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je¿eli jest to ekonomicznie uzasadnione i nie mog¹ byæ one

wykorzystywane na cele publiczne realizowane przez Gmi-

nê w ramach jej zadañ w³asnych.

2. Zbycie nieruchomo�ci oraz zbycie prawa u¿ytkowania wie-

czystego mo¿e nast¹piæ w drodze:

1) sprzeda¿y,

2) darowizny,

3) zamiany,

4) zrzeczenia siê.

3. Zbycie lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nastêpuje

w drodze przetargowej lub w drodze bezprzetargowej,

z uwzglêdnieniem przepisów Ustawy.

4. O wyborze formy przetargu decyduje Wójt Gminy.

5. Wójt Gminy mo¿e udzieliæ, za zgod¹ Rady Gminy, bonifikaty

od ceny, z uwzglêdnieniem przepisów Ustawy.

6. Ustala siê pierwsz¹ op³atê z tytu³u u¿ytkowania wieczyste-

go w wysoko�ci 25% ceny nieruchomo�ci gruntowej.

7. Ka¿de zbycie lub oddanie nieruchomo�ci gruntowej w u¿yt-

kowanie wieczyste, wymaga zgody Rady Gminy.

§ 7

SZCZEGÓ£OWE   WARUNKI  KORZYSTANIA Z  NIERUCHO-
MO�CI  PRZEZ  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  GMINY

1. Nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Gminy mog¹ byæ, na

wniosek gminnych jednostek organizacyjnych nie posiada-

j¹cych osobowo�ci prawnej, oddawane w trwa³y zarz¹d dla

wykonywania ich dzia³alno�ci statutowych, zwi¹zanych z re-

alizacj¹ zadañ o charakterze gminnym, okre�lonych Usta-

wami, a w szczególno�ci Ustawa o samorz¹dzie gminnym.

2. Warunki korzystania z nieruchomo�ci ustala Wójt Gminy w de-

cyzji o ustanowieniu trwa³ego zarz¹du.

3. Wójt Gminy mo¿e udzieliæ, za zgod¹ Rady Gminy, bonifikaty

od op³at rocznych z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomo-

�ciami, je¿eli nieruchomo�æ oddana jest gminnej jednostce

organizacyjnej, z uwzglêdnieniem przepisów Ustawy.

4. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych gospoda-

ruj¹ powierzonym im mieniu w zakresie zwyk³ego zarz¹du

na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez Wójta Gmi-

ny. Do czynno�ci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du

wymagana jest ka¿dorazowo zgoda Wójta Gminy w drodze

stosownego zarz¹dzenia.

5. Jednostka organizacyjna posiadaj¹ca trwa³y zarz¹d ma pra-

wo do oddania osobom trzecim w najem, dzier¿awê albo

u¿yczenie nieruchomo�ci lub jej czê�ci, z uwzglêdnieniem

przepisów Ustawy i niniejszych zasad.

§ 8

DZIER¯AWA I NAJEM NIERUCHOMO�CI GRUNTOWYCH
ORAZ LOKALI U¯YTKOWYCH

1. Najemców, dzier¿awców nieruchomo�ci gruntowych oraz

lokali u¿ytkowych wy³ania siê w przetargu, z uwzglêdnie-

niem przepisów Ustawy.

2. Postanowienia ust.1 nie maj¹ zastosowania do nieruchomo-

�ci i lokali przeznaczonych na potrzeby jednostek organiza-

cyjnych Gminy.

3. W uzasadnionych przypadkach Rada Gminy mo¿e wyraziæ

zgodê na odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego zawar-

cia umowy dzier¿awy lub najmu.

4. Rada Gminy upowa¿nia Wójta Gminy do oddania w najem, dzier-

¿awê nieruchomo�ci gruntowych oraz lokali u¿ytkowych na czas

oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata, jednak nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.

5. Rada Gminy upowa¿nia Wójta Gminy do przed³u¿enia umów,

które zosta³y nawi¹zane po przeprowadzonym postêpowa-

niu przetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na dalszy

okres najmu lub dzier¿awy zgodnie z postanowieniami ust.4,

przy czym Wójt mo¿e w konkretnej sprawie zwróciæ siê o pod-

jecie uchwa³y przez Radê Gminy.

6. Zgody Rady Gminy wymaga oddanie w najem lub dzier¿a-

wê nieruchomo�ci gruntowej oraz lokalu u¿ytkowego na czas

oznaczony d³u¿szy ni¿ 10 lat lub przed³u¿enie umowy zgod-

nie z ust.5, je¿eli ³¹czny czas trwania umowy przekracza

okres lat 10.

§ 9

OBCI¥¯ANIE  NIERUCHOMO�CI

1. Nieruchomo�ci Gminy mog¹ byæ obci¹¿one w szczególno�ci

ograniczonymi prawami rzeczowymi: u¿ytkowaniem, s³u-

¿ebno�ci¹, hipotek¹.

2. Wójt Gminy, po uprzednim wyra¿eniu zgody przez Radê

Gminy, mo¿e obci¹¿yæ nieruchomo�æ wed³ug zasad okre-

�lonych w powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach, w tym

w szczególno�ci w kodeksie cywilnym oraz Ustawie o ksiê-

gach wieczystych i hipotece.

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 10

1. W zakresie nie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ zaintere-

sowane maj¹ przepisy Ustawy i kodeksu cywilnego.

2. Zasady najmu i zbycia na rzecz najemców lokali mieszkal-

nych okre�laj¹ odrêbne uchwa³y Rady Gminy.

§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 12

Traci moc Uchwa³a Nr XII/120/09 Rady Gminy £ukowica

z dnia 26 stycznia 2009r w sprawie wyra¿enia zgody na nieod-

p³atne nabywanie w³asno�ci nieruchomo�ci na rzecz Gminy.

§ 13

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

2148

Uchwa³a* Nr XXXIII/285/09
Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we
wsi Ochotnica Górna.

*  Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê

Ma³opolskiego.

Poz. 2147, 2148
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Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 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. zmianami), art.18 ust.2

pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zmianami), po stwier-

dzeniu zgodno�ci planu ze studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna -

Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala co nastêpuje:

I. USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatwierdzonego

uchwa³¹ Nr XXIV/159/04 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia

21 wrze�nia 2004 roku (Dz. Urzêdowy Wojew. Ma³opolskie-

go Nr 309, poz. 3289 z pó�n. zm.) w zakresie przeznaczenia

terenu we wsi Ochotnica Górna na cele realizacji "Zespo³u

sportowo-rekreacyjnego Studzionki I" - zwan¹ w tek�cie ni-

niejszej uchwa³y planem.

