresywnych form zabudowy 
i zagospodarowania terenów; 

2) elementy małej architektury nawiązujące do tradycyjnego lub współczesnego charakteru miejsca 
lokalizacji, 

3) zieleń urządzoną o składzie gatunkowym zbliżonym do zieleni istniejącej; 

4) dyskretne w formie – reklamy i szyldy, harmonizujące z wystrojem elewacji budynków. 

 
Rozdział 2. 

Zasady ochrony środowiska oraz ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi 

§ 6. 1. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska: 

1) obowiązuje ochrona klimatu akustycznego – stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu; zakaz podejmowania przedsięwzięć, mogących być uciążliwymi 
akustycznie dla otoczenia w miejscach wymagających ochrony przed hałasem; 
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2) obowiązuje ochrona stanu powietrza atmosferycznego – zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń atmosferycznych; 

3) obowiązuje ochrona zasobów wód powierzchniowych, w szczególności zlewni rzek Wisły i Raby, potoku 
Drwinka oraz wód podziemnych, w szczególności zbiorników wód podziemnych w utworach mioceńskich 
oraz  w utworach czwartorzędowych poprzez zakaz: 

a) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych i do ziemi, oraz 
tworzenia  i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników ścieków, 

b) wprowadzania wszelkich ścieków do: wód podziemnych i do ziemi na obszarach płytkiego 
występowania użytkowanych wód podziemnych – przykrytych utworami przepuszczalnymi, 
śródlądowych wód powierzchniowych i do ziemi, jeżeli byłoby to sprzeczne z wymogami wynikającymi 
z ustanowienia stref ochronnych źródeł i ujęć wody, oraz śródlądowych wód powierzchniowych 
w obrębie zorganizowanych kąpielisk i plaż publicznych; 

c) gromadzenia i przetwarzania odpadów niebezpiecznych; 

4) dopuszcza się stosowanie w urządzeniach odprowadzających nie zanieczyszczone wody opadowe – metod 
odwodnienia umożliwiających infiltrację wód do gruntu, w celu zachowania zasobów wód i zwiększania 
retencyjności; 

5) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub 
zespołu działek, do których inwestor posiada tytuł prawny – w sposób powodujący naruszenie standardów 
jakości środowiska, w szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich, w tym: 
prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powodować przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów oddziaływania na środowisko – poprzez emisję substancji i energii, a zwłaszcza w zakresie 
wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych 
i podziemnych, uniemożliwiający ich dotychczasowe użytkowanie oraz w sposób zgodny 
z przeznaczeniem, ustalonym w niniejszym planie; w przypadku inwestycji łączności publicznej 
obowiązują przepisy odrębne z tego zakresu; 

6) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w rozumieniu przepisów 
o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko; zakaz, o którym mowa powyżej, nie dotyczy realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody; 

7) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

a) na terenach położonych na obszarze Aglomeracji Drwinia z dodatkowym oznaczeniem (agl) – 
obowiązuje objęcie terenów planowanych inwestycji siecią kanalizacji sanitarnej – na okres przejściowy 
dopuszcza się gromadzenie ścieków w kontrolowanych, szczelnych i opróżnianych regularnie 
zbiornikach bezodpływowych z równoczesnym obowiązkiem podłączenia do kanalizacji, bezpośrednio 
po jej realizacji, wyklucza się możliwość realizacji indywidualnych systemów zagospodarowania 
ścieków w postaci indywidualnych oczyszczalni ścieków opartych na rozsączkowaniu ścieków, 

b) na terenach położonych poza obszarem Aglomeracji Drwinia – obowiązuje objęcie terenów 
planowanych inwestycji indywidualnym systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni indywidualnych 
lub grupowych – na okres przejściowy dopuszcza się gromadzenie ścieków w kontrolowanych, 
szczelnych i wybieranych regularnie zbiornikach bezodpływowych, wyklucza się możliwość realizacji 
indywidualnych systemów zagospodarowania ścieków w postaci indywidualnych oczyszczalni ścieków, 
opartych na rozsączkowaniu ścieków, 

c) przy realizacji przedsięwzięć wytwarzających ścieki o parametrach przekraczających dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń, realizacja urządzeń redukujących te zanieczyszczenia przed 
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej – skład powstających ścieków z terenów usług komercyjnych 
oraz obiektów związanych z drogami (parkingi) winien odpowiadać warunkom prawnym 
umożliwiającym odprowadzenie ich do kanalizacji komunalnej, a w przypadkach powstawania ścieków 
nie spełniających wymaganych warunków, postępowanie z nimi winno odpowiadać szczegółowym 
zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
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d) w przypadku realizacji sieci kanalizacji opadowej – sukcesywne oczyszczanie ścieków deszczowych 
z zanieczyszczeń ropopochodnych i części stałych, przed ich odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych, 

e) stosowanie powierzchniowych, rozproszonych systemów odwadniania i oczyszczania wód opadowych 
i roztopowych dróg, 

f) zagospodarowywanie wód opadowych na terenie własnej nieruchomości – metodą infiltracji lub 
retencjonowania, o ile nie zmieni to stanu wody na gruncie (kierunku odpływu wód opadowych) ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony przyrody: 

1) na terenach z dodatkowym oznaczeniem (zpk) – położonych w obrębie zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego pn. „W widłach Wisły i Raby”, utworzonego uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy w Drwini 
z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. poz. 265), obowiązuje 
spełnienie warunków wynikających z treści ww. uchwały wraz z załącznikami; 

2) na terenach z dodatkowym oznaczeniem (pk) – w związku z planowanym utworzeniem Niepołomickiego 
Parku Krajobrazowego, którego projektowany obszar obejmie w całości gminę Drwinia, na wszystkich 
terenach objętych planem obowiązuje: 

a) kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego, 

b) kształtowanie kompozycji roślinnych (systemu nasadzeń i składu gatunkowego roślin) w dostosowaniu 
do charakteru otoczenia, 

c) zakaz wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku obcych 
gatunków flory; przy wprowadzaniu i kształtowaniu nowych form zieleni, należy uwzględnić historyczne 
uwarunkowania przyrodnicze oraz lokalny charakter i skład gatunkowy roślin, 

d) ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu naturalnego Puszczy Niepołomickiej, dolin cieków 
wodnych oraz wartościowych zadrzewień i zakrzewień; 

3) na terenach z dodatkowym oznaczeniem (n) – położonych na obszarach sąsiadujących z obszarem Natura 
2000 pn. „Puszcza Niepołomicka” – zgodnie z przepisami o ochronie przyrody zabrania się (z wyjątkiem 
nadrzędnego interesu publicznego) podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
w szczególności: 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

c) pogarszać integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami, 

4) obowiązuje spełnienie warunków wynikających z zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie z dnia 08.08.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 pn. „Puszcza Niepołomicka” PLB120002 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 4390) – tereny 
objęte zmianą planu z dodatkowym oznaczeniem (n) położone w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 pn. 
„Puszcza Niepołomicka”, w pasie do 200 m od granicy obszaru, znajdują się w terenach częściowo 
zainwestowanych, poza terenami otwartymi – na tych terenach wyklucza się podejmowanie przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

§ 7. 1. Ustalenia w zakresie ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi: 

