
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/317/17 

RADY GMINY NAWOJOWEJ 

z dnia 30 maja 2017 roku 

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3” 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 1 października 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami), Rada Gminy 

Nawojowa uchwala, co następuje: 

§ 1. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 

460/3, 466/3, stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - 

wieś Nawojowa, przyjętego Uchwałą Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z 30 grudnia 2003 r. 

(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 63 z 2004r., poz.806 z późn. zmianami), po 

uprzednim: 

1. Stwierdzeniu, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 

460/1, 460/2, 460/3, 466/3, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nawojowa, przyjętego uchwałą Rady Gminy Nawojowa Nr L/429/14 z dnia 6 listopada 

2014 r., 

2. Rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, 

3. Rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych gminy. 

 

Rozdział 1. 

USTALENIA PORZĄDKOWE 

 

§ 2.  PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3, 

obejmuje tereny o łącznej powierzchni 1,20ha, położone w miejscowości Nawojowa.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3, 

składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz Załącznika graficznego Nr 1 - rysunek 

planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1 000. 

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 3919



3. Pozostałe załączniki do Uchwały stanowią: 

1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do 

projektu planu; 

2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy. 

§ 3.  OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W UCHWALE OKREŚLEŃ 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu oznaczoną symbolem cyfrowo – literowym 

i ograniczoną liniami ciągłymi, rozgraniczającymi różne przeznaczenie lub różne zasady 

zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;  

2) przeznaczeniu - należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia działki budowlanej, zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, 

związanymi bezpośrednio z funkcją terenu, takimi jak obiekty małej architektury, dojścia i dojazdy, miejsca 

postojowe; 

3) całkowitej wysokości budynku – rozumie się przez to wysokość mierzoną od średniego poziomu terenu 

ukształtowanego wokół budynku (obliczanego, jako średnia arytmetyczna pomiędzy najwyższym 

a najniższym punktem) do kalenicy dachu;  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana 

budynku lub słupy podcieni, bez prawa ich przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu. Nie 

dotyczy to elementów nadziemnych takich jak np.: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, 

rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju, nadwieszonych nad terenem oraz schodów 

prowadzących do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych; 

5) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej; 

6) otwarciach dachowych - należy przez to rozumieć różnego rodzaju okna połaciowe lub lukarny, facjatki, 

„jaskółki”, „kapliczki”, otwarcia pulpitowe oraz inne formy kształtowania połaci dachu, służące 

naturalnemu doświetleniu poddasza lub strychu, za wyjątkiem zabronionych ustaleniami szczegółowymi 

planu; 

7) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia budowlane, związane z: 

a) zaopatrzeniem w energię elektryczną, 

b) zaopatrzeniem w gaz, 

c) zaopatrzeniem w wodę, 

d) odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych, 

e) zapewnieniem dostępu do usług telekomunikacyjnych, 

f) zaopatrzeniem w ciepło, 

g) oświetleniem ulicznym. 

Rozdział 2. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. 

§ 4.  USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, DÓBR 

KULTURY ORAZ KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują zasady i ograniczenia uwzględnione w ustaleniach 

niniejszej uchwały, wynikające z położenia terenów w: 

1) Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/299/12 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 

20 marca 2012 r. Poz. 1194) - cały obszar opracowania; 

2) Obszarze Natura 2000 Nawojowa PLH 120035 (Podkowiec mały) - cały obszar objęty planem; 
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3) Otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody 

Małopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 roku Nr 309, 

poz. 2238) – cały obszar objęty planem; 

2. Dopuszcza się utrzymanie jako tymczasowego, istniejącego użytkowania terenów i obiektów 

budowlanych, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie; 

3. W zakresie ochrony przed hałasem dla terenów oznaczonych symbolem MN obowiązuje przestrzeganie 

dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy 

mieszkaniowej; 

4. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej i komunikacji; 

2) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych; 

3) zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z elementów betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych; 

4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu; 

5. W zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z przebiegiem napowietrznej linii 

elektroenergetycznej oznaczonej na rysunku planu symbolem EE 110 kV, wyznacza się pas technologiczny 

o szerokości około 36 metrów (po 14,5 m od skrajnych przewodów w obie strony), w granicach którego 

obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących lokalizacji sieci 

energetycznych. W przypadku zmian zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w pasie 

technologicznym linii należy dokonać uzgodnień z zarządcą sieci. Na granicy ww. pasa, maksymalne natężenia 

pola elektromagnetycznego, zakłóceń radioelektrycznych i poziomu dźwięków emitowanych przez pracującą 

linię, nie mogą przekraczać wartości granicznych dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów 

i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, określonych w przepisach odrębnych dotyczących 

poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu w środowisku; 

6. W planie nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

dokonywanych zgodnie z Działem III, Rozdz. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze względu na brak 

wyznaczonych w planie obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości. 

§ 5.  USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI. 

1. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi 

terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,  a także ich remont, przebudowę i rozbudowę. 

2. Zagospodarowanie działek na których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, gazowe, łączności, 

wymaga stanowiska właściwego administratora sieci bądź uzgodnienia w zakresie zgodności z obowiązującymi 

warunkami i normami. 

3. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: 

1) Zaopatrzenie w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej lub własnego ujęcia; 

2) Przy rozbudowie istniejącej sieci oraz budowie nowych sieci dopuszcza się realizację hydrantów 

przeciwpożarowych. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków: 

1) Odprowadzenie ścieków komunalnych z całego obszaru objętego planem, siecią kanalizacji sanitarnej na 

oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu. Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się 

realizację zbiorników bezodpływowych; 

2) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. W zakresie składowania odpadów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Nawojowa, przyjęte stosowną uchwałą Rady Gminy Nawojowa, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
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2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie urządzonych. 

6. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 

1) Nowe obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu 

o zasilanie: 

a) gazem, 

b) energią elektryczną, 

c) odnawialnymi źródłami ciepła, 

d) niskosiarkowymi paliwami płynnymi lub stałymi; 

2) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie rozwiązań indywidualnych; 

3) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń. 

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną: 

1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich lub średnich napięć na zasadach ustalonych przez 

zarządzającego siecią; 

2) Dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych oraz wnętrzowych 

i napowietrznych stacji transformatorowych. 

8. W zakresie komunikacji:  

1) Dostęp do terenów z istniejącej drogi publicznej poprzez istniejącą drogę wewnętrzną sąsiadującą 

bezpośrednio od północy z terenami objętymi planem. 

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne: realizacja sieci telekomunikacyjnych za 

pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych ziemnych i innych dostępnych rozwiązań.  

§ 6.  USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ. 

–   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1.MN- pow. 0,29 ha i 2.MN – 

pow. 0,91  ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi, w tym budynkami garażowymi i gospodarczymi, realizowana na działkach budowlanych 

o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 ; 

2) Zachowanie intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,5; 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki budowlanej; 

4) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

5) Lokalizacja budynków na następujących zasadach: 

a) przy realizacji budynków obowiązuje uwzględnienie: 

- wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

- odległości od obiektów budowlanych infrastruktury technicznej wynikających z przepisów odrębnych, 

w tym w terenie 2.MN pasa technologicznego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 

o szerokości około 36 metrów (po 14,5 m od skrajnych przewodów w obie strony). Lokalizacja 

budynków mieszkalnych i przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości nie mniejszej niż 14,5 m 

od skrajnych przewodów oznaczonej na rysunku planu symbolem EE 110 kV napowietrznej linii 

elektroenergetycznej, 

- lokalnego wodociągu oraz istniejącej w terenie 2.MN studni, 

b) całkowita wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć 10 metrów,  

a budynków gospodarczych i garaży 5,0 metrów, 

c) stosowanie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 350 – 450. Dopuszcza 

się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej. Zakaz stosowania dachów 

kopertowych, 
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d) w przypadku dobudowy garażu do budynku gospodarczego lub do budynku mieszkalnego, dopuszcza się 

stosowanie dachów o innym kącie nachylenia połaci i przekrycie ich dachami o spadku równym lub 

mniejszym od spadku dachu głównego, jednak nie mniejszym niż 120, 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie 

pionowej. Zakaz stosowania różnych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o wspólnej 

kalenicy, z dopuszczeniem stosowania innych kątów nachylenia dla części dachów nie stanowiących 

głównych połaci, 

f) dopuszcza się otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednego otwarcia liczona w najszerszym jego 

miejscu (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów), nie może przekroczyć ½ długości całej 

połaci dachowej. Łączna szerokość otwarć nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej, 

g) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów, obowiązuje stosowanie koloru naturalnej 

dachówki, 

h) przy realizacji elewacji tynkowanych dopuszcza się stosowanie kolorystyki we wszystkich odcieniach 

naturalnego piaskowca, z zakazem stosowania kolorów jaskrawych, tj. rażących oczy intensywnym 

kolorem lub blaskiem, w tym fluorescencyjnych; 

6) Zapewnienie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny. 

Rozdział 3. 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI. 

§ 7. Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów 

w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości 10%. 

Rozdział 4. 

PRZEPISY KOŃCOWE. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jacenty Skrzypiec 
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tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej R
zmiana granic terenów koncentracji zabudowy mieszkaniowej

tereny rolne w 30 metrowej strefie, w której dopuszczona jest
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXIV/317/17 

Rady Gminy Nawojowej 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NAWOJOWA 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH DO 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NAWOJOWA – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3 

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego NAWOJOWA - działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3, nie wpłynęła 

ani jedna uwaga.  

W związku z powyższym, wymagane przepisami rozstrzygnięcie Rady Gminy Nawojowa jest 

bezprzedmiotowe. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jacenty Skrzypiec 
 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXXIV/317/17 

Rady Gminy Nawojowej 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NAWOJOWA 

O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Gminy Nawojowa jest bezprzedmiotowe, ponieważ 

budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowana przestrzennego wsi Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3. 

  

W wyniku uchwalenia przedmiotowej zmiany planu gmina nie będzie musiała ponosić kosztów realizacji 

inwestycji celu publicznego, czyli wyposażenia w niezbędne sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, 

ewentualnie modernizacji lub budowy dróg. 

Dojazd do terenów objętych zmianą planu będzie się odbywać istniejącą drogą gruntową wewnętrzną lub 

asfaltową drogą publiczną. W celu bieżącego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej istnieje możliwość 

wyposażenia terenu inwestycji w zbiorniki bezodpływowe, do czasu kompleksowego wyposażenia w sieć 

kanalizacji sanitarnej całej wsi. Natomiast zaopatrzenie terenu inwestycji w wodę, w przypadku braku sieci 

wodociągowej, dopuszczono zapisami ogólnymi planu z indywidualnego ujęcia lub ze zlokalizowanej 

w terenie 2.MN studni. 

W związku z powyższym, budżet Gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi 

z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nawojowa – działki nr 460/1, 

460/2, 460/3, 466/3. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jacenty Skrzypiec 
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