2. Plan obejmuje obszar okre�lony na za³¹czniku graficznym

do Uchwa³y Nr III/18/2006 Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 29 grudnia 2006 roku.

3. Plan o którym mowa w ust.1 jest zgodny ze Studium uwa-

runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Ochotnica Dolna, uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXVII/

140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1.08.2000 roku

z pó�n. zmianami.

§ 2

1. Tre�æ niniejszej uchwa³y stanowi czê�æ tekstow¹ planu.

2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a) Rysunek planu stanowi¹cy integraln¹ czê�æ uchwa³y, spo-

rz¹dzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, pochodz¹-

cej z pañstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

jako za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.

b) Rozstrzygniêcia Rady Gminy Ochotnica Dolna - podjête

w trybie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80

poz. 717 z pó�n.zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do

projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich fi-

nansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

- jako za³¹cznik Nr 2.

3. Ustalenia planu dotycz¹:

a) przeznaczenia terenów w granicach opracowania na ró¿-

ne funkcje zwi¹zane z terenami rekreacyjnymi i urz¹dze-

niami narciarskimi oraz urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

b). linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach,

c) warunków i zasad kszta³towania zabudowy i zagospoda-

rowania terenów, w tym szczególnych warunków wyni-

kaj¹cych z potrzeby ochrony �rodowiska,

d) zasad zagospodarowania i ochrony terenów le�nych,

e) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i ko-

munikacji.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

innych przepisów szczególnych.

5. Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy

rysunku planu:

a) granice terenu objêtego zmian¹ planu,

b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz

o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz

z symbolami identyfikuj¹cymi, zgodnie z czê�ci¹ tekstow¹

planu, wymienion¹ w ust. 1,

c) tereny o ró¿nym przeznaczeniu, oznaczone symbolami

wymienionymi w ust. 9,

d) granice terenów rekreacyjnych (w tym narciarskich).

e) trasy urz¹dzeñ liniowych uzbrojenia terenu, trasy komu-

nikacyjne.

6. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy ob-

ja�nione w legendzie rysunku planu - nie stanowi¹ce usta-

leñ, o których mowa w ust. 3.

7. Jako zgodne z planem uznaje siê:

1) wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z re-

kreacj¹ zimow¹ i letni¹ oraz zwi¹zanych z rozbudow¹

systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej wyposa-

¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych pod za-

inwestowanie stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ

technicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami

planu,

2) wyznaczenie i urz¹dzenie dróg dojazdowych do terenów

przeznaczonych do zainwestowania oraz do terenów rol-

nych i le�nych, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to stanowiæ

utrudnienia w wykorzystaniu terenów przyleg³ych do drogi

zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.

3) inwestycje na terenach le�nych zwi¹zane z gospodarczym

u¿ytkowaniem lasu oraz infrastruktur¹ obiektów s³u¿¹-

cych gospodarce le�nej.

§ 3

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Gminy Ochotnica Dolna, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione

w tek�cie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okre�lone w za-

³¹czniku graficznym Nr 1 do tej uchwa³y,

2) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹

na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ obszar na tereny o ró¿nych

funkcjach lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospodaro-

wania,

3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-

wi¹zuj¹ce przepisy okre�lone w Ustawach oraz aktach wy-

konawczych do tych ustaw, poza ustaw¹ o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wyko-

nawczymi,

4) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to takie

przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie, wyzna-

czonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to prze-

znaczenie inne ni¿ podstawowe, które wzbogaca lub uzupe³-

nia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

6) �rednim poziomie terenu - rozumie siê przez to �redni¹

arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej i od-

stokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,

7) wysoko�ci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar piono-

wy mierzony od �redniego poziomu terenu do najwy¿szego

punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,

8) powierzchni zabudowy - rozumie siê przez to powierzchniê

terenu zajêtego przez budynek w stanie wykoñczonym, wy-

znaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budyn-

ku na powierzchniê terenu. (Do tej powierzchni nie wlicza siê

powierzchni obiektów budowlanych ani ich czê�ci nie wysta-

j¹cych ponad powierzchniê terenu, powierzchni elementów

drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, daszków, mar-

kiz, wystêpów dachowych, o�wietlenia zewnêtrznego oraz

powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomoc-

nicze np. altany, szklarnie).

Poz. 2148
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§ 4

Stosuje siê nastêpuj¹ce podstawowe literowe symbole

identyfikacyjne terenów, o których mowa w ust. 5 pkt.b).:

I. UTS/UG - tereny us³ug turystyki, gastronomii i us³ug towa-

rzysz¹cych,

III. UTS - tereny us³ug turystyki i rekreacji

IV. UT/UG (UT/UG1,2) - tereny us³ug hotelowych i gastronomii

wraz z obiektami towarzysz¹cymi

V. UT/UG/KS - tereny us³ug sportowo-rekreacyjnych, gastro-

nomii z dopuszczeniem realizacji parkingu

VI. UG - tereny us³ug gastronomii

VII. R - tereny rolne,

VIII. R/USZ - tereny rolne z dopuszczeniem realizacji narciar-

skich tras zjazdowych

IX. USZ (USZ1 do USZ5) - tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi

sportu i rekreacji (kolejka krzese³kowa, wyci¹gi narciar-

skie, stacje kolejki i wyci¹gów)

X. KDW1,2 - tereny dróg wewnêtrznych

XI. KS - tereny parkingów

XII. WS/Z - tereny wód otwartych wraz z obudow¹ biologiczn¹

XIII. ZL - tereny le�ne

XIV. ZN - tereny zieleni urz¹dzonej

XV. WZ - tereny ujêcia wody dla �nie¿enia tras narciarskich

XVI. E (E1, E2, E3) - urz¹dzenia elektroenergetyczne

UWAGA: w legendzie rysunku planu obja�niono dodatkowe

indeksy cyfrowe i literowe do wymienionych symboli podsta-

wowych.

§ 5

1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów

przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, in-

nego ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem

planu.

2. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e

byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿yt-

kownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego prze-

znaczeniem w niniejszym planie.

§ 6

W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów wy-

magaj¹cych rehabilitacji istniej¹cej zabudowy b¹d� infrastruk-

tury technicznej, a tak¿e obszarów wymagaj¹cych przekszta³-

ceñ lub rekultywacji.