1) na terenach z dodatkowym oznaczeniem (w) – położonych na obszarach zagrożonych zalewem wód 
powodziowych w przypadku przerwania lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły 
i Raby (wg map zagrożenia powodziowego opracowanych w ramach ISOK – Informatycznego Systemu 
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami) obowiązuje: 

a) dostosowane formy, funkcji zabudowy oraz systemu konstrukcji do występujących zagrożeń, 
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b) zakaz realizacji parterowych obiektów mieszkalnych z obowiązkiem stosowania co najmniej poddasza 
użytkowego, stanowiącego piętro bezpieczeństwa na wypadek powodzi wskutek przerwania lub 
uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, 

c) stosowanie wyniesienia piwnic, liczonego do rzędnej posadzki parteru powyżej 0,60 m n.p.t., 

d) przy realizacji nowej zabudowy – wyposażenie terenów inwestycyjnych w urządzenia odprowadzania 
i oczyszczania ścieków bytowych i gospodarczych; szczelne zbiorniki bezodpływowe – sanitarne 
dopuszcza się na okres przejściowy, do czasu podłączenia do  zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do 
własnej, indywidualnej oczyszczalni ścieków – alternatywnie do oczyszczalni grupowej, 

e) zakaz niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów, 

f) zakaz wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed podtopieniem; 

2) na terenach z dodatkowym oznaczeniem (wp) – położonych w strefach ochronnych wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Drwinki, dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów 
przeciwpowodziowych obowiązuje 

a) zakaz przejazdu przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami, konno lub przepędzania zwierząt, 
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, 

b) zakaz uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od 
stopy wału, 

c) zakaz rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby, 

d) zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości 
mniejszej, niż 50 m od stopy wału, 

e) zakaz uszkadzania darniny lub innych umocnień, skarp i korony wałów, 

f) zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 litery a-e, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, 
odbudową rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych, 

g) wszelka działalność inwestycyjna w pasach ochronnych wałów przeciwpowodziowych wymaga 
spełnienia warunków wynikających z przepisów odrębnych; 

3) na terenach, w obrębie których znajdują się zlikwidowane odwierty gazu ziemnego Go – obowiązuje 
zachowanie strefy ochronnej (bezpieczeństwa) 5 m od odwiertu – wolnej od zabudowy; 

4) na terenach z dodatkowym oznaczeniem (t), przez które przebiegają gazociągi i ropociągi związane 
z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, obowiązuje zachowanie strefy ochronnej 
(bezpieczeństwa) min 2 m od urządzeń sieciowych – wolnej od zabudowy; 

5) na terenach z dodatkowym oznaczeniem (g) – położonych na obszarze i terenie górniczym "Grobla-2" 
związanym z eksploatacją kopalin, obowiązuje zachowanie warunków określonych w koncesji oraz 
przepisów prawa geologicznego i górniczego; 

6) zakazuje się lokalizacji inwestycji, które ze względu na profil działalności zaliczane są do zakładów 
o zwiększonym oraz dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (z użyciem substancji 
niebezpiecznych); 

7) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym – obowiązują zasady dotyczące budowy 
i lokalizacji tych obiektów, określone w przepisach w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów oraz o ochronie przed 
polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi; 

8) na terenach z dodatkowym oznaczeniem kd – położonych przy drogach publicznych, wojewódzkich – 
głównych KD-G nr 964 oraz KD-G nr 965: 

a) zakazuje się realizacji nowej zabudowy bez właściwych zabezpieczeń przed uciążliwym oddziaływaniem 
ww. dróg, 
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b) na terenach nie zainwestowanych – nakazuje się dostosowanie zamierzeń inwestycyjnych do 
występujących zagrożeń, w tym dostosowanie rozwiązań konstrukcyjno-technicznych projektowanej 
zabudowy do poziomu uciążliwego oddziaływania ww. dróg, w szczególności: budynki mieszkalne, 
szpitale, domy opieki społecznej, obiekty rekreacyjno-sportowe, budynki zw. z wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży powinny być sytuowane w odległości zapewniającej zachowanie – 
w zależności od przeznaczenia budynku – dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach 
odrębnych w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

c) na terenach zainwestowanych – nakazuje się realizowanie właściwych zabezpieczeń akustycznych lub 
wibroakustycznych (krzewy, żywopłoty, skarpy ziemne, pełne ogrodzenia i inne zabezpieczenia 
w formie ekranów) oraz wyposażenie istniejącej zabudowy w zabezpieczenia ochronne (m. in. potrójne 
przeszklenia okienne, izolacje akustyczne lub wibroakustyczne ścian); w przypadkach szczególnych – 
zmianę sposobu użytkowania obiektów; 

9) na terenach z dodatkowym oznaczeniem c – położonych w strefach sanitarnych nr I oraz nr II cmentarzy 
czynnych: 

a) zakazuje się lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz budynków 
zamieszkania zbiorowego, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego 
oraz zakładów przechowujących artykuły żywności, w tym także silosów i suszarni zbóż, lokalizacji 
studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, 

b) nakazuje się dostosowanie zamierzeń inwestycyjnych oraz upraw rolnych do występujących zagrożeń 
sanitarnych, 

c) zagospodarowanie strefy – zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym: 

- strefa I do 50 m od terenu cmentarza obowiązuje w przypadku istniejącej sieci wodociągowej, 

- strefa II do 150 m od terenu cmentarza obowiązuje w przypadku braku sieci wodociągowej; 

10) na terenach z dodatkowym oznaczeniem e, przez które przebiegają sieci elektroenergetyczne 15 kV – 
obowiązuje zachowanie strefy ochronnej (bezpieczeństwa) min 8 m od linii 15 kV. 

2. W zakresie potrzeb cieplnych, energetycznych i systemów przewietrzania obowiązuje: 

1) stosowanie w nowej zabudowie wyłącznie paliw ekologicznie czystych z zastosowaniem technologii 
zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów (gaz, lekki olej opałowy, energia elektryczna, 
energia słoneczna); 

2) ograniczenie emisji niezorganizowanej z placów budowy; 

3) uwzględnienie i zachowanie przy kształtowaniu układów zabudowy - naturalnych systemów przewietrzania 
(ochrona przed skoncentrowaną zabudową). 

Rozdział 3. 
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury 

współczesnej 

§ 8. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, na terenach objętych planem, obowiązują zasady wynikające z form ochrony struktury 
krajobrazu kulturowego Gminy Drwinia: 

1) zachowanie cech dziedzictwa kulturowego; 

2) utrzymanie historycznych powiązań w kontekście terytorialnym. 

2. Ochronę dziedzictwa kulturowego należy zapewnić poprzez harmonijne wkomponowanie nowej 
zabudowy w istniejący układ urbanistyczno-architektoniczny, nie naruszające wartościowych powiązań 
krajobrazowych. 

3. Polityka przestrzenna – warunki konserwatorskie dla obszaru Gminy, w tym terenów objętych planem: 

1) architektura obiektów winna być kształtowana w nawiązaniu do tradycyjnych form regionalnych lub 
współczesnego otoczenia, jako zespół wyodrębniony z lokalnej struktury na zasadzie pozytywnego 
wpisania w krajobraz lokalny – z zielenią urządzoną; 
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2) nowe zagospodarowanie należy kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej sieci dróg oraz historycznych 
podziałów własnościowych lub współczesnych uwarunkowań; 

3) nową zabudowę należy kształtować z uwzględnieniem – w miarę możliwości – kontynuacji tradycyjnej 
struktury osadnictwa. 

