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Uchwa³a* Nr XXXVII/510/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego
przy ul. Elli Marchettiego w Chrzanowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 27 i art. 20 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹
Nr XXVIII/407/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 pa�-
dziernika 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza ko-
munalnego przy ul. Elli Marchettiego w Chrzanowie, na wnio-
sek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzano-
wie uchwala:

§ 1

Zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Elli Marchet-
tiego w Chrzanowie uchwalonego uchwa³¹ Nr XXVIII/407/08
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 pa�dziernika 2008 r.
w zakresie sprostowania oczywistej omy³ki pisarskiej w § 8
ust. 1, pkt 1, ppkt a) i w § 8 ust. 1, pkt 3, ppkt a) oraz w § 8 ust. 3,
pkt 1, tiret pierwsze, w ten sposób, ¿e: s³owa "kwarta³" zastêpu-
je siê s³owem "kwatera".

§ 2

Pozosta³e postanowienia zawarte w tre�ci uchwa³y oraz
w za³¹cznikach do uchwa³y, o której mowa w § 1, pozostaj¹
w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik

2333

Uchwa³a* Nr XL/507/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu

z dnia 18 maja 2009 r.

w sprawie "zmiany Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego MIASTO STARY S¥CZ - PLAN NR 1",
przyjêtego Uchwa³¹ Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Sta-
rym S¹czu dnia 30 grudnia 2004 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.

______________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.

______________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.), art. 20 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Miejska
w Starym S¹czu:
1. po stwierdzeniu zgodno�ci zmian projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY S¥CZ
- PLAN NR 1, przedstawionych na za³¹czniku graficznym Nr 1,
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary S¹cz
uchwa³¹ Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 11 wrze�nia 2000 r.;

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

3. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszo-
nych do projektu zmiany planu,

uchwala
zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego - MIASTO STARY S¥CZ - PLAN NR 1,
zwane dalej zmian¹ planu.

§ 1

PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWA£Y

1. ZMIANA PLANU, obejmuje tereny o powierzchni 387,85 ha,
której granice oznaczone s¹ w za³¹czniku graficznym Nr 1
do w/w uchwa³y;

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, sk³ada siê z tekstu planu stanowi¹cego tre�æ niniej-
szej uchwa³y oraz Za³¹cznika graficznego Nr 1 - Rysunek
zmiany planu, sporz¹dzony na mapie zasadniczej w skali
1:2000;

3. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
a. Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji i za-

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

b. Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
nieuwzglêdnionych uwag zg³oszonych do projektu zmia-
ny planu.

§ 2

Zmienia siê ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - MIASTO STARY S¥CZ - PLAN NR 1,
w sposób nastêpuj¹cy:

ROZDZIA£ I - PRZEPISY OGÓLNE

1) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 2. pkt 14, otrzymuje brzmienie:
"14. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-

mieæ liniê, w której obowi¹zkowo nale¿y usytuowaæ co
najmniej 60% �ciany frontowej budynku lub najdalej wy-
suniêty element budynku w kierunku ww. linii w wypad-
ku gdy granica dzia³ki nie tworzy z lini¹ rozgraniczaj¹c¹
drogi k¹ta prostego, bez prawa jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczaj¹cej ulicy. Nie dotyczy to elemen-
tów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne
detale wystroju architektonicznego".

2) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 2. dodaje siê pkt 15, o na-
stêpuj¹cym brzmieniu:
"15. kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ kondygnacjê

nadziemn¹."

§ 3

USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
OBJÊTYCH PLANEM

1) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 3. Ustalenia dla wszyst-
kich terenów objêtych planem w pkt.1, lit. a, otrzymuje
brzmienie:
"a. Po³udniowoma³opolskim Obszarze Chronionego Krajo-

brazu - zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody
Ma³opolskiego z dn. 24 XI 2006 r. (Dz. U. Woj. Ma³op. Nr 806
z 24 XI2006 r., poz. 4862) - ca³y obszar opracowania.:

2) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 3. Ustalenia dla wszystkich
terenów objêtych planem w pkt.1, wprowadza siê lit. e, lit. f,
o nastêpuj¹cym brzmieniu:
"e. w strefach nalotu wynikaj¹cych z funkcjonowania lot-

niska, przy realizacji obiektów i urz¹dzeñ oraz zadrze-
wieñ obowi¹zuje respektowanie wysoko�ci, wynikaj¹-
cych z ww. stref".

"f. Obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 437
(klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego)";

3) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 3. Ustalenia dla wszystkich
terenów objêtych planem, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W obszarach bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ wy-

znaczonych na podstawie zasiêgu wezbrania powodzio-
wego Q1% okre�lonego w sporz¹dzonym przez Dyrekto-
ra Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krako-
wie "Studium okre�laj¹cym granice obszarów bezpo�red-
niego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa³owa-
nych w zlewni dolnego Dunajca od uj�cia Popradu" oraz
w "Studium okre�laj¹cym granice obszarów bezpo�red-
niego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa³owa-
nych w zlewni górnego Dunajca od uj�cia Popradu", ozna-
czonych na rysunku objêtym zmian¹ planu symbolem ZZ,
obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia
wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych, dotycz¹cych ochrony
przed powodzi¹."

4) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 3 Ustalenia dla wszystkich
terenów objêtych planem w pkt 4, otrzymuje brzmienie:
"4. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach za-

gospodarowania, wydzielone s¹ na rysunku planu linia-
mi rozgraniczaj¹cymi �ci�le okre�lonymi (oznaczonymi
lini¹ ci¹g³¹ lub lini¹ przerywan¹)".

5) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 3. Ustalenia dla wszystkich
terenów objêtych planem pkt 6. otrzymuje brzmienie:
"6. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-

cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których:
a. obligatoryjnie wymagane jest sporz¹dzenie raportu

o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko w ro-
zumieniu przepisów odrêbnych, za wyj¹tkiem eksplo-
atacji ¿wirów oraz lokalizacji w terenach oznaczonych
symbolami 1.KL, 1.KL/PE i wszystkich oznaczonych
symbolami P, instalacji radiokomunikacyjnych, radio-
nawigacyjnych i radiolokacyjnych emituj¹cych fale
elektromagnetyczne, zwi¹zanych z obs³ug¹ lotniska
komunikacyjnego oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej, komunikacji, a tak¿e urz¹dzeñ prze-
ciwpowodziowych;

b. mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³y-
waniu przedsiêwziêcia na �rodowisko w rozumieniu
przepisów odrêbnych, za wyj¹tkiem eksploatacji ¿wi-
rów i lokalizacji lotniska, oraz tych dla których zostanie
wykazany brak niekorzystnego wp³ywu na �rodowi-
sko w przeprowadzonej procedurze oceny oddzia³ywa-
nia na �rodowisko."
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6) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 3. Ustalenia dla wszystkich
terenów objêtych planem pkt.7. otrzymuje brzmienie:
"7. W zakresie ochrony przed ha³asem, zgodnie z przepisa-

mi odrêbnymi, obowi¹zuje przestrzeganie dopuszczalnych
warto�ci ha³asu w �rodowisku dla terenów oznaczonych
symbolami:
a. dla wszystkich terenów MN, MW, terenów 2 UC, 3 UC,

- jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê miesz-
kaniow¹;

b. dla terenów MW oraz od terenów od 1 MM do 8 MM -
jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo
- us³ugowe;

c. 2. UCz - jak dla terenów przeznaczonych na cele rekre-
acyjno wypoczynkowe;

d. 8.UC - jak dla terenów przeznaczonych pod szpitale
i domy opieki spo³ecznej;

e. dla terenów UPo - jak dla terenów przeznaczonych pod
budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y;

§ 4

USTALENIA DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 4. Ustalenia dla infrastruk-
tury technicznej pkt 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cych obiektów budowla-

nych infrastruktury technicznej. Dopuszcza siê przebudo-
wê i rozbudowê obiektów budowlanych infrastruktury
technicznej oraz realizacjê nowych."

2) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 4. Ustalenia dla infrastruk-
tury technicznej pkt 2. otrzymuje brzmienie:
"2. Obowi¹zuje uwzglêdnienie przy rozbudowie istniej¹cych

budynków oraz realizacji nowych przebiegu obiektów sie-
ciowych infrastruktury technicznej a tak¿e ich stref."

3) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 4. Ustalenia dla infrastruk-
tury technicznej pkt 3. otrzymuje brzmienie:
"3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych infra-

struktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku pla-
nu, a niezbêdnych dla obs³ugi terenów przeznaczonych
pod zainwestowanie, w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
oraz w terenach zainwestowanych i rolnych, chyba, ¿e
ustaleniami planu dla tych terenów wprowadzono zakaz
ich lokalizacji."

4) W Rozdziale I - Przepisy Ogólne, § 4. Ustalenia dla infrastruk-
tury technicznej w pkt 12a. skre�la siê wyrazy "za wyj¹tkiem
terenów oznaczonych symbolem 2a.RP."

ROZDZIA£ II - PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 5

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH

1) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla
terenów przyrodniczych, ustalenia dla symbolu 1.WS, otrzy-
muj¹ brzmienie:
"1 WS. - pow. 29,23 ha

Tereny wód �ródl¹dowych p³yn¹cych (rzeka Poprad i rze-
ka Dunajec).

Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowanie terenów:
1. Utrzymuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu, na

zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych;
2. Dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy biologicznej sto-

sownie do potrzeb utrzymania koryta i brzegów;

3. Dopuszcza siê techniczne umocnienia koryt cieków wod-
nych, w zakresie wynikaj¹cym z realizacji zadañ zwi¹-
zanych z utrzymaniem wód oraz ochron¹ przeciwpo-
wodziow¹."

2) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla
terenów przyrodniczych, ustalenia dla symbolu 2.WS, otrzy-
muj¹ brzmienie:
"2 WS. - pow. 2,46ha

Tereny wód �ródl¹dowych p³yn¹cych (potoki) wraz z obu-
dow¹ biologiczn¹.

Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowanie terenów:
1. Utrzymuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu, na zasa-

dach okre�lonych w przepisach odrêbnych;
2. Dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy biologicznej stosow-

nie do potrzeb utrzymania koryta i brzegów;
3. Dopuszcza siê techniczne umocnienia koryt cieków wod-

nych, w zakresie wynikaj¹cym z realizacji zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem wód oraz ochron¹ przeciwpowodziow¹."
3) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla

terenów przyrodniczych, w symbolu 1 LZ/3 ZI, po punk-
cie 4 dodaje siê punkt 5 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
"5. Na terenie po�redniej strefy ochrony sanitarnej, utwo-

rzonej decyzj¹ Nr OS.7211/8/87 z 27.03.1987 i decyzj¹
OS.IV. 7211/33/90 z 5.09.1990 r. zabrania siê:
a. urz¹dzania wysypisk;
b. przeprowadzania robót ziemnych;
c. lokalizowania i eksploatacji kopalin oraz wykonywa-

nia wierceñ i odkrywek;
d. organizowania obozów i campingów;
e. nawo¿enia gnojówk¹, gnojowic¹ i obornikiem;
f. rolniczego wykorzystywania �cieków;
g. wprowadzania �cieków do wód powierzchniowych i

gruntu w obrêbie strefy;
h. stosowania nawozów sztucznych do wielko�ci po-

wy¿ej 100 kg/NPK/ha;
i. stosowania chemicznych �rodków ochrony ro�lin;
j. zbiorowego wypasu zwierz¹t;
k. grzebania pad³ych zwierz¹t i urz¹dzania cmentarzy;
l. lokalizowania zbiorników i ruroci¹gów do magazyno-

wania i transportu produktów ropy naftowej;
m. wznoszenia urz¹dzeñ i wykonywania robót lub czyn-

no�ci, które mog¹ zanieczy�ciæ przydatno�æ wody
lub wydajno�æ ujêcia wody."

4) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla
terenów przyrodniczych, w symbolu RZ, cyfra 19,63, zo-
staje zmieniona na 9,40.

5) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla
terenów przyrodniczych, skre�la siê wyrazy "2.RP - pow.
0,86 ha."

6) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla
terenów przyrodniczych, w symbolu 2a.RP, cyfra 56,59,
zostaje zmieniona na 25,50 oraz po punkcie 7 dodaje siê
punkt 8 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
"8. Na terenie po�redniej strefy ochrony sanitarnej, utwo-

rzonej decyzj¹ Nr OS.7211/8/87 z 27.03.1987 i decyzj¹
OS.IV. 7211/33/90 z 5.09.1990 r. zabrania siê:
a. urz¹dzania wysypisk;
b. przeprowadzania robót ziemnych;
c. lokalizowania i eksploatacji kopalin oraz wykonywa-

nia wierceñ i odkrywek;
d. organizowania obozów i campingów;
e. nawo¿enia gnojówk¹, gnojowic¹ i obornikiem;
f. rolniczego wykorzystywania �cieków;
g. wprowadzania �cieków do wód powierzchniowych i

gruntu w obrêbie strefy;
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h. stosowania nawozów sztucznych do wielko�ci po-
wy¿ej 100 kg/NPK/ha;

i. stosowania chemicznych �rodków ochrony ro�lin;
j. zbiorowego wypasu zwierz¹t;
k. grzebania pad³ych zwierz¹t i urz¹dzania cmentarzy;
l. lokalizowania zbiorników i ruroci¹gów do magazyno-

wania i transportu produktów ropy naftowej;
m. wznoszenia urz¹dzeñ i wykonywania robót lub czyn-

no�ci, które mog¹ zanieczy�ciæ przydatno�æ wody
lub wydajno�æ ujêcia wody."

7) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla
terenów przyrodniczych, skre�la siê wyrazy "3 RP/2 PE"
i ustalenia dla tego symbolu.

8) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia dla
terenów przyrodniczych, w symbolu 4.RP, cyfra 47,73, zo-
staje zmieniona na 5,52.

§ 6

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEÑCZYCH

A. USTALENIA DLA MIESZKALNICTWA

1) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.1. Ustalenia dla
wszystkich terenów budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego 1 MN - 31 MN:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawowe przeznaczenie - budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne, realizowane na istniej¹cych, ju¿
wydzielonych dzia³kach oraz na dzia³kach nowowydzie-
lonych. W wypadku, gdy szeroko�æ istniej¹cej dzia³ki
wynosi 16 m i poni¿ej, dopuszcza siê lokalizacjê obiek-
tów w odleg³o�ci 1,5 m od d³u¿szej granicy dzia³ki, z wy-
³¹czeniem terenów oznaczonych symbolemi: 26.MN
i 27.MN. Ustalenia szczegó³owe § 6, czê�æ A.2, okre�la-
j¹ce parametry "mo¿liwych do zagospodarowania dzia-
³ek" dotycz¹ wy³¹cznie nowo wydzielanych dzia³ek,
z uwzglêdnieniem § 3 pkt 10;"

b) w pkt 2b, skre�la siê wyrazy "11.MN i 12.MN".
c) w pkt 5, skre�la siê wyrazy "12.MN";
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. istniej¹ce obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje siê, z mo¿-
liwo�ci¹ ich przebudowy na zasadach okre�lonych
w pkt 11 oraz w przepisach odrêbnych".
e) pkt 11, lit. a, otrzymuje brzmienie:

"a. realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie wolnostoj¹cej, zgodnie z przepisami
odrêbnymi. Zakaz realizacji wiêcej ni¿ jednego domu
mieszkalnego na dzia³ce".

f) skre�la siê pkt 13.
2) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu

dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.2. Ustalenia dla wy-
dzielonych terenów budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego, skre�la siê wyrazy "11.MN - pow. 1,86 ha"
i wszystkie wyrazy "11.MN", a ustalenie pkt 3 dla terenów
oznaczonych symbolami 5a.MN, 8.MN, 9.MN i 10.MN otrzy-
muje brzmienie:
"3. Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek, zgodnie z przepisami

odrêbnymi, przy uwzglêdnieniu podzia³u terenu na dzia³-
ki, przedstawionego orientacyjnie na rysunku planu. Do-
puszcza siê wydzielenie dzia³ek o minimalnej wielko�ci -
1000 m2 i minimalnej szeroko�ci 20 m".

3) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.2. Ustalenia dla wy-

dzielonych terenów budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego, skre�la siê wyrazy "12.MN - pow. 2,30 ha" i usta-
lenia dla terenu oznaczonego symbolem 12.MN.

4) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.2. Ustalenia dla wy-
dzielonych terenów budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego, w symbolu 13.MN, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek, zgodnie z przepisami

odrêbnymi, przy uwzglêdnieniu podzia³u terenu na dzia³-
ki, przedstawionego orientacyjnie na rysunku planu. Mo¿-
liwa do zagospodarowania jest dzia³ka o minimalnej wiel-
ko�ci - 1000 m2 i minimalnej szeroko�ci 16 m".

5) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.2. Ustalenia dla wy-
dzielonych terenów budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego, w symbolu 15.MN, pkt 1 i pkt 2 otrzymuj¹
brzmienie:
"1. Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek, zgodnie z przepisami

odrêbnymi, przy uwzglêdnieniu podzia³u terenu na dzia³-
ki, przedstawionego orientacyjnie na rysunku planu.

2. Mo¿liwa do zagospodarowania jest dzia³ka o minimalnej
wielko�ci - 800 m2 i minimalnej szeroko�ci - 16 m".

6) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.2. Ustalenia dla wy-
dzielonych terenów budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego, w symbolu 26.MN pkt 1 pkt.2 i pkt 3 otrzymuj¹
brzmienie:
"1. Dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek, zgodnie

z przepisami odrêbnymi, przy uwzglêdnieniu podzia³u
terenu na dzia³ki, przedstawionego orientacyjnie na ry-
sunku planu. Mo¿liwa do zagospodarowania jest dzia³-
ka o minimalnej wielko�ci - 1000 m2 i minimalnej sze-
roko�ci 16 m".

"2. Lokalizacja budynków przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹-
cej linii zabudowy - 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 20
KUd oraz 10 m od krawêdzi jezdni drogi 21 KUd";

"3. W realizowanych budynkach mieszkalnych, jednorodzin-
nych obowi¹zuje lokalizacja g³ównej kalenicy w dostoso-
waniu do kierunku jej przebiegu przedstawionego na ry-
sunku planu (równolegle do d³u¿szej granicy dzia³ki)".

7) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.2. Ustalenia dla wy-
dzielonych terenów budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego, w symbolu 27.MN, pkt 1, pkt.2 i pkt 3 otrzymuj¹
brzmienie:
"1. Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek, zgodnie z przepisami

odrêbnymi, przy uwzglêdnieniu podzia³u terenu na dzia³-
ki, przedstawionego orientacyjnie na rysunku planu. Mo¿-
liwa do zagospodarowania jest dzia³ka o minimalnej wiel-
ko�ci - 1000 m2 i minimalnej szeroko�ci 16 m".

"2. Lokalizacja budynków przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹-
cej linii zabudowy - 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi
20 KUd oraz 10 m od krawêdzi jezdni drogi 21 KUd";

"3. W realizowanych budynkach mieszkalnych, jednorodzin-
nych obowi¹zuje lokalizacja g³ównej kalenicy w dostoso-
waniu do kierunku jej przebiegu przedstawionego na ry-
sunku planu (równolegle do d³u¿szej granicy dzia³ki)".

8) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, tytu³ "A.3. Ustalenia dla tere-
nów zabudowy mieszanej" otrzymuje brzmienie A.4. Ustale-
nia dla terenów zabudowy mieszanej.

9) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci A.4. Ustalenia dla tere-
nów zabudowy mieszanej, w symbolu 9.MM, cyfra 2,71, zo-
staje zmieniona na 3,73.
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B. USTALENIA DLA US£UG

1) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci B. Ustalenia dla us³ug,
po symbolu 5.UC, dodaje siê symbol 6.UC, o nastêpuj¹cym
brzmieniu jego ustaleñ:
6.UC - pow. 1,30 ha
Tereny us³ug komercyjnych. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasa-
dy zagospodarowania terenów:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ tras komunikacyjnych, w tym ca³odo-
bowa stacja paliw p³ynnych, z us³ugami towarzysz¹cymi;

2. Przeznaczenie dopuszczalne - parkingi i zieleñ urz¹dzona;
3. Dopuszcza siê realizacjê obiektów jako wolnostoj¹cych,

na zasadach okre�lonych w pkt 5 i pkt 6 oraz w przepisach
odrêbnych;

4. Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50% pow.
terenu;

5. W zakresie kszta³towania architektury obiektów, za wy-
j¹tkiem budynku stacji paliw, obowi¹zuje:
a. zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna byæ
realizowana w poddaszu i o kubaturze nie wiêkszej ni¿
2000 m3. Wysoko�æ obiektów nie mo¿e przekroczyæ
10 metrów nad poziom istniej¹cego terenu;

b. obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy
300 - 450 i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej
jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, ciem-
nozielony;

c. obowi¹zuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesu-
niêtej w pionie, realizacji po³aci dachowych o ró¿nym
k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dachowych)
i otwierania dachów na ca³ej d³ugo�ci. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

d. obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejsco-
wych materia³ów elewacyjnych i charakterystycznego
dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tra-
dycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6. Realizacja ca³odobowej stacji paliw p³ynnych, na nastê-
puj¹cych zasadach:
a. Obowi¹zuje zakaz realizacji kontenerowej stacji paliw;
b. mo¿liwo�æ lokalizacji punktu tankowania gazu p³ynne-

go propan - butan;
c. mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów kubaturowych dla za-

plecza socjalno - biurowego z czê�ci¹ handlow¹ i ga-
stronomiczn¹, magazynu, myjni samochodowej wraz
zapleczem. Zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja win-
na byæ realizowana w poddaszu. Wysoko�æ obiektów
nie mo¿e przekroczyæ 10 metrów nad poziom istniej¹-
cego terenu;

d. zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych i czê�ci miesz-
kalnej w realizowanych obiektach;

e. realizacja zbiorników na paliwo jako podziemnych lub
naziemnych, z monitoringiem wczesnego ostrzegania
o zagro¿eniu;

f. obowi¹zek realizacji szczelnych nawierzchni w rejonie
dystrybucji i spustu paliw z zastosowaniem materia-
³ów niepalnych, nienasi¹kliwych i ³atwo zmywalnych;

g. obowi¹zek oczyszczania wód opadowych (w separato-
rach b³ota i oleju) ze stanowisk dystrybutorów i spustu
z autocystern, parkingów, miejsc postojowych, placów
manewrowych i dojazdów przed ich wprowadzeniem
do kanalizacji opadowej;

h. obowi¹zek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
poza terenem stacji;

i. obowi¹zek prowadzenia przez inwestora lokalnego mo-
nitoringu �rodowiska gruntowo - wodnego;

j. wjazd na stacjê z dróg publicznych, na zasadach okre-
�lonych przez zarz¹dzaj¹cego drogami.

7. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej ar-
chitektury;

8. Obowi¹zuje realizacja stacji transformatorowej, jako wol-
nostoj¹cej lub wbudowanej;

9. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych,
za wyj¹tkiem tablic informuj¹cych o gminie i jej atrakcjach
o wielko�ci nie wiêkszej ni¿ 3 m x 2 m, w sposób nie zak³ó-
caj¹cy widoku na panoramê przy wje�dzie do Gminy;

10. Obowi¹zuje uwzglêdnienie w projekcie zagospodarowa-
nia dzia³ki, na pow. nie mniejszej ni¿ 30% powierzchni te-
renów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni
urz¹dzonej z preferencj¹ gatunków rodzimych;

11. Dopuszcza siê ogrodzenie z bali drewnianych, uk³ada-
nych w poziomie o wys. nie wiêkszej ni¿ 1,0 m. Mo¿liwo�æ
realizacji ogrodzenia z ¿ywop³otów z zastosowaniem ga-
tunków krzewów takich jak: ja³owiec, leszczyna, g³óg;

12. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie mniej ni¿. 20 miejsc postojowych.

2) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci B. Ustalenia dla us³ug,
po symbolu 6.UC, dodaje siê symbol 7.UC, o nastêpuj¹cym
brzmieniu jego ustaleñ:

7.UC - pow. 2,56 ha
Tereny zabudowy us³ugowej. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce za-
sady zagospodarowanie terenów:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne;
2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - magazynowanie,

zieleñ izolacyjna, obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej, drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe;

3. Obowi¹zuje realizacja budynków z uwzglêdnieniem na-
stêpuj¹cych zasad:
a. wysoko�æ liczona od �redniego projektowanego po-

ziomu terenu przed g³ównym wej�ciem do najwy¿ej
po³o¿onego elementu konstrukcji dachowej nie wiêk-
sza ni¿ 17 metrów;

b. realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie
wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci do 450 i ko-
lorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciem-
noczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, czarny mato-
wy, ciemnozielony. Dopuszcza siê dachy p³askie oraz
przekrycia strukturalne;

c. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

4. Obowi¹zuje realizacja zabezpieczeñ �rodowiska wodno
- gruntowego przed zanieczyszczeniami;

5. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnêtrznych obowi¹zuje realizacja szczel-
nych nawierzchni ze spadkami zapewniaj¹cymi sp³yw
wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadni-
kami b³ota i ³apaczami oleju;

6. Stanowiska postojowe, place magazynowe i drogi we-
wnêtrzne nale¿y projektowaæ zgodnie z zasadami okre-
�lonymi w przepisach odrêbnych;
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7. Obowi¹zuje uwzglêdnienie na powierzchni nie mniejszej
ni¿ 30% terenów biologicznie czynnych, w tym kompo-
zycji zieleni urz¹dzonej oraz realizacja pasa zieleni izola-
cyjnej o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 15 m, w terenie od
strony po³udniowej, oznaczonego graficznie na rysunku
planu;

8. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych;

9. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿no-
�ci od potrzeb - nie mniej ni¿ 20 mp/1000 m2 pow. u¿yt-
kowej.

3) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci B. Ustalenia dla us³ug,
po symbolu 7.UC, dodaje siê symbol 8.UC, o nastêpuj¹cym
brzmieniu jego ustaleñ:

8.UC - pow. 5,09 ha
Tereny zabudowy us³ugowej. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce za-
sady zagospodarowanie terenów:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi publiczne i ko-
mercyjne;

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zieleñ izolacyjna,
obiekty budowlane infrastruktury technicznej, drogi
wewnêtrzne, miejsca postojowe;

3. Dopuszcza siê realizacjê budynków s³u¿by zdrowia, ta-
kich jak: szpital, klinika, przychodnie, poradnie, stacja
krwiodawstwa, stacje ratownictwa medycznego i bu-
dynków zwi¹zanych z opiek¹ spo³eczn¹, takich jak: domy
pomocy i opieki spo³ecznej oraz obiektów i urz¹dzeñ to-
warzysz¹cych, takich jak: hotel, motel, pralnia, gastro-
nomia, handel, apteki;

4. Obowi¹zuje realizacja budynków z uwzglêdnieniem na-
stêpuj¹cych zasad:
a. zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ cztery kondy-

gnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
byæ realizowana w poddaszu. Dopuszcza siê rozcz³on-
kowanie bry³y i zró¿nicowanie wysoko�ci. Wysoko�æ
obiektów liczona od �redniego projektowanego pozio-
mu terenu przed g³ównym wej�ciem do najwy¿ej po-
³o¿onego elementu konstrukcji dachowej nie mo¿e prze-
kroczyæ wysoko�ci 17 metrów nad poziom istniej¹ce-
go terenu.

b. realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentual-
nie wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci do
450 i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej
jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy, ciemnozielony. Dopuszcza siê re-
alizacjê dachów pulpitowych, przekryæ struktural-
nych oraz p³askich stropodachów, pe³ni¹cych funk-
cje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem
ich u¿ytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz
realizacjê dachów w formie tarasów widokowych i
rekreacyjnych;

c. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

5. Obowi¹zuje realizacja zabezpieczeñ �rodowiska wodno
- gruntowego przed zanieczyszczeniami;

6. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnêtrznych obowi¹zuje realizacja szczel-
nych nawierzchni ze spadkami zapewniaj¹cymi sp³yw
wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadni-
kami b³ota i ³apaczami oleju;

7. Stanowiska postojowe, place magazynowe i drogi we-
wnêtrzne nale¿y projektowaæ zgodnie z zasadami okre-
�lonymi w przepisach odrêbnych;

8. Obowi¹zuje uwzglêdnienie na powierzchni nie mniejszej
ni¿ 30% terenów biologicznie czynnych, w tym kompo-
zycji zieleni urz¹dzonej oraz realizacja pasa zieleni izola-
cyjnej o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 15 m, w terenie od
strony po³udniowej i wschodniej, oznaczonego graficz-
nie na rysunku planu;

9. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych;

10. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿no-
�ci od potrzeb - nie mniej ni¿ 20 mp/1000 m2 pow. u¿yt-
kowej.

4) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci B. Ustalenia dla us³ug,
symbol 2.UCz, otrzymuje brzmienie:

 "2 UCz - pow. 35,40 ha
 Tereny us³ug komercyjnych w zieleni. Obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowanie terenów:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi zwi¹zane z re-
kreacj¹ i sportem;

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zieleñ urz¹dzona;
3. Dopuszcza siê realizacjê obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹

rekreacji i sportu typu - uje¿d¿alnia koni otwarta lub kry-
ta, stajnie dla koni, szkó³ka je�dziecka, obiekty klubowe
z czê�ci¹ restauracyjn¹ i czê�ci¹ noclegow¹ na ok. 80
osób, kryte baseny k¹pielowe, o�rodki odnowy biolo-
gicznej, sale æwiczeñ, restauracje, puby, kawiarnie, bary,
obiekty handlowe, a tak¿e obiekty socjalno - administra-
cyjne dla obs³ugi terenów sportowo - rekreacyjnych.
Maksymalna powierzchnia zabudowana - 25% po-
wierzchni ka¿dej dzia³ki;

4. Dopuszcza siê realizacjê obiektów jako wolnostoj¹cych,
na zasadach okre�lonych w pkt 14 oraz w przepisach
odrêbnych. Obowi¹zuje zakaz wydzielania dla zabudo-
wy kubaturowej dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿
5000 m2 i szeroko�ci mniejszej ni¿ 40 m;

5. Dopuszcza siê lokalizacjê pól do gier sportowych
w tym trawiastych boisk, kortów tenisowych, wroto-
wiska, placów zabaw dla dzieci, k¹pieliska, terenów
dla jazdy konnej, w tym torów je�dzieckich i zadaszo-
nych trybun, miasteczka rowerowego, terenów wy-
stawienniczych, sezonowej sceny koncertowo - wi-
dowiskowej z zadaszonymi trybunami, pól do gier
sportowych, w tym trawiastych boisk, placów zabaw
dla dzieci, urz¹dzonych miejsc na ognisko itp. Obo-
wi¹zuje zakaz wydzielania na cele urz¹dzeñ sporto-
wych dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿ 6000 m2

i szeroko�ci mniejszej ni¿ 40 m;
6. Przy realizacji obiektów, nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹

dla lokalizacji �wiate³ podej�cia o szeroko�ci 120 m (po
60 m od osi drogi startowej) i d³ugo�ci 480 m od progów
drogi startowej, z zakazem zabudowy i realizacji zadrze-
wieñ i zakrzewieñ zas³aniaj¹cych �wiat³a;

7. Obowi¹zuje uwzglêdnienie przy lokalizacji budynków ogra-
niczeñ wynikaj¹cych z po³o¿enia czê�ci terenu w terenie
górniczym z³o¿a Moszczenica (pole "B" i "C") utworzone-
go decyzj¹ dyrektora Wydzia³u O�ZN i L (z up. Woj. nowo-
s¹deckiego), znak OS. V. 7514/4/95/96 z 20.02.1996 r.