Nie zachodzi tak¿e potrzeba okre�lania granic obszarów

wymagaj¹cych przeprowadzania scaleñ i podzia³ów nierucho-

mo�ci.

II. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE CA£EGO OBSZARU
OPRACOWANIA PLANU

§ 7

W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê co

nastêpuje:

1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

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

atmosferycznego, gleb.

2. Obowi¹zuje zakaz przekraczania obowi¹zuj¹cych standar-

dów jako�ci �rodowiska; nale¿y d¹¿yæ do stosowania paliw

ekologicznie czystych dla ogrzewania nowopowstaj¹cych

obiektów kubaturowych.

3. Obowi¹zuje zabezpieczenie urz¹dzeñ i obiektów sportowych,

wymagaj¹cych konserwacji przed wyciekiem smarów do

gruntu.

4. W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie

z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych

poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów objêtych pla-

nem - jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.

5. Obowi¹zuje uwzglêdnienie ustaleñ i zakazów wynikaj¹cych

z po³o¿enia terenów objêtych planem w Po³udniowoma³o-

polskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym

Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia

24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2006 r.

Nr 806 poz. 4862) - zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 92/06

wymienionym wy¿ej.

6. Na terenie objêtym opracowaniem - w obrêbie potoku Ochot-

nica wystêpuj¹ obszary ujête w opracowanym przez Dyrekto-

ra Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie "Stu-

dium okre�laj¹cym granice obszarów bezpo�redniego zagro-

¿enia powodzi¹ dla terenów nie obwa³owanych w zlewni gór-

nego Dunajca od uj�cia Popradu" - o zasiêgu zgodnym z rysun-

kiem planu. W przypadku realizacji drogi "KDW2" przez ten

potok oraz ujêcia wody "WZ" obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy, ogra-

niczenia i dopuszczenia okre�lone w przepisach szczególnych.

7. Przy uwzglêdnieniu naturalnych predyspozycji terenu, jego

warto�ci przyrodniczych oraz zdolno�ci jego regeneracji,

okre�la siê nastêpuj¹ce uwarunkowania maj¹ce na celu

ochronê �rodowiska:

a) obowi¹zek rekultywacji terenu po przeprowadzeniu wszel-

kich prac ziemnych z wykorzystaniem selektywnie zdej-

mowanej darni i próchnicy,

b) obowi¹zek zabezpieczenia terenu przed erozj¹ z zastoso-

waniem �rodków technicznych i naturalnych, ogranicze-

nie podcinania stoków,

c) w celu przeciwdzia³ania obni¿eniu retencji wodnej obowi¹-

zuje trwa³e utrzymanie i pielêgnacja muraw trawiastych,

zapobiegaj¹cych sp³ywowi powierzchniowemu wód opa-

dowych z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania dla wypasu zwierz¹t,

d) wprowadzenie zabezpieczeñ ograniczaj¹cych penetracjê

narciarsk¹ terenu poza trasy zjazdowe,

e) przestrzeganie organizacji ruchu narciarskiego wy³¹cz-

nie po wyznaczonych i oznakowanych w terenie trasach

zjazdowych,

h) zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych �cieków do wód

i gruntu,

i) obowi¹zuje usuwanie odpadów sta³ych komunalnych po-

przez segregacjê i gromadzenie ich w przystosowanych

pojemnikach, okresowo opró¿nianych i w sposób zorgani-

zowany wywo¿onych poza obszar Gminy na urz¹dzone

sk³adowisko odpadów, zgodnie z zawartymi przez w³adze

Gminy porozumieniami. Obowi¹zuje zakaz gromadzenia

materia³ów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne.

j) ogrzewanie obiektów w oparciu o no�niki energii, zapew-

niaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ powietrza.

8. W obrêbie terenów wskazanych na rysunku planu pod zain-

westowanie i po³o¿onych w terenach zagro¿onych procesa-

mi osuwiskowymi, oznaczonych dodatkowym indeksem li-

terowym "/o", przy ustalaniu geotechnicznych warunków po-

sadowienia nale¿y za³o¿yæ z³o¿one warunki gruntowe. Spo-

sób posadowienia nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opra-

cowania geotechniczne.

9. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie g³ównego

zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 439 pn. "Magura-Gor-

ce", dla którego nale¿y zachowaæ warunki wynikaj¹ce z prze-

pisów szczególnych.
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§ 8

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest ochro-

na interesu publicznego, obejmuj¹cego zachowanie i ekspozy-

cjê cennych warto�ci �rodowiska przyrodniczego i krajobrazu,

stworzenie warunków do rozwoju zagospodarowania tury-

stycznego i sportowo-rekreacyjnego w sposób minimalizuj¹-

cy negatywne oddzia³ywanie na �rodowisko przyrodnicze,

zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi.

§ 9

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-

go, ochrony krajobrazu ustala siê co nastêpuje:

1. Obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej

z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych cech budow-

nictwa Gorców.

2. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i namioto-

wych. Obowi¹zuje zakaz otwierania po³aci dachowych

(do�wietlenie poddasza) na odcinku wiêkszym ni¿ 70%

d³ugo�ci dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu.

3. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³a-

dzin panelami z tworzyw sztucznych, nale¿y stosowaæ ma-

teria³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.).

4. Wysoko�æ zabudowy dla terenów UT/UG1, UT/UG2 i UTS/

UG- do dwóch kondygnacji nadziemnych liczonych od pozio-

mu parteru budynku (poziom ± 0,00), w tym jedna w kuba-

turze dachu. Wyniesienie poziomu parteru max. 1,0 m od

strony przystokowej terenu. Dachy strome wielospadowe

o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci w przedziale od 30 do

50 stopni z mo¿liwo�ci¹ zastosowania lukarn i okien po³a-

ciowych. Dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie piwnic i

poddasza.

5. Wysoko�æ budynków us³ugowych realizowanych na tere-

nie oznaczonym symbolem UTS - do dwóch kondygnacji

nadziemnych, liczonych od poziomu parteru budynku (po-

ziom ± 0,00), w tym jedna w dachu. Poziom parteru nie

mo¿e przekroczyæ 1,0 m od poziomu terenu od strony sto-

ku. Wysoko�æ budynków rekreacyjnych - max. 8,0 m od

poziomu parteru. Dachy o k¹cie nachylenia g³ównych po-

³aci w przedziale od 35 do 50 stopni.