4. Zasady kształtowania zabudowy – warunki konserwatorskie dla obszaru Gminy, w tym dla terenów 
objętych planem przeznaczonych dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) obowiązuje stosowanie tradycyjnych form dachów spadzistych dwu- lub czterospadowych, z kalenicą 
równoległą do dłuższej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci dachowych, 
wynoszącym od 35O do 45O; dopuszcza się zastosowanie elementów modyfikujących podstawową formę 
dachu (np. naczółków) w sposób nawiązujący do rozwiązań występujących w tradycyjnej architekturze 
regionu; w szczególnych przypadkach wynikających z funkcji budynku lub warunków nawiązania do 
formy zabudowy sąsiedniej dopuszcza się dach wielospadowy, dostosowany do rzutu budynku; okap dachu 
powinien być wyraźnie wysunięty poza lico ściany budynku; zalecanym pokryciem dachu jest dachówka 
lub elementy o fakturze dachówek; 

2) zakazuje się: 

a) otwierania połaci dachowych na długości większej niż 1/2 elewacji kalenicowej, 

b) stosowania otwarć dachowych pulpitowych - wyprowadzanych z kalenic; 

3) wyklucza lokalizację obiektów budowlanych dysharmonizujących przestrzeń historycznie ukształtowaną. 

5. Na terenie Z6-MN,U (zał. nr 1/21 oraz 1/22) z dodatkowym oznaczeniem (a) – położonym w obrębie 
stanowiska archeologicznego w miejscowości Mikluszowice, wpisanego do ewidencji Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obowiązuje spełnienie warunków wynikających z przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności: 

1) przy zmianie zagospodarowania terenu w obrębie stanowisk archeologicznych - przy wykonywaniu robót 
ziemnych, spełnienie warunków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy czym 
warunki  konserwatorskie mogą obejmować obowiązek prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem 
konserwatorskim lub przeprowadzenia badań archeologicznych przed rozpoczęciem prac ziemnych. 

2) zgłoszenie wszelkich znalezisk archeologicznych Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. 

6. Niniejszy plan nie obejmuje obszarów i obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji oraz rejestru 
zabytków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (z wyjątkiem stanowiska 
archeologicznego, o którym mowa w § 8 ust. 5 oraz obszarów i obiektów dóbr kultury współczesnej. 

 
DZIAŁ III. 

Ustalenia szczegółowe 
 

Rozdział 1. 
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i użytkowania terenów objętych planem 

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z7-U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa związana z obiektami usługowymi, 

b) zabudowa agroturystyczna, 

c) usługi turystyczno-rekreacyjne, 

d) usługi sportu i rekreacji, 

e) nieuciążliwa działalność produkcyjna, 

f) zabudowa techniczna i gospodarcza (garaże, budynki zw. z infrastrukturą techniczną, administracyjne, 
socjalno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe oraz obiekty obsługi gospodarki komunalnej), 
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g) mała architektura, 

h) zieleń urządzona nawiązująca do lokalnych gatunków naturalnych, 

i) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (zw. z przeznaczeniem podstawowym), 

j) urządzenia komunikacji (dojścia, drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, miejsc postojowe i parkingi 
publiczne); 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) architektura zabudowy usługowej: 

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej o zwartych lub rozczłonkowanych elementach 
systemu zabudowy, 

- kondygnacje nadziemne – max 1 (bez podpiwniczenia oraz bez poddasza użytkowego), 

- wysokość obiektów – max 13 m n. p. t., 

- dachy spadziste o kącie nachylenia min 12O z wyjątkiem sytuacji szczególnych, dla których dopuszcza 
się dachy płaskie, wynikających z uwarunkowań kompozycyjnych, architektoniczno-urbanistycznych 
oraz konstrukcyjnych – przy zachowaniu właściwych relacji z otoczeniem oraz w dostosowaniu do  
istniejącego zainwestowania, 

b) architektura zabudowy technicznej, gospodarczej oraz garaży: 

- kondygnacje nadziemne – max 1 (bez podpiwniczenia oraz poddasza użytkowego), 

- wysokość obiektów – max 7 m, 

- zwarta lub rozczłonkowana bryła, 

- dachy spadziste o kącie nachylenia min 12O z możliwością odstępstw dla wolnostojących garaży 
i budynków gospodarczych, dla których dopuszcza się dachy płaskie; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) uzbrojenie terenu poprzez przyłącza z sąsiednich terenów zabudowanych – zgodnie z przepisami 
odrębnymi, wg warunków właściwych zarządców sieci, 

b) pozostałe ustalenia – § 14; 

5) zasady i warunki obsługi komunikacyjnej oraz kształtowania linii zabudowy – § 15; 

6) zasady kształtowania wskaźników wykorzystania terenu inwestycji: 

a) powierzchnia zabudowy – max 50% powierzchni terenu inwestycji, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 20% powierzchni terenu inwestycji, 

c) intensywność zabudowy – max 0,7; 

7) zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów: 

a) min 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej – handlowej; 

b) min 3 miejsca parkingowe na 10 osób zatrudnionych, 

c) dopuszcza się dostosowanie ilości miejsc postojowych i parkingów, o których mowa w ust.1 pkt 7 litery 
a-b, do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, charakteru działalności i warunków lokalnych; 

8) zasady kształtowania zieleni urządzonej: 

a) przy realizacji zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych sposób wprowadzania zieleni winien zapewniać 
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) system zieleni winien umożliwiać prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej, 

c) kompozycje roślinne (system nasadzeń i skład gatunkowego roślin) należy dostosować do charakteru 
otoczenia oraz stosować wyłącznie rodzime, lokalne gatunków flory; 

9) zasady scalania i podziału nieruchomości – § 16. 
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2. Szczególne zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w ust. 1 pkt 3 zasad kształtowania zabudowy oraz od ustalonych 
w ust. 1 pkt 6 wskaźników wykorzystania terenów – przy dokonywaniu uzupełnień i przekształceń 
w obrębie istniejącej zabudowy, tj.: przy przeprowadzaniu remontów bieżących, kapitalnych oraz przy 
przebudowie obiektów budowlanych, w dostosowaniu do uwarunkowań krajobrazu kulturowego gminy – 
układów urbanistycznych, zespołów i obiektów budowlanych, jeżeli wynikają one z uwarunkowań 
kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i urbanistycznych, przy zachowaniu uwarunkowań 
historycznych; 

2) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu dotyczących przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1: 

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 6, 

b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji służących zaspokajaniu potrzeb 
lokalnych oraz ochronnych; 

3) potrzeby lokalne oraz ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b dotyczą: 

a) urządzeń zaopatrzenia w wodę, w tym: ujęć, stacji uzdatniania, zbiorników wody oraz hydroforni, 

b) urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: przepompowni oraz lokalnych oczyszczalni 
ścieków, 

c) zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym: stacji transformatorowych, 

d) zaopatrzenia w urządzenia i sieci: gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 

e) urządzenia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

f) wytyczania dróg dojazdowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych; 

4) dopuszcza się działalność inwestycyjną w obrębie istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej 
i komunikacji; 

5) obowiązuje wyposażenie terenu inwestycji w dojazdy pożarowe oraz sieć hydrantów przeciwpożarowych 
i inne urządzenia, stosownie do wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami Z3-MN oraz  Z9-MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 

b) usługi zw. z zabudową mieszkaniową, 

c) zabudowa agroturystyczna, 

d) zabudowa techniczna i gospodarcza (garaże, pracownie oraz obiekty zw. z infrastrukturą techniczną), 

e) mała architektura, 

f) zieleń urządzona nawiązująca do lokalnych gatunków naturalnych, 

g) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (zw. z przeznaczeniem podstawowym), 

h) urządzenia komunikacji (dojścia, drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, miejsca postojowe, 
parkingi); 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) architektura zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej: 