8. Dopuszcza siê wykorzystanie stawów poeksploatacyj-
nych dla celów rekreacyjnych;

9. W rejonach udokumentowanych stanowisk archeologicz-
nych obowi¹zuje w trakcie realizacji obiektów i urz¹dzeñ
nadzór archeologiczny zgodnie z przepisami odrêbnymi;

10. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych obiektów
mieszkalnych. Dopuszcza siê realizacjê czê�ci mieszkal-
nej w obiektach us³ugowych;
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11. Obowi¹zuje realizacja pasa wysokiej zieleni izolacyjnej -
drzewiasto - krzewiastej od dróg oznaczonych symbola-
mi 2.KUg i PE/5.KUg o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 15 me-
trów, za wyj¹tkiem strefy ochronnej dla lokalizacji �wia-
te³ podej�cia;

12. Obowi¹zek uwzglêdnienia przy lokalizacji zabudowy:
a. nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi oznaczonej

symbolem 2.KUg, usytuowanej w odleg³o�ci 50 m od
linii rozgraniczaj¹cej drogi;

b. nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi oznaczonej
symbolem PE/5.KUg, usytuowanej w odleg³o�ci 50 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi;

c. filaru ochronnego od obszaru górniczego 1 PE/UCz;
d. strefy ochronnej od linii energetycznej 110 KV;

13. Realizacja obiektów w obrêbie linii 110 KV musi uwzglêd-
niæ konieczno�æ zachowania strefy ochronnej, wynikaj¹-
cej z przepisów odrêbnych. Obowi¹zuje u¿ytkowanie te-
renów w strefie ochronnej od istniej¹cej linii 110 KV jako
niskiej zieleni urz¹dzonej lub trwa³ych u¿ytków zielonych.
Realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
w obrêbie strefy ochronnej od linii 110 KV, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi

14. W zakresie kszta³towania architektury obiektów obo-
wi¹zuje:
a. zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ dwie kondy-

gnacje, w tym jedna w poddaszu. Wysoko�æ obiektów
nie mo¿e przekroczyæ 10 metrów nad poziom terenu
istniej¹cego;

b. obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych, czte-
ropo³aciowych lub wielopo³aciowych o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci pomiêdzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobr¹zowy, grafitowy. Dopuszcza siê przekry-
cia strukturalne nad obiektami sportowymi o du¿ej
szeroko�ci;

c. obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy, realizacji po³aci dacho-
wych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹-
dów dachowych) i otwierania dachów jako otwaræ pul-
pitowych wychodz¹cych z kalenicy. Dopuszcza siê
otwarcia dachowe w formie lukarn. Szeroko�æ jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugo�ci ca³ej po³aci dachowej.
£¹czna szeroko�æ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3
d³ugo�ci ca³ej po³aci dachowej. Zakaz realizacji da-
chów namiotowych;

d. obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materia³ów elewacyjnych i cha-
rakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, ob-
ramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki
(z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidin-
gu z tworzyw;

e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

15. Obowi¹zuje uwzglêdnienie w projekcie zagospodarowa-
nia ka¿dej dzia³ki, na pow. nie mniejszej ni¿ 60% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompo-
zycji zieleni urz¹dzonej;

16. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunika-
cyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

17. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿no-
�ci od potrzeb - nie mniej ni¿ 20 mp/1000 m2 pow. u¿yt-
kowej."

5) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci B. Ustalenia dla us³ug,
w symbolu 2.UPr, cyfra 0,94, zostaje zmieniona na 1,23.

6) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci B. Ustalenia dla us³ug,
w symbolu US, cyfra 0,32, zostaje zmieniona na 0,54 oraz
pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Utrzymuje siê istniej¹ce gara¿e, z dopuszczeniem reali-

zacji nowych w terenie oznaczonym na rysunku planu,
szrafami."

C. USTALENIA DLA DZIA£ALNO�CI PRODUKCYJNEJ,
SK£ADOWANIA I MAGAZYNOWANIA

1) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci C. Ustalenia dla dzia³al-
no�ci produkcyjnej, sk³adowania i magazynowania, skre�la
siê wyrazy "1.II.PPn - pow. 1,34 ha" i ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 1.II.PPn.

2) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w Ustaleniach dla dzia³alno�ci
produkcyjnej, sk³adowania i magazynowania, skre�la siê
wyrazy "2.II.PPn - pow. 0,37 ha" i ustalenia dla terenu ozna-
czonego symbolem 2.II.PPn.

3) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci C. Ustalenia dla dzia³al-
no�ci produkcyjnej, sk³adowania i magazynowania, skre�la
siê wyrazy "PP - pow. 2,00 ha" i ustalenia dla terenu ozna-
czonego symbolem PP oraz wyrazy "PS - pow. 1,75 ha" i
ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem PS i wprowa-
dza nastêpuj¹cy symbol i ustalenia:

1.P - pow. 6,70 ha
Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej. Obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowanie terenów:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - produkcja, sk³ado-
wanie, magazynowanie;

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - us³ugi komercyj-
ne, zieleñ izolacyjna, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej, drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe;

3. Obowi¹zuje uwzglêdnienie przy lokalizacji budynków
ograniczeñ wynikaj¹cych z po³o¿enia czê�ci terenu w te-
renie górniczym z³o¿a Stary S¹cz - Moszczenica (pole
"B" i "C") utworzonego decyzj¹ dyrektora Wydzia³u O�ZN
i L (z up. Woj. nowos¹deckiego), znak OS. V. 7514/4/95/96
z 20.02.1996 r.

4. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy techniczno - produk-
cyjnej w ramach funkcjonowania Ma³opolskiej strefy go-
spodarczej. W wypadku w³¹czenia ca³ego terenu lub jego
czê�ci do ww. strefy, sposób zagospodarowania zgod-
nie z kompleksowym programem opracowanym przez
zarz¹dzaj¹cego stref¹;

5. Obowi¹zuje zakaz wydzielania na cele produkcji, sk³ado-
wania i magazynowanie dzia³ek o powierzchni mniej-
szej ni¿ 4500 m2 i szeroko�ci mniejszej ni¿ 30 m;

6. Istniej¹cy zak³ad kruszywa utrzymuje siê do czasu prze-
budowy linii kolejowej i zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

7. Obowi¹zuje realizacja budynków jako niskich w rozu-
mieniu prawa budowlanego;

8. Obowi¹zuje realizacja budynków z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
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a) wysoko�æ liczona od �redniego projektowanego po-
ziomu terenu przed g³ównym wej�ciem do najwy¿ej
po³o¿onego elementu konstrukcji dachowej nie wiêk-
sza ni¿ 15 metrów;

b) realizacja obiektów jako wolnostoj¹cych obiektów przy
uwzglêdnieniu strefy od linii energetycznej 110 kV;

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie
wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci do 450 i ko-
lorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciem-
noczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, czarny ma-
towy, ciemnozielony. Dopuszcza siê dachy pulpitowe
i dachy p³askie oraz inne przekrycia strukturalne;

d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

9. Obowi¹zuje realizacja zabezpieczeñ �rodowiska wodno
- gruntowego przed zanieczyszczeniami;

10. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnêtrznych obowi¹zuje realizacja szczel-
nych nawierzchni ze spadkami zapewniaj¹cymi sp³yw
wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadni-
kami b³ota i ³apaczami oleju;

11. Obowi¹zuje uwzglêdnienie na powierzchni nie mniejszej
ni¿ 30% terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji
zieleni urz¹dzonej oraz realizacja pasa zieleni izolacyjnej
o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 15 m, w terenie od strony
po³udniowej, oznaczonego graficznie na rysunku planu;

12. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunika-
cyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

13. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿no-
�ci od potrzeb - nie mniej ni¿ 20 mp/1000 m2 pow. u¿yt-
kowej.

4) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci C. Ustalenia dla dzia³al-
no�ci produkcyjnej, sk³adowania i magazynowania, po sym-
bolu 1.P, dodaje siê symbol 2.P, o nastêpuj¹cym brzmieniu
jego ustaleñ:

2.P - pow. 19,23 ha
Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej. Obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowanie terenów:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - produkcja, sk³ado-
wanie i magazynowanie dla dzia³alno�ci zwi¹zanej z roz-
wojem i zastosowaniem wysokich technologii;

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - us³ugi komercyj-
ne, zieleñ izolacyjna, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej, drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe;

3. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy technicznej i gospodarczej
zwi¹zanej z funkcjonowaniem lotniska komunikacyjnego;

4. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy techniczno - produk-
cyjnej w ramach funkcjonowania Ma³opolskiej strefy go-
spodarczej. W wypadku w³¹czenia ca³ego terenu lub jego
czê�ci do ww. strefy, sposób zagospodarowania zgod-
nie z kompleksowym programem opracowanym przez
zarz¹dzaj¹cego stref¹;

5. Obowi¹zuje zakaz wydzielania na cele produkcji, sk³ado-
wania i magazynowania dzia³ek o powierzchni mniej-
szej ni¿ 4500 m2 i szeroko�ci mniejszej ni¿ 30 m. Wielko-
�ci te nie dotycz¹ dzia³ek wydzielanych dla potrzeb za-
budowy technicznej zwi¹zanej z funkcjonowaniem lotni-
ska komunikacyjnego;