6. Wysoko�æ zabudowy dla terenów UT/UG/KS - nie mo¿e

przekroczyæ 14 m od poziomu parteru. Wyniesienie po-

ziomu parteru (poziom ± 0,00) max. 1,0m od terenu od

strony stoku. Dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie

nachylenia g³ównych po³aci w przedziale od 25 do 50

stopni z mo¿liwo�ci¹ zastosowania lukarn, �wietlików

i okien po³aciowych. Dopuszcza siê wykonanie miejsc

postojowych w budynku poni¿ej poziomu parteru (po-

ziomu ± 0,00).

7. Wysoko�æ sza³asu gastronomicznego na terenie "UG" -

dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga w dachu i max.

9 m od terenu od strony stoku. Dach o k¹cie nachylenia

g³ównych po³aci w przedziale od 35 do 50 stopni.

8. Ustalenia zawarte w ust. 2, 4, 5, 6 i 7 mog¹ byæ zmienione

dla obiektów zwi¹zanych z urz¹dzeniami wyci¹gowymi

oraz z techniczn¹ obs³ug¹ terenów sportowo-rekreacyj-

nych, realizowanych na terenach oznaczonych w planie

symbolami: UT/UG1 i UTS/UG - ze wzglêdu na wymaga-

nia technologiczne i przepisy szczególne. Dla tych obiek-

tów obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹-

cej z krajobrazem.

Dla terenów dolnej i górnej stacji kolejki krzese³kowej obo-

wi¹zuj¹ ustalenia w zakresie kszta³towania architektury

zawarte w §13 ust 2 dla symboli USZ1 i USZ2.

9. Pokrycie dachów w kolorach ciemnych; dopuszcza siê sto-

sowanie dachów krytych deskami, gontem lub ich imitacj¹.

10. Obowi¹zuje zakaz stosowania agresywnej kolorystyki ele-

wacji i intensywnych kolorów.

11. W urz¹dzeniu terenów (za wyj¹tkiem terenów oznaczo-

nych symbolem ZL i R) dopuszcza siê zastosowanie ele-

mentów ma³ej architektury o wysokich walorach este-

tycznych, funkcjonalnych i jednorodnej formie plastycz-

nej.

12. Realizacja obiektów budowlanych w otoczeniu sieci elek-

troenergetycznych mo¿e nast¹piæ na warunkach wynika-

j¹cych z uzgodnieñ z zarz¹dzaj¹cymi tymi sieciami.

13. Powierzchnia zabudowy na terenach oznaczonych symbo-

lami: UTS/UG, UTS, UT/UG/KS, UT/UG1, UT/UG2 i UG nie

mo¿e przekroczyæ 80% pow. tych terenów.

14. Obowi¹zuje przeznaczenie pod tereny biologicznie czynne min.

10% powierzchni terenów, o których mowa w punkcie 13.

15. Dopuszcza siê etapow¹ realizacjê inwestycji.

16. Sytuowanie reklam na zasadach podanych w § 14.

§ 10

W zakresie komunikacji ustala siê co nastêpuje:

1. Dojazd do terenów z istniej¹cej drogi powiatowej poprzez

drogi wewnêtrzne oznaczone symbolem KDW1 i KDW2. Do-

jazd do terenu "UG" istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹; w okre-

sie zimowym równie¿ skuterami �nie¿nymi.

2. Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych nie wyró¿-

nionych na rysunku planu, s³u¿¹cych obs³udze terenów

przeznaczonych pod zainwestowanie oraz terenów rolnych

i le�nych na zasadach okre�lonych w przepisach szczegól-

nych.

3. Obowi¹zuje zastosowanie odpowiedniego systemu odwod-

nienia w celu zabezpieczenia dróg przed wodami z topniej¹-

cego �niegu.

4. Dla obs³ugi funkcji sportowo-rekreacyjnej ustala siê realiza-

cjê parkingów na terenach oznaczonych symbolami "KS"

oraz na terenie oznaczonym symbolem "UT/UG/KS".

Ustala siê obowi¹zek zachowania wska�nika miejsc posto-

jowych - min. 2 miejsca na ka¿dych 18 u¿ytkowników "ze-

spo³u sportowo-rekreacyjnego" jednocze�nie. Dla obs³ugi

funkcji dopuszcza siê wykorzystanie miejsc postojowych zlo-

kalizowanych poza terenem objêtym planem.

W przypadku realizacji parkingu o nawierzchni utwardzo-

nej i powierzchni przekraczaj¹cej 0,10 ha, �cieki opadowe

z powierzchni utwardzonych mog¹ byæ odprowadzane do

odbiornika wy³¹cznie po ich oczyszczeniu z frakcji sta³ych

i zanieczyszczeñ ropopochodnych w oparciu o przepisy

szczególne.

5. Obowi¹zuj¹ nadto ustalenia dla terenów "KDW1, KDW2 i KS

zawarte w § 13 ust.3.

§ 11

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu

ustala siê co nastêpuje:

1. Dla terenów objêtych opracowaniem ustala siê:

1). zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby,

zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wy-

znaczonych,

2). zagospodarowanie terenów, na których znajduj¹ siê urz¹-

dzenia elektroenergetyczne i ³¹czno�ci, wymaga stano-

wiska w³a�ciwego administratora sieci, b¹d� uzgodnie-

nia w zakresie zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi warunkami

technicznymi i normami.
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§ 12

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infra-

struktury technicznej:

1. Zasady zaopatrzenia w wodê
1) Zaopatrzenie w wodê pitn¹ docelowo z wodoci¹gu wiej-

skiego. Do czasu jego realizacji ustala siê zaopatrzenie w

wodê w oparciu o indywidualny system oparty na ujê-

ciach wody zlokalizowanych w granicach terenu bêd¹cego

w dyspozycji inwestora. Dopuszcza siê dostarczenie wody

dla celów bytowych spoza terenu objêtego planem oraz z

projektowanego ujêcia wody dla celów �nie¿enia stoków

narciarskich, zlokalizowanego na potoku Ochotnica.

2) Dla celów �nie¿enia zjazdowych tras narciarskich woda

dostarczana bêdzie z ujêcia zlokalizowanego na potoku

Ochotnica, oznaczonego na rysunku planu symbolem WZ,

pracuj¹cego w systemie ci�nieniowym, poprzez pompow-

niê oraz przewody ci�nieniowe u³o¿one w gruncie poni¿ej

g³êboko�ci zamarzania. Dopuszcza siê wykorzystanie ujê-

tej wody dla celów pitnych pod warunkiem spe³nienia

warunków okre�lonych w przepisach szczególnych.