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej o zwartych lub rozczłonkowanych elementach 
systemu zabudowy), 

- kondygnacje nadziemne – max 2 (łącznie z poddaszem użytkowym), 

- podpiwniczenie max  0,60 m n.p.t., 
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- wysokość obiektów – max 10 m n. p. t., 

- dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych od 30O do 50O; 

b) architektura zabudowy techniczno-gospodarczej: 

- kondygnacje nadziemne – max 1 (bez podpiwniczenia oraz bez poddasza użytkowego), 

- wysokość obiektów – max 7 m, 

- zwarta lub rozczłonkowana bryła, 

- dachy spadziste o kącie nachylenia min 12O z możliwością odstępstwa dla wolnostojących garaży 
i budynków gospodarczych, dla których dopuszcza się dachy płaskie; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) uzbrojenie terenu poprzez przyłącza z sąsiednich terenów zabudowanych – zgodnie z przepisami 
odrębnymi, wg warunków właściwych zarządców sieci, 

b) pozostałe ustalenia – § 14; 

5) zasady i warunki obsługi komunikacyjnej oraz kształtowania linii zabudowy – § 15; 

6) zasady kształtowania wskaźników wykorzystania terenu inwestycji: 

a) powierzchnia zabudowy – max 40 % powierzchni terenu inwestycji, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 30 % powierzchni terenu inwestycji, 

c) intensywność zabudowy – max 0,6; 

7) zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min 2 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę, 
na terenie własnej nieruchomości, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – min 3 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę, 

c) dla zabudowy usługowej – min 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

d) dopuszcza się dostosowanie ilości miejsc postojowych i parkingów, o których mowa w ust.1 pkt 7 litery 
a-c, do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, charakteru działalności i warunków lokalnych; 

8) zasady kształtowania zieleni urządzonej: 

a) przy realizacji zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych sposób wprowadzania zieleni winien zapewniać 
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) system zieleni winien umożliwiać prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej, 

c) kompozycje roślinne (system nasadzeń i skład gatunkowego roślin) należy dostosować do charakteru 
otoczenia oraz stosować wyłącznie rodzime, lokalne gatunków flory; 

9) zasady scalania i podziału nieruchomości – § 16. 

2. Szczególne zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w ust. 1 pkt 3 zasad kształtowania zabudowy oraz od ustalonych 
w ust. 1 pkt 6 wskaźników wykorzystania terenów – przy dokonywaniu uzupełnień i przekształceń 
w obrębie istniejącej zabudowy, tj.: przy przeprowadzaniu remontów bieżących, kapitalnych oraz przy 
przebudowie obiektów budowlanych, w dostosowaniu do uwarunkowań krajobrazu kulturowego gminy – 
układów urbanistycznych, zespołów i obiektów budowlanych, jeżeli wynikają one z uwarunkowań 
kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i urbanistycznych, przy zachowaniu uwarunkowań 
historycznych; 

2) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu dotyczących przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1: 

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 1, pkt 3 oraz pkt 6, 
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b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji służących zaspokajaniu potrzeb 
lokalnych oraz ochronnych; 

3) potrzeby lokalne oraz ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b dotyczą: 

a) urządzeń zaopatrzenia w wodę, w tym: ujęć, stacji uzdatniania, zbiorników wody oraz hydroforni, 

b) urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: przepompowni oraz lokalnych oczyszczalni 
ścieków, 

c) zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym: stacji transformatorowych, 

d) zaopatrzenia w urządzenia i sieci: gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 

e) urządzenia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

f) wytyczania dróg dojazdowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych; 

4) dopuszcza się działalność inwestycyjną w obrębie istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej 
i komunikacji; 

5) obowiązuje wyposażenie terenu inwestycji w dojazdy pożarowe oraz sieć hydrantów przeciwpożarowych 
i inne urządzenia, stosownie do wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: Z1-MN,U, Z4-MN,U, Z5-MN,U, Z6-MN,U oraz Z8-MN,U 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 

b) zabudowa usługowa, rzemieślnicza oraz produkcyjna – nieuciążliwa dla środowiska, 

c) zabudowa turystyczna i agroturystyczna, 

d) obiekty sportowo-rekreacyjne, 

e) zabudowa techniczna i gospodarcza (garaże, pracownie oraz obiekty zw. z infrastrukturą techniczną), 

f) mała architektura, 

g) zieleń urządzona nawiązująca do lokalnych gatunków naturalnych, 

h) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

i) urządzenia komunikacji (dojścia, drogi dojazdowe – publiczne i wewnętrzne, miejsca postojowe, 
parkingi); 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) architektura zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej: 

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej o zwartych lub rozczłonkowanych elementach 
systemu zabudowy, 

- kondygnacje nadziemne – max 2 (łącznie z poddaszem użytkowym), 

- podpiwniczenie – max 0,60 m n.p.t., 

- wysokość obiektów – max 10 m n. p. t., 

- dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych od 30O do 50O; 

b) architektura zabudowy techniczno-gospodarczej: 

- kondygnacje nadziemne – max 1 (bez podpiwniczenia oraz bez poddasza użytkowego), 

- wysokość obiektów – max 7 m, 

- zwarta lub rozczłonkowana bryła, 
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- dachy spadziste o kącie nachylenia min 12O z możliwością odstępstwa dla wolnostojących garaży 
i budynków gospodarczych, dla których dopuszcza się dachy płaskie; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) uzbrojenie terenu poprzez przyłącza z sąsiednich terenów zabudowanych – zgodnie z przepisami 
odrębnymi, wg warunków właściwych zarządców sieci, 

b) pozostałe ustalenia – § 14; 

5) zasady kształtowania wskaźników wykorzystania terenu inwestycji: 

a) powierzchnia zabudowy – max 50 % powierzchni terenu inwestycji, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 20 % powierzchni terenu inwestycji, 

c) intensywność zabudowy – max 0,6; 

6) zasady i warunki obsługi komunikacyjnej, kształtowania linii zabudowy – § 15; 

7) zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min 2 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę, 
na terenie własnej nieruchomości, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – min 3 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę, 

c) dla zabudowy usługowej – min 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

d) dopuszcza się dostosowanie ilości miejsc postojowych i parkingów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 litery 
a-c, do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, charakteru działalności i warunków lokalnych; 

8) zasady kształtowania zieleni urządzonej: 

a) przy realizacji zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych sposób wprowadzania zieleni winien zapewniać 
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) system zieleni winien umożliwiać prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej, 

c) kompozycje roślinne (system nasadzeń i skład gatunkowego roślin) należy dostosować do charakteru 
otoczenia oraz stosować wyłącznie rodzime, lokalne gatunki flory; 

9) zasady scalania i podziału nieruchomości – § 16. 