6. Dopuszcza siê przebudowê, odbudowê i rozbudowê ist-
niej¹cych obiektów, na zasadach okre�lonych w ustale-
niach pkt.6;

7. Obowi¹zuje realizacja budynków z uwzglêdnieniem na-
stêpuj¹cych zasad:
a) wysoko�æ liczona od �redniego projektowanego po-

ziomu terenu przed g³ównym wej�ciem do najwy¿ej
po³o¿onego elementu konstrukcji dachowej nie wiêk-
sza ni¿ 15 metrów;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentual-
nie wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci do
450 i kolorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej
jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy, ciemnozielony. Dopuszcza siê da-
chy pulpitowe i dachy p³askie oraz inne przekrycia
strukturalne;

c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

8. Obowi¹zuje realizacja zabezpieczeñ �rodowiska wodno
- gruntowego przed zanieczyszczeniami;

9. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnêtrznych obowi¹zuje realizacja szczel-
nych nawierzchni ze spadkami zapewniaj¹cymi sp³yw
wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadni-
kami b³ota i ³apaczami oleju;

10. Obowi¹zuje uwzglêdnienie na powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 30% terenów biologicznie czynnych, w tym kom-
pozycji zieleni urz¹dzonej oraz realizacja pasa zieleni
izolacyjnej o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 15 m, w tere-
nie od strony po³udniowej, oznaczonego graficznie na
rysunku planu;

11. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunika-
cyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

12. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿no-
�ci od potrzeb - nie mniej ni¿ 20 mp/1000 m2 pow. u¿yt-
kowej.

13. W rejonach udokumentowanych stanowisk archeologicz-
nych obowi¹zuje w trakcie realizacji lotniska komunika-
cyjnego nadzór archeologiczny zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

5) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. Ustalenia planu
dla terenów osiedleñczych, w czê�ci C. Ustalenia dla dzia³al-
no�ci produkcyjnej, sk³adowania i magazynowania, po sym-
bolu 2.P, dodaje siê symbol 3.P, o nastêpuj¹cym brzmieniu
jego ustaleñ:

3.P - pow. 17,98 ha
Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej. Obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowanie terenów:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - produkcja, sk³ado-
wanie, magazynowanie dla dzia³alno�ci zwi¹zanej z roz-
wojem i zastosowaniem wysokich technologii;

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - us³ugi komercyj-
ne, zieleñ izolacyjna, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej, drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe;

3. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy techniczno - produk-
cyjnej w ramach funkcjonowania Ma³opolskiej strefy go-
spodarczej. W wypadku w³¹czenia ca³ego terenu lub jego
czê�ci do ww. strefy, sposób zagospodarowania zgod-
nie z kompleksowym programem opracowanym przez
zarz¹dzaj¹cego stref¹;

4. Obowi¹zuje zakaz wydzielania na cele produkcji, sk³ado-
wania i magazynowanie dzia³ek o powierzchni mniej-
szej ni¿ 4500 m2 i szeroko�ci mniejszej ni¿ 30 m;

5. Obowi¹zuje realizacja budynków z uwzglêdnieniem na-
stêpuj¹cych zasad:
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a) wysoko�æ liczona od �redniego projektowanego po-
ziomu terenu przed g³ównym wej�ciem do najwy¿ej
po³o¿onego elementu konstrukcji dachowej nie wiêk-
sza ni¿ 15 metrów;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie
wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia po³aci do 450 i ko-
lorystyce pokrycia po³aci dachowych, takiej jak ciem-
noczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy, czarny mato-
wy, ciemnozielony. Dopuszcza siê dachy pulpitowe i da-
chy p³askie oraz inne przekrycia strukturalne;

c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6. Obowi¹zuje realizacja zabezpieczeñ �rodowiska wodno
- gruntowego przed zanieczyszczeniami;

7. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnêtrznych obowi¹zuje realizacja szczel-
nych nawierzchni ze spadkami zapewniaj¹cymi sp³yw
wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadni-
kami b³ota i ³apaczami oleju;

8. Stanowiska postojowe, place magazynowe i drogi we-
wnêtrzne nale¿y projektowaæ zgodnie z zasadami okre-
�lonymi w przepisach odrêbnych;

9. Obowi¹zuje uwzglêdnienie na powierzchni nie mniejszej
ni¿ 30% terenów biologicznie czynnych, w tym kompo-
zycji zieleni urz¹dzonej oraz realizacja pasa zieleni izola-
cyjnej o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 15 m, w terenie od
strony po³udniowej, oznaczonego graficznie na rysunku
planu;

10. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych;

11. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿no-
�ci od potrzeb - nie mniej ni¿ 20 mp/1000 m2 pow. u¿yt-
kowej.

6) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, po symbolu KK, dodaje siê sym-
bole 1.KL/PE i 1.KL, o nastêpuj¹cym brzmieniu ustaleñ:

1.KL/PE - pow. 55,40 ha
Tereny komunikacji oraz udokumentowane z³o¿a ¿wirów Sta-
ry S¹cz - Moszczenica (pole "A"). Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenów:

1. Dopuszcza siê realizacjê lotniska lub l¹dowiska sta³ego;
2. Dopuszcza siê realizacjê pasa startowego o nawierzch-

ni trawiastej lub z betonowym pasem startowym o sze-
roko�ci drogi startowej nie mniejszej ni¿ 45 m i d³ugo-
�ci nie mniejszej ni¿ 800 m, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

3. Dopuszcza siê eksploatacjê ¿wirów, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

4. Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za
wyj¹tkiem zwi¹zanych z funkcjonowaniem lotniska ko-
munikacyjnego, typu: pas startowy z drog¹ startow¹
i p³aszczyzn¹ RESA, drogi ko³owania samolotów, p³asz-
czyzny postoju dla samolotów, techniczne drogi samo-
chodowe;

5. Obowi¹zek realizacji ogrodzenia l¹dowiska;
6. Obowi¹zek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg

i placów z substancji ropopochodnych oraz czê�ci sta-
³ych;

7. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunika-
cyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8. W rejonach udokumentowanych stanowisk archeologicz-
nych obowi¹zuje w trakcie realizacji lotniska komunika-

cyjnego nadzór archeologiczny zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

1.KL - pow. 37,34 ha
Tereny komunikacji. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania terenów:

1. Dopuszcza siê realizacjê:
a) lotniska lub l¹dowiska sta³ego;
b) pasa startowego o nawierzchni trawiastej lub z beto-

nowym pasem startowym o szeroko�ci drogi starto-
wej nie mniejszej ni¿ 45 m i d³ugo�ci nie mniejszej ni¿
800 m, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

c) obiektów budowlanych zwi¹zanych z funkcjonowaniem
lotniska komunikacyjnego, takich jak pas startowy o sze-
roko�ci drogi startowej nie mniejszej ni¿ 45 m i d³ugo�ci
nie mniejszej ni¿ 800 m z drog¹ startow¹ i p³aszczyzn¹
RESA, drogi ko³owania samolotów, p³aszczyzny posto-
ju dla samolotów, techniczne drogi samochodowe itp.;

d) obiektów dworca lotniczego, w tym budynku odpraw
i budynków obs³ugi technicznej dla komunikacji lotni-
czej i ruchu pasa¿ersko - towarowego, budynków so-
cjalnych, parkingów dla samochodów, autobusów i ko-
munikacji publicznej;

2. Wysoko�æ realizowanych obiektów oraz zieleni w dosto-
sowaniu do normatywnych wysoko�ci, wynikaj¹cych
z funkcjonowania lotniska;

3. Lokalizacja obiektów przy uwzglêdnieniu przebiegu pasa
startowego i drogi startowej;

4. Powierzchnia zabudowy kubaturowej, nie mo¿e przekro-
czyæ 1% powierzchni terenu;

5. Obowi¹zek realizacji ogrodzenia l¹dowiska;
6. Obowi¹zek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg

i placów z substancji ropopochodnych oraz czê�ci sta-
³ych;

7. Dostêp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg
publicznych;

8. W rejonach udokumentowanych stanowisk archeologicz-
nych obowi¹zuje w trakcie realizacji lotniska komunika-
cyjnego nadzór archeologiczny zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

7) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, ustalenie dla terenu 2.KUg. otrzy-
muje brzmienie:

"2.KUg - pow. 7,63 ha
Tereny komunikacji. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania terenów:

1. Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2. Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi klasy g³ównej
o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 45 m. Obowi¹-
zuje realizacja na zasadach okre�lonych w przepisach
odrêbnych elementów drogi, takich jak:
a) jezdnia o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 7 m;
b) chodniki;
c) �cie¿ki rowerowe;
d) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹ ruchu;
3. Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ ograniczaj¹cych od-

dzia³ywanie drogi na �rodowisko, takich jak ekrany aku-
styczne, zieleñ izolacyjna, realizowanych na zasadach
okre�lonych w raporcie oddzia³ywania inwestycji na �ro-
dowisko;

4. Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach
okre�lonych w przepisach odrêbnych;

5. Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi."
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8) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, w symbolu PE/5.KUg, cyfra 2,50,
zostaje zmieniona na 2,71.

9) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, ustalenia dla terenów 4.KUl i 5.KUl
otrzymuj¹ brzmienie:

"KUz - pow. 5,73 ha
Tereny komunikacji. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania terenów:

1. Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2. Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi gminnej klasy
zbiorczej o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m
i jej elementów realizowanych na zasadach okre�lonych
w przepisach odrêbnych, takich jak:

a. jezdnia o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 7 m;
b. chodniki;
c. �cie¿ki rowerowe;
d. obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹za-

ne z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹ ruchu;
3. Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach

okre�lonych w przepisach odrêbnych;
4. Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi."
10) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu

dla terenów komunikacji, w symbolu 25. KUd, cyfra 0,17,
zostaje zmieniona na 0,84.

11) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, ustalenie dla terenu 16.KUd.
otrzymuje brzmienie:
"16. KUd - pow. 1,03 ha

Tereny komunikacji. Zagospodarowanie terenów realizowa-
ne bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:

1. Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2. Teren drogi gminnej klasy dojazdowej o szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych 15 m i jej elementów realizowa-
nych na zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych,
takich jak:

a. jezdnia o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b. chodniki;
c. obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹za-

ne z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹ ruchu;
3. Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach

okre�lonych w przepisach odrêbnych;
4. Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi."
12) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu

dla terenów komunikacji, ustalenie dla terenu 28.KUd.
otrzymuje brzmienie:
"28. KUd - pow. 0,24 ha

Tereny komunikacji. Zagospodarowanie terenów realizowa-
ne bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:

1. Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2. Teren drogi gminnej klasy dojazdowej o szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych 10 m i jej elementów realizowa-
nych na zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych,
takich jak:

a. jezdnia o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b. chodniki;
c. obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹za-

ne z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹ ruchu;
3. Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach

okre�lonych w przepisach odrêbnych;

4. Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

5. Obowi¹zek realizacji placu do zawracania o wymiarach
20mx20m na zakoñczeniu drogi."

13) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, skre�la siê wyrazy "2. KUw -
pow. 0,16 ha" i ustalenia dla tego symbolu.

14) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, skre�la siê wyrazy "5. KUw -
pow. 0,93 ha" i ustalenia dla tego symbolu.

15) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 7. Ustalenia planu
dla terenów komunikacji, po symbolu 2.KS, dodaje siê sym-
bol 3.KS, o nastêpuj¹cym brzmieniu jego ustaleñ:
"3.KS - pow. 1,81 ha

Tereny parkingów. Zagospodarowanie terenów realizowa-
ne bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:

1. Dopuszcza siê realizacjê nie wiêcej ni¿ 300 miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych;

2. Wjazd i wyjazd z terenu parkingu, drog¹ klasy dojazdo-
wej;

3. Obowi¹zek wkomponowania miejsc postojowych w zie-
leñ krzewiast¹;

4. Obowi¹zek oczyszczania wód opadowych z terenów
dróg i placów z substancji ropopochodnych oraz czê�ci
sta³ych."

16) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 8. Ustalenia planu
dla infrastruktury technicznej, skre�la siê wyrazy "1 NO -
pow. 0,26 ha" i "2 NO - pow. 1,07 ha" i ustalenia dla tere-
nów oznaczonych symbolami 1.NO i 2.NO.

17) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 8. Ustalenia planu
dla infrastruktury technicznej, ustalenia dla terenów 1.WZ
i WZ. otrzymuj¹ brzmienie:
"1.WZ - pow. 5,16 ha
1a.WZ - pow. 0,07 ha
1b.WZ - pow. 3,17 ha
2.WZ - pow. 1,13 ha

Tereny istniej¹cych ujêæ wód (1.WZ, 1a.WZ, 1b.WZ) wraz
z bezpo�rednimi dojazdami (2.WZ). Zagospodarowanie te-
renów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:

1. Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2. Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cych ujêæ
infiltracyjnych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3. Do czasu realizacji lotniska komunikacyjnego utrzymuje
siê istniej¹ce ujêcie infiltracyjne - studnia g³êbinowa
w terenie 1a.WZ z mo¿liwo�ci¹ przebudowy zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

4. Na terenie bezpo�redniej strefy ochrony sanitarnej, utwo-
rzonej decyzj¹ Wojewody Nowos¹deckiego Nr OS.7211/
8/87 z 27.03.1987 i pozwoleniem wodno - prawnym - De-
cyzja Starosty Nowos¹deckiego Nr ORL.II6223/9/01 r. za-
brania siê:

a. wznoszenia obiektów budowlanych nie zwi¹zanych
z prac¹ ujêcia;

b. jakiegokolwiek u¿ytkowania terenu poza u¿ytkowa-
niem zwi¹zanym z poborem wody;

c. przebywania osób postronnych poza pracownikami
obs³ugi;

5. Dopuszcza siê likwidacjê studni oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem 1b.WZ zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

18) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 8. Ustalenia pla-
nu dla infrastruktury technicznej symbol 2.WZ, zmienia
siê na symbol 3.WZ, który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmie-
nie ustaleñ:
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"3.WZ - pow. 1,51 ha
Tereny urz¹dzeñ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê. Za-
gospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpu-
j¹cych zasadach:

1. Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2. Istniej¹cy zak³ad uzdatniania wody utrzymuje siê, z mo¿-
liwo�ci¹ przebudowy zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3. Dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku
planu drogi klasy dojazdowej."

19) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 8. Ustalenia planu
dla infrastruktury technicznej, skre�la siê wyrazy "TE" i usta-
lenia dla tego symbolu.

20) W Rozdziale III - Przepisy przej�ciowe i koñcowe, w pkt 1, po
wyrazach MM, skre�la siê wyrazy PPn oraz PS i wprowa-
dza wyrazy "1.P. 2.P, 3.P":

ROZDZIA£ III - PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

§ 7

W Rozdziale III - Przepisy przej�ciowe i koñcowe, § 9. w pkt 2,
po s³owie "PS" dodaje siê wyra¿enie "P":

§ 8

Zatwierdzenie niniejszej zmiany planu wywo³uje skutki praw-
ne w odniesieniu do dotychczas obowi¹zuj¹cego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY S¥CZ
- PLAN NR 1", przyjêtego uchwa³¹ Nr XXX/323/04 Rady Miej-
skiej w Starym S¹czu dnia 30 grudnia 2004 r., w obszarach okre-
�lonym zmian¹ planu, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

§ 9

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Starego
S¹cza.

§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

§ 11

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Starym S¹czu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XL/507/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 18 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTO STARY S¥CZ - PLAN NR 1"

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XL/507/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 18 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM S¥CZU
o sposobie realizacji i zasadach finansowania

zapisanych w projekcie zmiany planu
Miasto Stary S¹cz - Plan Nr 1, inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej,
nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy

Na skutek wej�cia w ¿ycie zmiany planu miejscowego Mia-
sto Stary S¹cz - Plan Nr 1, bud¿et Gminy nie bêdzie obci¹¿ony
kosztami realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Udzia³ Mia-
sta Stary S¹cz w kosztach budowy nowej drogi 16.KDd, stano-
wi¹cej dojazd do nieruchomo�ci objêtych zmian¹ funkcji bê-
dzie ograniczony do kosztów wykonania niezbêdnych podzia-
³ów geodezyjnych, wyceny i wykupu gruntów przeznaczonych
pod drogê. Koszty budowy drogi bêdzie pokrywa³ prywatny
inwestor.