2. Zasady odprowadzenia �cieków i sk³adowania odpadów
1) Odprowadzenie �cieków z terenów objêtych planem (do-

tyczy �cieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit."a"

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "prawo ochrony

�rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó�n. zmianami) -

docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do

czasu realizacji tego systemu dopuszcza siê budowê in-

dywidualnej wysokosprawnej oczyszczalni (za wyj¹tkiem

oczyszczalni opartej na rozs¹czkowaniu �cieków) na tere-

nach oznaczonych symbolami: UT/UG/KS i KS z uwzglêd-

nieniem warunków okre�lonych w przepisach szczegól-

nych. Dopuszcza siê tak¿e w okresie przej�ciowym od-

prowadzanie �cieków z terenów objêtych planem do

szczelnych, bezodp³ywowych zbiorników okresowo opró¿-

nianych. W przypadku realizacji oczyszczalni �cieków ustala

siê odprowadzenie oczyszczonych �cieków poprzez sieæ

kanalizacyjn¹ do potoku Ochotnica pod warunkiem uzy-

skania pozwoleñ wymaganych przepisami szczególnymi.

2) Obowi¹zuje usuwanie wytwarzanych na terenie objêtym

planem odpadów komunalnych poprzez segregacjê i gro-

madzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo

opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych na

sk³adowisko odpadów obs³uguj¹cych gminê Ochotnica

Dolna. Obowi¹zuje zakaz gromadzenia odpadów niebez-

piecznych i innych ni¿ niebezpieczne.

3. Zasady zaopatrzenia w gaz, ciep³o oraz energiê elek-
tryczn¹
1) Ustala siê docelowo doprowadzenie gazu od strony S³op-

nic na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sie-

ci¹.

2) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki

energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-

czenia powietrza. Dopuszcza siê realizacj¹ kolektorów s³o-

necznych.

3) Doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb wyci¹-

gów narciarskich na bazie istniej¹cej sieci �redniego na-

piêcia 15 kV, oznaczonej w planie symbolem "E1" poprzez

odcinek projektowanej linii �redniego napiêcia i stacjê

transformatorow¹ 15/0,4 kV oznaczone symbolem "E3",

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

Dopuszcza siê przesuniêcie projektowanej linii SN i stacji

transformatorowej oraz wykonanie dodatkowych, nie-

zbêdnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wynikaj¹-

ce z opracowañ technicznych. Utrzymuje siê istniej¹ca li-

niê elektroenergetyczn¹ napowietrzn¹ �redniego napiê-

cia, dopuszczaj¹c jej remont, przebudowê i rozbudowê

w  oparciu o przepisy szczególne. Dopuszcza siê skablo-

wanie linii napowietrznej �redniego napiêcia (na odcinku

oznaczonym symbolem "E2"), przebiegaj¹cej przez tere-

ny "R/USZ". Dopuszcza siê wykonanie linii rozdzielczych

niskiego napiecia w wykonaniu napowietrznym i kablo-

wym. Obowi¹zuje zachowanie strefy ochronnej od istnie-

j¹cej sieci elektroenergetycznej 15 kV zgodnie z przepisa-

mi szczególnymi.

Dopuszcza siê o�wietlenie terenów sportowo-rekreacyj-

nych, pod warunkiem zachowania wymogów okre�lonych

w przepisach szczególnych.

III. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA TERENÓW WYRÓ¯NIO-
NYCH NA RYSUNKU PLANU INDEKSAMI CYFROWYMI
I SYMBOLAMI LITEROWYMI

§ 13

1. Tereny zabudowy us³ugowej

UTS/UG - Tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi sportu i re-
kreacji oraz us³ug gastronomii.

Ustala siê realizacjê funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ kolejki,

wyci¹gów narciarskich i tras¹ zjazdow¹ takich jak: kasy bileto-

we, recepcja obs³ugi narciarskiej i turystycznej, gastronomia,

informacja turystyczna, wypo¿yczalna sprzêtu narciarskiego z

serwisem, pomieszczenia szkó³ki narciarskiej, dy¿urka GOPR,

itp. Dopuszcza siê funkcjê handlu (sprzeda¿ wyposa¿enia spor-

towego, sprzeda¿ pami¹tek itp.)

Dopuszcza siê lokalizacjê zespo³u obiektów, powi¹zanych

ze sob¹ funkcjonalnie i przestrzennie. Architektura w nawi¹za-

niu do tradycyjnych cech budownictwa Gorców. Dachy stro-

me, wielospadowe, z mo¿liwo�ci¹ zastosowania lukarn i okien

po³aciowych. Mo¿liwo�æ rozrze�bienia formy architektonicznej

z zachowaniem cech architektury rodzimej. Forma architekto-

niczna obiektów powinna spe³niaæ wymagania, o których

mowa w §9.

W granicach terenu dopuszcza siê realizacjê miejsc posto-

jowych.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi powiatowej poprzez

drogê wewnêtrzn¹, oznaczon¹ w planie symbolem KDW1.

Obowi¹zuje urz¹dzenie terenu z zastosowaniem zieleni

niskiej oraz elementów ma³ej architektury o wysokich walo-

rach estetycznych, funkcjonalnych i jednorodnej formie pla-

stycznej.

Nadto obowi¹zuj¹ ustalenia w zakresie kszta³towania za-

budowy zawarte w § 9.

UTS - Tereny sportu i rekreacji.
Ustala siê realizacjê zespo³u wolnostoj¹cych, drewnianych

domków rekreacyjnych (noclegowych). Dopuszcza siê us³ug

rekreacji (gabinety odnowy biologicznej, itp., basen k¹pielowy

otwarty).

Dopuszcza siê lokalizacjê zespo³u obiektów, powi¹zanych

ze sob¹ funkcjonalnie i przestrzennie. Architektura w nawi¹-

zaniu do tradycyjnych cech budownictwa Gorców. Dachy

wielospadowe, z mo¿liwo�ci¹ zastosowania lukarn i okien

po³aciowych. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych ci¹gów

komunikacyjnych, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma³ej archi-

tektury oraz niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-

nicznej.

Nadto obowi¹zuj¹ ustalenia w zakresie kszta³towania za-

budowy zawarte w § 9.
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UT/UG1 - Tereny us³ug noclegowych i gastronomii wraz
z obiektami towarzysz¹cymi.