2. Szczególne zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1: 

1) dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w ust. 1 pkt 3 zasad kształtowania zabudowy oraz od ustalonych 
w ust. 1 pkt 6 wskaźników wykorzystania terenów – przy dokonywaniu uzupełnień i przekształceń 
w obrębie istniejącej zabudowy, tj.: przy przeprowadzaniu remontów bieżących, kapitalnych oraz przy 
przebudowie obiektów budowlanych, w dostosowaniu do uwarunkowań krajobrazu kulturowego gminy – 
układów urbanistycznych, zespołów i obiektów budowlanych, jeżeli wynikają one z uwarunkowań 
kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i urbanistycznych, przy zachowaniu uwarunkowań 
historycznych; 

2) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu dotyczących przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1: 

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 1, pkt 3 oraz pkt 6, 

b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji służących zaspokajaniu potrzeb 
lokalnych oraz ochronnych; 

3) potrzeby lokalne oraz ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit b dotyczą: 

a) urządzeń zaopatrzenia w wodę, w tym: ujęć, stacji uzdatniania, zbiorników wody oraz hydroforni, 

b) urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: przepompowni oraz lokalnych oczyszczalni 
ścieków, 

c) zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym: stacji transformatorowych, 
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d) zaopatrzenia w urządzenia i sieci: gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 

e) urządzenia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

f) wytyczania dróg dojazdowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych; 

4) dopuszcza się działalność inwestycyjną w obrębie istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej 
i komunikacji; 

5) obowiązuje wyposażenie terenu inwestycji w dojazdy pożarowe oraz sieć hydrantów przeciwpożarowych 
i inne urządzenia, stosownie do wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z2-P/U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno-magazynowo-składowej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) funkcja mieszkaniowa związana z obiektem usługowym lub produkcyjnym – dla właściciela lub 
zarządcy terenu, 

b) obiekty i urządzenia usług handlu, rzemiosła i wytwórczości, 

c) stacje paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, 

d) obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego (obiekty handlu, gastronomii, turystyki), 

e) obiekty wytwórcze odnawialnych źródeł energii w postaci: elektrociepłowni na biogaz oraz farm 
fotowoltaicznych, 

f) zabudowa techniczna i gospodarcza (garaże, obiekty zw. z infrastrukturą techniczną, administracyjne, 
socjalno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe oraz obiekty obsługi gospodarki komunalnej), 

g) mała architektura, 

h) zieleń urządzona nawiązująca do lokalnych gatunków naturalnych, 

i) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

j) urządzenia komunikacji (dojścia, drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, miejsca postojowe i parkingi 
publiczne); 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej o zwartych lub rozczłonkowanych elementach systemu 
zabudowy, 

b) kondygnacje nadziemne – max 2 (bez podpiwniczenia), 

c) wysokość obiektów – max 14 m n. p. t., 

d) dachy spadziste o kącie nachylenia min 12O z możliwością odstępstw dla wolnostojących obiektów dla 
których dopuszcza się dachy płaskie – ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne, funkcjonalno-
techniczne i technologiczne; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) uzbrojenie terenu poprzez przyłącza z sąsiednich terenów zabudowanych – zgodnie z przepisami 
odrębnymi, wg warunków właściwych zarządców sieci, 

b) pozostałe ustalenia – § 14; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej oraz kształtowania linii zabudowy – § 15; 

6) zasady kształtowania wskaźników wykorzystania terenu inwestycji: 

a) powierzchnia zabudowy – max 60 % powierzchni terenu inwestycji, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 20 % powierzchni terenu inwestycji, 

c) intensywność zabudowy – max 0,7; 
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7) zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów: 

a) dla obiektów usługowych – min 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej handlowej oraz 
dodatkowo – min 3 miejsca parkingowe na 10 osób zatrudnionych, 

b) dla obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowo-składowych – min 2 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo – min 3 miejsca parkingowe na 10 osób zatrudnionych, 

c) dla stacji paliw – w dostosowaniu do potrzeb funkcjonalno-technicznych i technologicznych, 

d) dopuszcza się dostosowanie ilości miejsc postojowych i parkingów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 litery 
a-c, do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, charakteru działalności i warunków lokalnych; 

8) zasady kształtowania zieleni urządzonej: 

a) przy realizacji zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych sposób wprowadzania zieleni winien zapewniać 
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) system zieleni winien umożliwiać prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej, 

c) kompozycje roślinne (system nasadzeń i skład gatunkowego roślin) należy dostosować do charakteru 
otoczenia oraz stosować wyłącznie rodzime, lokalne gatunków flory; 

9) zasady scalania i podziału nieruchomości – § 16. 

2. Szczególne zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w ust. 1 pkt 3 zasad kształtowania zabudowy oraz od ustalonych 
w ust. 1 pkt 6 wskaźników wykorzystania terenów – przy dokonywaniu uzupełnień i przekształceń 
w obrębie istniejącej zabudowy, tj.: przy przeprowadzaniu remontów bieżących, kapitalnych oraz przy 
przebudowie obiektów budowlanych, w dostosowaniu do uwarunkowań krajobrazu kulturowego gminy – 
układów urbanistycznych, zespołów i obiektów budowlanych, jeżeli wynikają one z uwarunkowań 
kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i urbanistycznych, przy zachowaniu uwarunkowań 
historycznych; 

2) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu dotyczących przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1: 

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 1, pkt 3 oraz pkt 6, 

b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji służących zaspokajaniu potrzeb 
lokalnych oraz ochronnych; 

3) potrzeby lokalne oraz ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit b dotyczą: 

a) urządzeń zaopatrzenia w wodę, w tym: ujęć, stacji uzdatniania, zbiorników wody oraz hydroforni, 

b) urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: przepompowni oraz lokalnych oczyszczalni 
ścieków, 

c) zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym: stacji transformatorowych, 

d) zaopatrzenia w urządzenia i sieci: gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 

e) urządzenia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

f) wytyczania dróg dojazdowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych; 

4) dopuszcza się działalność inwestycyjną w obrębie istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej 
i komunikacji; 

5) obowiązuje wyposażenie terenu inwestycji w dojazdy pożarowe oraz sieć hydrantów przeciwpożarowych 
i inne urządzenia, stosownie do wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z10-P,U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy przemysłowej oraz usługowej, w tym obiekty produkcyjne, 
produkcyjno-usługowe oraz usługowe, bazy, składy, magazyny i hurtownie z dopuszczeniem obiektów 
o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty handlu, rzemiosła i wytwórczości, 

b) stacje paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, 

c) bazy transportowe, 

d) zabudowa techniczna i gospodarcza (garaże, budynki zw. z infrastrukturą techniczną, administracyjne, 
socjalno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe oraz obiekty obsługi gospodarki komunalnej), 

e) obiekty wytwórcze odnawialnych źródeł energii w postaci elektrociepłowni na biogaz oraz farm 
fotowoltaicznych, 

f) mała architektura, 

g) zieleń urządzona nawiązująca do lokalnych gatunków naturalnych, 

h) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (zw. z przeznaczeniem podstawowym), 

i) urządzenia komunikacji (dojścia, drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, miejsca postojowe i parkingi 
publiczne); 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej o zwartych lub rozczłonkowanych elementach systemu 
zabudowy, 

b) kondygnacje nadziemne – max 2 (bez podpiwniczenia), 

c) wysokość obiektów – max 16 m n. p. t., 

d) dachy spadziste o kącie nachylenia min 12O z możliwością odstępstw dla wolnostojących obiektów, dla 
których dopuszcza się dachy płaskie – ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne, funkcjonalno-
techniczne i technologiczne; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) uzbrojenie terenu poprzez przyłącza z sąsiednich terenów zabudowanych – zgodnie z przepisami 
odrębnymi, wg warunków właściwych zarządców sieci, 

b) pozostałe ustalenia – § 14; 