Zgodnie z prognoz¹ skutków finansowych uchwalenia
przedmiotowego planu, sporz¹dzon¹ w lipcu 2007 roku, przy-
gotowanie ww. inwestycji bêdzie mia³o miejsce w latach 2009
- 2011, a koszty nabycia gruntów wynios¹ ³¹cznie, w zaokr¹-
gleniu, 424.000,00 z³. W tym: - 33.700,00 z³ podzia³ geodezyjny
dzia³ek:
- 16.300,00 z³ wycena nieruchomo�ci;
- 374.000,00 z³ wykup gruntów.

Podana wysoko�æ kosztów jest warto�ci¹ prognozowan¹
i przybli¿on¹, okre�lon¹ dla przysz³ych cen nieruchomo�ci grun-
towych, przy uwzglêdnieniu trendu czasowego o tendencji
wzrostowej. Precyzyjne okre�lenie kosztów wykupu dzia³ek
wymaga jednak sporz¹dzenia operatów szacunkowych przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego na datê wykupu gruntów.

Poza pozyskaniem terenu pod now¹ drogê, Gmina bêdzie
partycypowaæ równie¿ w kosztach nabycia gruntów pod te-
ren pasa startowego planowanego l¹dowiska, oznaczonego
w planie symbolem 2.KL. Z uwagi jednak na fakt, i¿ inwesty-
cja ta nie nale¿y do inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, koszty zwi¹zane z jej realizacj¹ lub przygotowaniem
inwestycji do realizacji nie mog¹ byæ przedmiotem niniejsze-
go rozstrzygniêcia.

W zwi¹zku z powy¿szym bud¿et Miasta i Gminy Stary S¹cz
bêdzie obci¹¿ony konsekwencjami finansowymi wynikaj¹cy-
mi z przygotowania do realizacji inwestycji infrastrukturalnych
na skutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowana przestrzennego "Miasto Stary S¹cz - Plan Nr 1" w stop-
niu minimalnym.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XL/507/09
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 18 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM S¥CZU,
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG NIEUWZGLENIONYCH,

ZG£OSZONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

"MIASTO STARY S¥CZ - PLAN NR 1"

Uwaga: Nr uwag, zgodnie z numeracj¹ w wykazie uwag
wniesionych do wy³o¿onego do wgl¹du publicznego w dniach

od 16 marca 2009 r. do 15 kwietnia 2009 r. oraz w dniach od 22
kwietnia 2009 r. do 14 maja 2009r, projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego "MIASTO STA-
RY S¥CZ - PLAN NR 1".

Uwaga Nr 1 dotycz¹ca, poprawy jako�ci drogi dojazdowej
do terenów us³ug komercyjnych zlokalizowanych pomiêdzy
stawem a obwodnic¹.

Uwaga jest bezzasadna, poniewa¿ sprawy dotycz¹ce po-
prawy jako�ci istniej¹cych dróg technicznych - serwisowych,
zrealizowanych w zwi¹zku z budow¹ obwodnicy nie s¹ przed-
miotem ustaleñ zmiany planu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami prawa. Drogi serwisowe zrealizowane zosta³y zgodnie
z wydan¹ dla ww. obwodnicy decyzj¹ o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i opracowanym projektem tech-
nicznym drogi. W projekcie zmiany planu wyznaczono nato-
miast zjazd publiczny z istniej¹cej obwodnicy oraz zamieszczo-
no stosowne zapisy reguluj¹ce zasady obs³ugi komunikacyj-
nej terenów, pozwalaj¹ce na realizacjê dróg wewnêtrznych
i dojazdów w sposób, który uwzglêdniaæ bêdzie zamierzenia
inwestycyjne w³a�cicieli terenów w obrêbie obszaru oznaczo-
nego symbolem 2.UCz.

Uwaga Nr 2 dotycz¹ca, sprzeciwu dla w³¹czenia czê�ci dzia-
³ek o nr 143 i 144 do terenów przeznaczonych dla lokalizacji
drogi publicznej klasy g³ównej oznaczonej symbolem PE/5.KUg.

Uwagi nie uwzglêdniono. Przebieg drogi oznaczonej sym-
bolem PE/5.KUg wymaga³ korekty w zwi¹zku z konieczno�ci¹
uwzglêdnienia zjazdu ze zrealizowanej obwodnicy miasta na
ww. drogê PE/5.KUg. Droga PE/5.KUg ma swoj¹ kontynuacjê
na terenie miasta Nowy S¹cz ustalon¹ w studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Nowy S¹cz oraz w obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania
przestrzennego "Nowy S¹cz 33". Dlatego te¿ nie ma obecnie
mo¿liwo�ci korekty przebiegu kwestionowanej drogi, gdy¿ prze-
s¹dzona zosta³a ju¿ lokalizacja zjazdu na kwestionowan¹ dro-
gê z obwodnicy Starego S¹cza oraz jej po³¹czenie z odcinkiem
przebiegaj¹cym na terenie miasta Nowy S¹cz.

Uwaga Nr 4 dotycz¹ca, sprzeciwu dla przeznaczenia czê�ci
dzia³ek o nr 306, 307, 308, 309 i 310, po³o¿onych w granicach
udokumentowanego z³o¿a ¿wirów pod tereny komunikacji -
lotnisko lub l¹dowisko sta³e. Autor uwagi informuje, i¿ zgodnie
z Ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze z³o¿a w udokumento-
wanych granicach podlegaj¹ ochronie.

Uwagi nie uwzglêdniono. W obowi¹zuj¹cym "Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go" opracowanym dla miasta i Gminy Stary S¹cz przyjêto, i¿
nadrzêdnym celem rozwoju bêdzie: "wzrost znaczenia tury-
styki, jako funkcji inspiruj¹cej rozwój gospodarczy obszaru
oraz wp³ywaj¹cej na stworzenie nowych miejsc pracy, rozwi-
janej w oparciu o wybitne walory kulturowe miasta i walory
przyrodnicze terenów wiejskich Gminy". Natomiast za z g³ów-
ne cele zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy
uznano m.in.: poprawê dostêpno�ci komunikacyjnej mia-
sta i Gminy Stary S¹cz oraz miasta Nowy S¹cz i ca³ej
Doliny Popradu, poprzez stworzenie warunków dla reali-
zacji lotniska komunikacyjnego.

Wymienione w tre�ci uwagi czê�ci dzia³ek o nr 306, 307,
308, 309 i 310,w studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i Gminy Stary S¹cz znaj-
duj¹ siê:
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- w zasiêgu obszarów o szczególnych kierunkach u¿ytkowania
i zagospodarowania obejmuj¹cych obszary i tereny górni-
cze oraz tereny z³ó¿ surowców mineralnych;

- w zasiêgu obszaru dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego.

W zwi¹zku z powy¿szym wymienione w tre�ci uwagi dzia³-
ki znalaz³y siê w zmianie planu "Miasto Stary S¹cz - Plan Nr 1",
w terenach komunikacji oraz udokumentowanych z³ó¿ ¿wirów
Stary S¹cz - Moszczenica (pole "A") oznaczonych symbolem
1.KL/PE, w których zgodnie z ustaleniami zmiany planu:
1. Dopuszcza siê realizacjê lotniska lub l¹dowiska sta³ego;
2. Dopuszcza siê realizacjê pasa startowego o nawierzchni tra-

wiastej lub z betonowym pasem startowym o szeroko�ci
drogi startowej nie mniejszej ni¿ 45 m i d³ugo�ci nie mniej-
szej ni¿ 800 m, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3. Dopuszcza siê eksploatacjê ¿wirów, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

Projekt zmiany planu nie narusza przepisów ustawy prawo
geologiczne i górnicze oraz ustawy prawo ochrony �rodowi-
ska w czê�ci dotycz¹cej ochrony udokumentowanego z³o¿a
kruszywa naturalnego, gdy¿ w jego ustaleniach dopuszczona
jest eksploatacja ¿wirów, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
Ponadto projekt zmiany planu uzyska³ stosowne uzgodnienie
Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego oraz Dyrektora Okrê-
gowego Urzêdu Górniczego w Krakowie.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Starym S¹czu: M. Lis