Ustala siê realizacjê obiektu pensjonatowego i funkcji ga-

stronomii jako podstawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê funkcji techniczno-gospodarczej

w tym gara¿e ratrakowe, skuterów �niegowych, magazyny

sprzêtu obs³ugi "Zespo³u sportowo-rekreacyjnego". W przy-

padku realizacji wolnostoj¹cych obiektów gara¿owych dopusz-

cza siê funkcjê mieszkaln¹ na poddaszu tych obiektów.

Dopuszcza siê lokalizacjê zespo³u obiektów, powi¹zanych

ze sob¹ funkcjonalnie i przestrzennie. Dopuszcza siê realizacjê

miejsc postojowych oraz realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ

i obiektów infrastruktury technicznej.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie linii zabudowy od osi drogi wewnêtrznej w wielko�ci

min. 5 m.

Nadto obowi¹zuj¹ ustalenia w zakresie kszta³towania za-

budowy zawarte w § 9.

UT/UG2 - Tereny us³ug noclegowych i gastronomii wraz
z obiektami towarzysz¹cymi.

Ustala siê realizacjê budynku gastronomiczno-noclegowe-

go. Dopuszcza siê us³ugi sportowo-rekreacyjne (sauna, gabi-

net odnowy biologicznej, fryzjer itp. oraz otwarty basen k¹pie-

lowy)

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie linii zabudowy od osi drogi wewnêtrznej w wielko�ci

min. 5 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy i architektury obowi¹-

zuj¹ ustalenia zawarte w § 9.

UT/UG/KS - Tereny us³ug rekreacji i gastronomii z dopusz-
czeniem realizacji parkingu.

Ustala siê realizacjê obiektów obs³ugi rekreacji - obiektu

pensjonatowego oraz funkcji gastronomii jako podstawowe

przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê parkingu, obiek-

tów i urz¹dzeñ sportowych (sztuczne lodowisko, �cie¿ki zdro-

wia itp.). Dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury,

zieleni urz¹dzonej, niezbêdnych dróg wewnêtrznych i ci¹gów

pieszych oraz sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury tech-

nicznej. Dopuszcza siê lokalizacjê zespo³u obiektów, powi¹za-

nych ze sob¹ funkcjonalnie i przestrzennie. W zakresie kszta³-

towania zabudowy i architektury obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-

te w § 9.

Dla czê�ci terenu po³o¿onego w obszarze zagro¿onym osu-

waniem siê mas ziemnych i oznaczonego dodatkowym indek-

sem literowym "/o", przy posadowieniu obiektów budowla-

nych na tym terenie nale¿y przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe.

W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiektów nale-

¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geotechniczne.

UG - Tereny us³ug gastronomii.
Ustala siê realizacjê jednego drewnianego obiektu (sza³a-

su) gastronomicznego, parterowego z poddaszem u¿ytkowym,

form¹ architektoniczn¹ nawi¹zuj¹c¹ do tradycyjnych cech Gor-

ców. Dopuszcza siê realizacjê dy¿urki GOPR.

W urz¹dzeniu terenu dopuszcza siê realizacjê elementów

ma³ej architektury o wysokich walorach estetycznych, funk-

cjonalnych i jednorodnej formie plastycznej. Dojazd do terenu

istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹; w okresie zimowym równie¿ sku-

terami �nie¿nymi.

Dopuszcza siê realizacjê sanitariatów kontenerowych obu-

dowanych drewnem. Zakaz realizacji jakichkolwiek innych sta-

³ych obiektów kubaturowych. W zakresie kszta³towania zabu-

dowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §9.

2. Tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi sportów i rekreacji

R/USZ - Tereny rolne z dopuszczeniem realizacji narciar-
skich tras zjazdowych w okresie zimowym.

Ustala siê wykorzystanie rolnicze terenu (u¿ytki zielone)

dla wypasu zwierz¹t w okresie wiosenno-letnim. Zasady za-

gospodarowania przy zachowaniu ustaleñ, o których mowa

w § 7. Dopuszcza siê urz¹dzenie narciarskich tras zjazdowych

w okresie zimowym oraz wyci¹gów narciarskich nie wyró¿-

nionych na rysunku planu, przy zachowaniu ustaleñ okre�lo-

nych dla terenu oznaczonego symbolem "USZ4" i "USZ5". Obo-

wi¹zuje prowadzenie tras zjazdowych z maksymalnym wyko-

rzystaniem naturalnej konfiguracji terenu dla zminimalizowa-

nia robót ziemnych, zmierzaj¹cych do sztucznego kszta³towa-

nia pod³u¿nego i poprzecznego profilu trasy. Obowi¹zuje na-

kaz zabezpieczenia terenu przed erozj¹ z zastosowaniem �rod-

ków technicznych i biologicznych; zakaz stosowania chemicz-

nych �rodków ochrony ro�lin nale¿¹cych do I i II klasy trucizn.

Utrzymuje siê istniej¹ce drogi wewnêtrzne oraz ustala siê  uzu-

pe³nienia sieci dróg wewnêtrznych- dojazdów (poza okresem

zimowym) do gruntów rolnych i le�nych bez obowi¹zku zmia-

ny planu, pod warunkiem nie naruszenia podstawowych usta-

leñ planu oraz praw osób trzecich.

Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów infrastruktury technicznej

takich jak: kanalizacja, wodoci¹g, zasilanie energetyczne ka-

blem doziemnym, stacja transformatorowa, sieci i urz¹dzenia

do �nie¿enia, o�wietlenia tras sportów zimowych itp., zwi¹za-

nych z funkcjonowaniem wyci¹gów narciarskich, tras narciar-

skich oraz z obiektami obs³ugi sportu i rekreacji.

USZ1, USZ2  - Tereny dolnej i górnej stacji kolejki krzese³-
kowej oznaczonej symbolem USZ3, oraz obs³ugi technicz-
nej urz¹dzeñ.

Dopuszcza siê realizacjê kas biletowych i dy¿urki GOPR oraz

urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, potrzebnych dla

sprawnego funkcjonowania kolejki. Architektura obiektów stacji

winna wynikaæ z technologii i przepisów szczególnych oraz

harmonizowaæ z istniej¹cym otoczeniem. Dachy kryte gontem,

dachówk¹ lub ich imitacj¹. Na terenie górnej stacji dopuszcza

siê realizacjê sanitariatów kontenerowych obudowanych drew-

nem na potrzeby personelu. Zakaz realizacji jakichkolwiek in-

nych sta³ych obiektów kubaturowych. Dopuszcza siê realiza-

cjê sieci infrastruktury technicznej.

USZ3 - Kolejka krzese³kowa - do realizacji.
Ustala siê realizacjê kolejki o podporach nie wyró¿niaj¹-

cych siê kolorystycznie z t³a w okresie bez�nie¿nym.