5) zasady i warunki obsługi komunikacyjnej oraz kształtowania linii zabudowy – § 15; 

6) zasady kształtowania wskaźników wykorzystania terenu inwestycji: 

a) powierzchnia zabudowy – max 70 % powierzchni terenu inwestycji, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 20 % powierzchni terenu inwestycji, 

c) intensywność zabudowy – max 1,0; 

7) zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów: 

a) dla obiektów usługowych – min 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej handlowej oraz 
dodatkowo – min 3 miejsca parkingowe na 10 osób zatrudnionych, 

b) dla obiektów przemysłowych, produkcji i składowania – min 2 miejsca parkingowe na 100 m2 

powierzchni użytkowej oraz dodatkowo – min 3 miejsca parkingowe na 10 osób zatrudnionych, 

c) dla stacji paliw – w dostosowaniu do potrzeb funkcjonalno-technicznych i technologicznych, 

d) dopuszcza się dostosowanie ilości miejsc postojowych i parkingów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 litery 
a-c, do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu, charakteru działalności i warunków lokalnych; 

8) zasady kształtowania zieleni urządzonej: 

a) przy realizacji zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych sposób wprowadzania zieleni winien zapewniać 
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) system zieleni winien umożliwiać prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej, 
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c) kompozycje roślinne (system nasadzeń i skład gatunkowego roślin) należy dostosować do charakteru 
otoczenia oraz stosować wyłącznie rodzime, lokalne gatunków flory; 

9) zasady scalania i podziału nieruchomości – § 16. 

2. Szczególne zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w ust. 1 pkt 3 zasad kształtowania zabudowy oraz od ustalonych 
w ust. 1 pkt 6 wskaźników wykorzystania terenów – przy dokonywaniu uzupełnień i przekształceń 
w obrębie istniejącej zabudowy, tj.: przy przeprowadzaniu remontów bieżących, kapitalnych oraz przy 
przebudowie obiektów budowlanych, w dostosowaniu do uwarunkowań krajobrazu kulturowego gminy – 
układów urbanistycznych, zespołów i obiektów budowlanych, jeżeli wynikają one z uwarunkowań 
kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i urbanistycznych, przy zachowaniu uwarunkowań 
historycznych; 

2) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu dotyczących przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1: 

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 1, pkt 3 oraz pkt 6, 

b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji służących zaspokajaniu potrzeb 
lokalnych oraz ochronnych; 

3) potrzeby lokalne oraz ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b dotyczą: 

a) urządzeń zaopatrzenia w wodę, w tym: ujęć, stacji uzdatniania, zbiorników wody oraz hydroforni, 

b) urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: przepompowni oraz lokalnych oczyszczalni 
ścieków, 

c) zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym: stacji transformatorowych, 

d) zaopatrzenia w urządzenia i sieci: gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 

e) urządzenia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

f) wytyczania dróg dojazdowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych; 

4) dopuszcza się działalność inwestycyjną w obrębie istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej 
i komunikacji; 

5) obowiązuje wyposażenie terenu inwestycji w dojazdy pożarowe oraz sieć hydrantów przeciwpożarowych 
i inne urządzenia, stosownie do wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

Rozdział 2. 
Zasady realizacji infrastruktury technicznej 

§ 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz powiązań 
z układem zewnętrznym: 

1) utrzymuje się istniejące – wyodrębnione i nie wyodrębnione rysunkiem planu – obiekty budowlane, sieci 
oraz urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się: 

a) remonty, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę obiektów budowlanych, sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej, lokalne zmiany przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, wynikające z uzasadnionych rozwiązań projektowych oraz rozbudowę i budowę nowych 
systemów uzbrojenia terenów (z wyjątkiem elektrowni wiatrowych i wodnych), w tym obiektów 
budowlanych, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych, cieplnych, elektroenergetycznych (m. in. stacji transformatorowych) oraz 
telekomunikacyjnych – łączności przewodowej i bezprzewodowej, 

b) remonty i odbudowę oraz realizację nowych urządzeń melioracji wodnych, 

c) realizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu zgodnie 
z określonymi dla poszczególnych terenów przeznaczeniem podstawowym oraz przeznaczeniem 
dopuszczalnym, 
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d) prowadzenie prac poszukiwawczych, tj. badań geofizycznych oraz wierceń poszukiwawczych złóż 
kopalin oraz budowę infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją tych złóż. 

2. Dla terenów objętych planem ustala się następujące zasady realizacji infrastruktury technicznej: 

1) zasady zaopatrzenia w wodę: 

a) z istniejącej sieci komunalnej lub poprzez jej rozbudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń – za 
pośrednictwem wodociągu komunalnego miasta Bochnia istniejącą magistralą wodociągową Gawłówek 
- Grobla lub z ujęć prywatnych – studziennych, 

b) przy budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej winny być uwzględniane wymogi 
dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w szczególności obejmujące lokalizację 
hydrantów przeciwpożarowych; 

2) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) dla celów bytowych i grzewczych z istniejącej sieci lub poprzez jej rozbudowę i budowę nowych 
obiektów i urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia (w zależności od potrzeb), 

b) nowe stacje transformatorowe winny być budowane jako wnętrzowe, wolnostojące lub wbudowane 
w obiekty kubaturowe; linie SN i NN winny być budowane jako kablowe; w sytuacjach szczególnych 
dopuszcza się budowę stacji nasłupowych oraz napowietrznych linii SN i NN - do czasu realizacji 
systemu docelowego; 

c) przy realizacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych należy zachować strefy ochronne (bezpieczeństwa) 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zasady obsługi telekomunikacyjnej: 

a) zaopatrzenie teletechniczne – z istniejącej sieci lub poprzez jej rozbudowę i budowę nowych obiektów 
i urządzeń (w zależności od potrzeb), 

b) usługi łączności przewodowej zaspokajane będą w oparciu o istniejące centrale telefoniczne, 

c) usługi łączności bezprzewodowej świadczone będą przez uprawnionych operatorów; 

4) zasady zaopatrzenia w gaz: 

a) głównym źródłem zaopatrzenia w gaz pozostanie gazociąg wysokoprężny Tarnów-Kraków, z którego 
gaz dostarczany jest poprzez stację redukcyjną w Bochni i średnioprężny gazociąg przesyłowy Ø 150 
mm do sieci rozdzielczej, 

b) zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych i grzewczych odbywać się będzie z istniejącej sieci lub poprzez 
jej rozbudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń gazowych (w zależności od potrzeb); 

5) zasady zaopatrzenia w ciepło: 

a) systemem ciepłowniczym indywidualnym lub zbiorczym, z preferencjami dla paliw czystych 
ekologicznie (energii elektrycznej, lekkiego oleju opałowego, gazu ziemnego oraz innych, 
niekonwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii), 

b) dopuszcza się system ogrzewania oparty o lokalne kotłownie ogrzewające pojedyncze obiekty lub ich 
zespoły, oraz indywidualne urządzenia grzewcze w budynkach, 

c) w nowych kotłowniach należy stosować rozwiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeń, 
z preferencjami dla paliw niskoemisyjnych; 

6) zasady gospodarki ściekowej: 

a) utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego, szczelnego, okresowo opróżnianego zbiornika, a po 
realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej – do sieci kanalizacji komunalnej; 

b) zakłada się, że gospodarka ściekowa w rejonie terenów objętych planem, tak jak na obszarze całej gminy 
Drwinia, funkcjonować będzie w oparciu o zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub 
grawitacyjno-ciśnieniowej zakończonej oczyszczalniami ścieków; 

7) zasady gospodarki odpadami: 
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a) dopuszcza się dotychczasowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na indywidualnym 
gromadzeniu odpadów we właściwych pojemnikach i wywożeniu ich na składowiska położone poza 
obszarem gminy - zgodnie z zasadami obowiązującymi na obszarze gminy Drwinia, 

b) w miarę możliwości należy wprowadzać stosowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów, 

c) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych postępowanie z nimi winno odpowiadać 
szczegółowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

3. Przy realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych obowiązuje spełnienie warunków  wynikających 
z przepisów odrębnych (m. in. zachowanie właściwych odległości zabudowy od istniejących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, istniejących obiektów budowlanych, ciągów komunikacyjnych, cieków wodnych 
oraz spełnienie norm przeciwpożarowych). 

4. Przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej należy uwzględnić istniejące uzbrojenie terenów: sieci 
i urządzenia wodno-kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne oraz elektroenergetyczne - wraz ze strefami 
ochronnymi (bezpieczeństwa) i wynikające z ich istnienia ograniczenia w zagospodarowaniu terenów. 

Rozdział 3. 
Zasady i warunki obsługi komunikacyjnej oraz kształtowania linii zabudowy. 

§ 15. 1. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem: 

1) obowiązuje zapewnienie dojazdów oraz dróg pożarowych do nieruchomości objętych planem oraz ustala 
się, że obsługę komunikacyjną, zapewniającą dojazd i dostęp nieruchomości do dróg publicznych, należy 
zapewnić poprzez bezpośrednie wjazdy do dróg publicznych lub wewnętrzne drogi dojazdowe – 
obowiązuje uwzględnienie warunków właściwego zarządcy oraz przepisów odrębnych w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

2) warunkiem podłączenia nowych terenów osadniczych do dróg publicznych jest zapewnienie płynności 
ruchu po włączeniu dodatkowego strumienia ruchu z projektowanych obiektów; w miarę możliwości 
należy ograniczać liczbę projektowanych zjazdów, w szczególności dla terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę oraz stosować wspólne rozwiązania komunikacyjne – poprzez wykorzystanie istniejących 
zjazdów lub drogi wewnętrzne wg warunków właściwego zarządcy oraz przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego; 

3) przy wprowadzaniu zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych należy postępować w sposób umożliwiający 
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

4) zmiana zagospodarowania terenu, związana z jego zabudową lub wprowadzeniem dostępności dla 
pojazdów, wymaga spełnienia warunków organizacji zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi 
publicznej, zapewniającego właściwe warunki obsługi komunikacyjnej; 

5) zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom 
wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do 
wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest 
przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych; 

6) ogrodzenia nieruchomości powinny być lokalizowane poza wyznaczonymi w planie liniami 
rozgraniczającymi dróg i ulic; 

7) wszelka działalność inwestycyjna w obrębie pasów drogowych oraz na terenach przyległych do dróg – 
winna być prowadzona wg warunków właściwego zarządcy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Warunki obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem: 

1) obsługę terenów usytuowanych przy drogach publicznych, wojewódzkich – głównych KD-G nr 964 oraz 
KD-G nr 965  należy zapewnić poprzez zjazdy z tych dróg, wg warunków właściwego zarządcy oraz przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

2) obsługę terenów usytuowanych przy drogach publicznych, powiatowych KD-Z – zbiorczych należy 
zapewnić poprzez zjazdy z tych dróg, wg warunków właściwego zarządcy oraz przy zapewnieniu 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

3) obsługę terenów usytuowanych przy drogach publicznych, gminnych KD-L – lokalnych oraz KD-D – 
dojazdowych należy zapewnić poprzez zjazdy z tych dróg, wg warunków właściwego zarządcy oraz przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

4) obsługę terenów usytuowanych przy drogach wewnętrznych – należy zapewnić poprzez zjazdy z tych dróg, 
w dostosowaniu do zamierzeń inwestycyjnych i lokalnych uwarunkowań; włączenia do dróg publicznych 
poprzez drogi wewnętrzne należy zapewnić poprzez zjazdy z tych dróg wg warunków właściwego zarządcy 
oraz przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3. Dopuszcza się wyznaczanie i realizację, nie wyznaczonych na rysunku planu, ciągów pieszych, pieszo-
jezdnych oraz dróg dojazdowych – publicznych i wewnętrznych dla obsługi komunikacyjnej przedmiotowych 
terenów, przy czym szerokość tych urządzeń komunikacyjnych powinna wynosić co najmniej: 

1) min 5,0 m, jeżeli droga lub inny ciąg komunikacyjny zapewnia dojazd do pojedynczej działki budowlanej, 
z zachowaniem linii zabudowy – min 6 m od linii rozgraniczających te drogi; 

2) min 6 metrów – w pozostałych przypadkach, z zachowaniem linii zabudowy – min 6 m od linii 
rozgraniczających te drogi; 

3) włączenia dróg (ulic), o których mowa w ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2, do istniejącej sieci drogowej winny 
spełniać wymagania przepisów odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

4. Obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu w odległościach: 

1) 20 m od linii rozgraniczających dróg (ulic) oznaczonych jako KD-G, z wyjątkiem terenów Z2-P/U oraz Z7-
U, dla których ustala się linię zabudowy 8 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone KD-G, 

2) 10 m od linii rozgraniczających dróg (ulic) oznaczonych jako KD-Z, 

3) 8 m od linii rozgraniczających dróg (ulic) oznaczonych jako KD-L, 

4) 6 m od linii rozgraniczających dróg (ulic) oznaczonych jako KD-D, 

5) 6 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych jako KDW; z dopuszczeniem odstępstw, 
jeżeli wynikają one z przypadków szczególnych, wymagających zastosowania innych linii zabudowy – 
w sytuacji wynikającej z istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenów, kształtowania linii ogrodzeń 
oraz dostosowania do innych warunków lokalnych – zgodnie z przepisami odrębnymi, wg warunków 
właściwego zarządcy oraz przy zastosowaniu środków technicznych zmniejszających oddziaływania 
poniżej poziomu ustalonego w przepisach odrębnych, bądź zwiększających odporność budynku na 
zagrożenia i uciążliwości komunikacyjne (hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza). 

Rozdział 4. 
Zasady scalania i podziału nieruchomości 

§ 16. 1. Dla terenów objętych planem ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości: 

1) scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one zgodne z ustaleniami planu oraz 
przepisami szczególnymi; zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak 
i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu; 

2) scalenie i podział nieruchomości powinien zapewniać: 

a) dostęp nowopowstających działek do drogi publicznej, z uwzględnieniem wymogów przepisów 
o gospodarce nieruchomościami, 

b) możliwość doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, 

c) prawidłową strukturę funkcjonalno-przestrzenną terenu będącego przedmiotem podziału, 
w szczególności w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz czytelnego układu kompozycyjnego; 
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2. Nie precyzuje się dopuszczalnej powierzchni działek przy scaleniach i podziałach nieruchomości; 
niezbędne przekształcenia w tym zakresie są dopuszczone w przypadkach szczególnych, wynikających 
z własności nieruchomości lub konieczności wydzielenia odrębnych terenów na cele infrastruktury 
i komunikacji oraz inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym terenów planowanych inwestycji. 