Obowi¹zuje urz¹dzenie terenów przyleg³ych do stacji kolei

z zastosowaniem zieleni pochodzenia rodzimego.

W obrêbie kolejki dopuszcza siê realizacjê ci¹gów infra-

struktury technicznej, zwi¹zanych z funkcjonowaniem kolejki i

tras narciarskich. W rejonie kolei dopuszcza siê wykorzystanie

rolnicze terenu w okresie wiosenno-letnio-jesiennym dla wy-

pasu zwierz¹t.

USZ4, USZ5- Wyci¹gi narciarskie wraz ze stacjami i infra-
struktur¹ towarzysz¹c¹ - do  realizacji.

Obowi¹zuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych oraz

nasadzania drzew i krzewów oraz zakaz realizacji napowietrz-

nych sieci infrastruktury technicznej.

Kolorystyka elementów wyci¹gów i stacji powinna byæ

utrzymana w kolorach nie wyró¿niaj¹cych tych urz¹dzeñ w kra-
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jobrazie w okresie bez�nie¿nym. Przy górnej i dolnej stacji wy-

ci¹gu dopuszcza siê realizacjê budynków obs³ugi wraz z zaple-

czem technicznym wykonanych z drewna, kryte dachem z de-

sek, gontu lub ich imitacji o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci

od 35 do 50 stopni i wysoko�ci max. 7 m od poziomu terenu od

strony przystokowej.

Obowi¹zuje urz¹dzenie terenów przyleg³ych do stacji wy-

ci¹gów z zastosowaniem zieleni pochodzenia rodzimego z do-

puszczeniem elementów ma³ej architektury o wysokich walo-

rach estetycznych i funkcjonalnych i jednorodnej formie pla-

stycznej.

3. Tereny komunikacji i infrastruktura techniczna

KDW1, KDW2  - Tereny dróg wewnêtrznych, stanowi¹ce ci¹gi
pieszo- jezdne do przebudowy i realizacji. Ustala siê szero-

ko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m, szeroko�æ pasa ruchu

(pasa drogowego) min. 3,50 m (jako drogi jednopasmowej z mi-

jankami). Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy dla obiektów

kubaturowych realizowanych na terenach oznaczonym sym-

bolami: UT/UG1, UT/UG2 i UTS/UG w wielko�ci min. 5,0 m od

osi jezdni drogi KDW1.

Dopuszcza siê mo¿liwo�æ w³¹czenia do dróg KDW1 i KDW2

sieci dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunku planu -

bez obowi¹zku zmiany planu, pod warunkiem nie naruszenia

podstawowych ustaleñ planu oraz praw osób trzecich. Dla czê-

�ci drogi KDW2 po³o¿onej w obszarze bezpo�redniego zagro¿e-

nia powodzi¹ potoku Ochotnica obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy, ogra-

niczenia i dopuszczenia okre�lone w przepisach szczególnych.

Obowi¹zuj¹ nadto ustalenia zawarte w §10.

KS - Tereny parkingów - dla realizacji niezbêdnych miejsc po-

stojowych, zwi¹zanych z obs³ug¹ "Zespo³u sportowo-rekreacyj-

nego Studzionki I".

W przypadku realizacji parkingu o powierzchni utwardzo-

nej przekraczaj¹cej 0,10 ha, �cieki opadowe z powierzchni

utwardzonych i parkingu mog¹ byæ odprowadzane do odbior-

nika wy³¹cznie po ich oczyszczeniu z frakcji sta³ych i zanie-

czyszczeñ ropopochodnych zgodnie z przepisami szczególny-

mi. Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi powiatowej poprzez

drogi wewnêtrzne oznaczone symbolem "KDW1" i:KDW2".

Obowi¹zuje urz¹dzenie terenu z zastosowaniem zieleni ro-

dzimego pochodzenia i ozdobnej oraz elementów ma³ej archi-

tektury o wysokich walorach estetycznych, funkcjonalnych i jed-

norodnej formie plastycznej.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ elektroenergetyczn¹ �rednie-

go napiêcia 15kV, przebiegaj¹c¹ przez tereny parkingu, po³o¿o-

nego nad skarp¹, obok terenu "UT/UG2" z dopuszczeniem jej

przebudowy i skablowania kablem doziemnym oraz realizacji

nowej sieci �redniego napiêcia i stacji transformatorowej. Obo-

wi¹zuje zachowanie strefy ochronnej od linii elektroenergetycz-

nej napowietrznej "E1" zgodnie z przepisami szczególnymi.

Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-

nicznej oraz ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych.

Nadto obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §10.

WZ - Teren ujêcia wody dla �nie¿enia tras narciarskich - do

realizacji na potoku Ochotnica. Dopuszcza siê wykorzystanie

wody dla celów pitnych pod warunkiem zachowania wymo-

gów okre�lonych w przepisach szczególnych. Ze wzglêdu na

po³o¿enie w obszarze zagro¿onym powodzi¹, obowi¹zuj¹ tak-

¿e ustalenia zawarte w § 7 ust. 6.

E1 - Linia elektroenergetyczna napowietrzna �redniego na-
piêcia 15 kV - do utrzymania, przebudowy i rozbudowy. Obo-

wi¹zuje zachowanie strefy ochronnej zgodnie z przepisami

szczególnymi. Dopuszcza siê prze³o¿enie linii lub jej skablowa-

nie kablem doziemnym na warunkach okre�lonych przez za-

rz¹dzaj¹cego t¹ lini¹. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych

odcinków sieci 15kV oraz stacji transformatorowej, wynikaj¹-

cych z potrzeb na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹ce-

go sieciami.

E2 - Linia elektroenergetyczna napowietrzna �redniego na-
piêcia 15 kV - do utrzymania z dopuszczeniem skablowania

kablem doziemnym ze wzglêdu na trasy narciarskie.

E3 - Linia elektroenergetyczna �redniego napiêcia 15 kV wraz

ze stacj¹ transformatorow¹ 15/0,4 kV - do realizacji.