DZIAŁ IV. 
USTALENIA PRZEJŚCIOWE 

 
Rozdział 1. 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
 

§ 17. 1. Ustala się, że do czasu realizacji nowych inwestycji, na terenach objętym planem obowiązywać 
będzie dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i użytkowania tych terenów. 

Rozdział 2. 
Wysokość opłaty planistycznej 

§ 18. 1. Dla nieruchomości objętych planem ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r., na poziomie 30%. 

DZIAŁ V. 
USTALENIA KOŃCOWE 

§ 19. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drwinia. 

§ 20. 1. Tracą moc  -  w zakresie określonym w §1 ust. 2 niniejszej uchwały: 

1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: 
Bieńkowice, Drwinia, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona, przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia 
Nr XXII/126/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 166, poz. 1068); 

2) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: 
Grobla, Ispina, Niedary, Świniary i Trawniki, przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia Nr XXII/124/05 
z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 164, poz. 1066); 

3) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: 
Dziewin, Gawłówek i Mikluszowice, przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia Nr XXII/125/05 z dnia 
31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 165, poz. 1067). 

§ 21. 1. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Drwini i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

  

  
 Przewodniczący Rady Gminy w Drwini 

Roman Gołębiowski 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/156/16 
Rady Gminy w Drwini 
z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

 
 

RYSUNEK PLANU, SPORZĄDZONY  
NA MAPIE ZASADNICZEJ W SKALI 1:1000* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 43 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 44 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 45 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 47 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 49 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 50 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 51 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 52 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 53 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 54 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 55 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 56 – Poz. 3054



Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 3054



Przewodniczący Rady Gminy w Drwini: Roman Gołębiowski 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI/156/16 
Rady Gminy w Drwini 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIA 
dotyczące realizacji 

 
zapisanych w projekcie „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia 
w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, 
Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona” - inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania 

Zapisane w projekcie „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia 
w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, 
Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona” – inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, należące do zadań własnych Gminy, realizowane będą wg wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2015 – 2038 przyjętej Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Drwinia z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, 
będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych 
i środków pomocowych. Starania o pozyskiwanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i środków 
pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę – przyjmując zasady finansowania wymienionych 
inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

  
Przewodniczący Rady Gminy w Drwini 

Roman Gołębiowski 
 

 
 
Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/156/16 
Rady Gminy w Drwini 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIA 
 

Rady Gminy w Drwini w sprawie uwag do „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, 

Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona” 

Rada Gminy w Drwini uchwalając  „Zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Drwinia w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, 
Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona” dokonała rozstrzygnięć w zakresie uwag do 
projektu zmiany tego planu - wg załączonego poniżej - zestawienia tabelarycznego 
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WYKAZ UWAG 
ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH  DO PROJEKTU 

„ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRWINIA 
w części obejmującej sołectwa: 

Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona" 
w okresie I wyłożenia projektu zmiany planów do publicznego wglądu – od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r. 

oraz w terminie ustawowym określonym do składania uwag – do dnia 29 marca 2016 r. 

Lp Numer i data 
wpływu 
uwagi 

Zgłaszający Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Uwagi (uzasadnienie) 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
uie-

uwzględniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Uwaga z dnia 

17.03.2016 r. 
 

[…]* 
 

[…]* 
Zmiana przeznaczenia 
działek nr 656/2, 657  
w miejscowości Wyżyce 
z terenów rolnych 
oznaczonych w 
aktualnie 
obowiązującym planie 
miejscowym symbolem 
R, na tereny zabudowy 
zagrodowej RM, 
ponieważ daje to szansę 
rolnikowi na  zabudowę 
zagrodową po spełnieniu 
wszystkich kryteriów. 

Działki nr 656/2, 
657 w 
miejscowości 
Wyżyce, gm. 
Drwinia 

tereny rolne R  - Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywną 
Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: 
GZ.tr.057–602–503/15 z dnia 12 stycznia 2016 r.  
W uzasadnieniu ww. Decyzji m.in. wskazano, iż celem 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest ich 
ochrona, zarówno ilościowa, jak i jakościowa, po to, aby 
zachować zwartą przestrzeń produkcyjną, w 
szczególności gruntów o najwyższej bonitacji klas I-III, 
natomiast zabudowanie tych gruntów spowodowałoby 
naruszenie tej zawartości. Z położenia przedmiotowych 
gruntów wynika, że są one usytuowane w otoczeniu 
gruntów rolnych, przez co zabudowanie ich 
spowodowałoby powstanie chaosu przestrzennego. 
W Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
odniesiono się również do faktu, że najżyźniejszych 
gruntów rolnych, stanowiących podstawę zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego Polski, jest na terenie 
kraju zaledwie ok.25%. Tylko w wyjątkowych 
przypadkach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może 
przeznaczyć pod lokalizację inwestycji grunty najlepszej 
jakości. Taka wyjątkowa sytuacji w niniejszej sprawie 
nie zachodzi. 
Natomiast przekształcenie przedmiotowych działek 
na tereny zabudowy zagrodowej RM na obecnym 
etapie procedury planistycznej jest niemożliwe – ze 
względu na  konieczność w takim przypadku, 
powtórzenia całej procedury. 

2. Uwaga z dnia 
17.03.2016 r. 

 
[…]* 

 
[…]* 

Zmiana przeznaczenia 
działek nr 651, 652 w 
miejscowości Wyżyce z 
terenów rolnych 
oznaczonych w 
aktualnie 
obowiązującym planie 
miejscowym symbolem 
R, na tereny zabudowy 

działki nr 651, 
652 w 
miejscowości 
Wyżyce, gm. 
Drwinia 

tereny rolne R  - Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywną 
Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: 
GZ.tr.057–602–503/15 z dnia 12 stycznia 2016 r.  
W uzasadnieniu ww. Decyzji m.in. wskazano, iż celem 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest ich 
ochrona, zarówno ilościowa, jak i jakościowa, po to, aby 
zachować zwartą przestrzeń produkcyjną,  
w szczególności gruntów o najwyższej bonitacji klas I-
III, natomiast zabudowanie tych gruntów 
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zagrodowej RM, 
ponieważ daje to szansę 
rolnikowi na  zabudowę 
zagrodową po spełnieniu 
wszystkich kryteriów. 

spowodowałoby naruszenie tej zawartości. Z położenia 
przedmiotowych gruntów wynika, że są one usytuowane 
w otoczeniu gruntów rolnych, przez co zabudowanie ich 
spowodowałoby powstanie chaosu przestrzennego. 
W Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
odniesiono się również do faktu, że najżyźniejszych 
gruntów rolnych, stanowiących podstawę zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego Polski, jest na terenie 
kraju zaledwie ok.25%. Tylko w wyjątkowych 
przypadkach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może 
przeznaczyć pod lokalizację inwestycji grunty najlepszej 
jakości. Taka wyjątkowa sytuacji w niniejszej sprawie 
nie zachodzi. 
Natomiast przekształcenie przedmiotowych działek 
na tereny zabudowy zagrodowej RM na obecnym 
etapie procedury planistycznej jest niemożliwe  
– ze względu na  konieczność w takim przypadku, 
powtórzenia całej procedury 

 
________ 
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte 

dane osobowe. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy w Drwini 

Roman Gołębiowski 
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