Dopuszcza siê przesuniêcie linii oraz zmian¹ lokalizacji sta-

cji wynikaj¹ce z zagospodarowania parkingu" w oparciu o opra-

cowania techniczne oraz zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Tereny rolne, wód i zieleni

WS/z - Tereny wód otwartych wraz z obudow¹ biologiczn¹,

obejmuj¹ce wody powierzchniowe potoku Ochotnica wraz obu-

dow¹ biologiczn¹. Zasad¹, z okre�lonymi ni¿ej wyj¹tkami jest

utrzymanie koryta potoku Ochotnica w stanie naturalnym,

utrzymanie zespo³ów ³êgowych w sk³adzie gatunkowym na-

wi¹zuj¹cym do warunków siedliskowych przy preferowaniu

gatunków niezbyt wysokich. Obowi¹zuje ochrona jako�ciowa

wody. Obowi¹zuje zachowanie otuliny biologicznej potoku

Ochotnica nie mniej ni¿ 5 m po obu stronach potoku oraz jej

ochrona przed zabudow¹ kubaturow¹. Techniczne umocnienia

brzegów mo¿liwe s¹ w miejscach intensywnej erozji bocznej.

Ustala siê mo¿liwo�æ realizacji ujêcia wody dla potrzeb tere-

nów sportowo-rekreacyjnych (w tym dla �nie¿enia stoków) na

warunkach okre�lonych w przepisach szczególnych. Dopusz-

cza siê realizacjê obiektów, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-

nicznej oraz urz¹dzeñ rekreacji przywodnej i obiektów ma³ej

architektury, pod warunkiem dostosowania rozwi¹zañ konstruk-

cyjno-technicznych do zagro¿eñ. Wszystkie obiekty i dzia³ania

inwestycyjne na tym terenie podlegaj¹ indywidualnej ocenie

hydrologicznej w oparciu o przepisy szczególne. Dopuszcza siê

realizacjê stopni wodnych zmniejszaj¹cych zagro¿enie powo-

dziowe. W granicach terenu "WS/z" winien byæ zabezpieczony

dostêp do wody w ramach powszechnego korzystania z wód

oraz w celu wykonania obowi¹zków administratora cieku.

Na tych terenach mog¹ byæ prowadzone roboty w zakresie:

� poprawy warunków przep³ywu wód, w tym roboty regula-

cyjne i konserwacyjne koryta potoku.

� prowadzenia ci¹gów komunikacyjnych i inwestycji liniowych

po wcze�niejszym uzgodnieniu i uzyskaniu pozwoleñ od sto-

sownych organów administracji.

Realizacja jakichkolwiek prac inwestycyjnych wymaga wcze-

�niejszej zgody zarz¹dcy potoku.

ZN - Tereny zieleni urz¹dzonej.
Ustala siê obsadzenie skarpy zieleni¹, sk³adem gatunko-

wym nawi¹zuj¹cym do warunków siedliskowych oraz zieleni¹

ozdobn¹. Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych, obiektów

ma³ej architektury, urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych, w tym

"parku linowego" oraz niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiektów

infrastruktury technicznej.

ZL - Tereny le�ne - obejmuj¹ce grunty "Ls" zgodnie z ewi-

dencj¹ gruntów. Obowi¹zuje ograniczenie realizacji obiektów

nie zwi¹zanych z gospodarka le�n¹ za wyj¹tkiem przypadków

dopuszczonych ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i le�nych
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oraz ustaw¹ o lasach. Utrzymuje siê istniej¹ce ci¹gi komunika-

cyjne, dopuszczaj¹c realizacjê podziemnej sieci infrastruktury

technicznej.

R - Tereny rolne - obejmuj¹ce grunty rolne, podlegaj¹ce ochro-

nie przed zmian¹ u¿ytkowania na cele nierolnicze. Obowi¹zuje

zakaz zabudowy. Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych

(dojazdów do terenów rolnych i le�nych) i podziemnego uzbro-

jenia terenu.

§ 14

Na obszarze objêtym planem wyklucza siê umieszczanie

reklam w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 1,0 m od �ciany lasu. Wyklu-

cza siê umieszczanie reklam jako wolnostoj¹cych konstrukcji

w formie tablic i ekranów na terenach oznaczonych symbola-

mi R/USZ oraz USZ1, USZ2, USZ3, USZ4 i USZ5.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 15

Ustala siê op³atê wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzro-

stu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia planu, o któ-

rej mowa w art.36 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz.717 z pó�n. zmianami): dla terenów oznaczonych symbola-

mi: UTS/UG, UTS, UT/UG1, UT/UG2, UT/UG/KS i UG - w wyso-

ko�ci 20%, dla terenów pozosta³ych - w wysoko�ci 2%.

§ 16

Zatwierdzenie niniejszego planu wywo³uje skutki prawne

w odniesieniu do dotychczas obowi¹zuj¹cego miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica

Dolna, przyjêtego uchwa³¹ Nr XXIV/159/04 Rady Gminy Ochot-

nica Dolna z dnia 21 wrze�nia 2004 roku (Dz. Urzêdowy Wo-

jew. Ma³opolskiego Nr 309, poz. 3289 z pó�n. zm.), w obszarze

okre�lonym niniejszym planem.

§ 17

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ochotni-

ca Dolna.

§ 18

1. Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie

30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej

Gminy Ochotnica Dolna.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXXIII/285/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Wie� OCHOTNICA GÓRNA - Zespó³ sportowo-rekreacyjny Studzionki I"

Skala* 1:1000

Uk³ad sekcji

1

2

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony

w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

Skala ta ulega pomniejszeniu w wy-

niku przypisanych prawem odleg³o-

�ci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXXIII/285/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie
uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych Gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Ochotnica Dolna po zapoznaniu siê z o�wiad-

czeniem Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 kwiet-

nia 2009 r, stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Ochotnica Dolna dot. przeznaczenia terenu we wsi

Ochotnica Górna na cele realizacji "Zespo³u sportowo-re-

kreacyjnego Studzionki I", w okresie wy³o¿enia tego planu

do publicznego wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak

potrzeby rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1

Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z pó�. zm.).

2. Rada Gminy Ochotnica Dolna stwierdza, ¿e z zapisanych

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej brak

jest inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.

W zwi¹zku z tym nie zachodzi potrzeba rozstrzygniêcia o któ-

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80 poz.717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

2149

Uchwa³a Nr XL/234/09
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr XXXIII/187/08 Rady Miej-
skiej w Zatorze z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwol-
nieñ od podatku od nieruchomo�ci w ramach pomocy de
minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,

Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 7 ust. 3 Ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych

(t. j.: Dz. U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,

poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,

poz. 1847) Rada Miejska w Zatorze uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/187/08 Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 25 listopada 2008 w sprawie zwolnieñ od podatku od

nieruchomo�ci w ramach pomocy de minimis:

1) wprowadza siê § 1 ust. 2 pkt 11 o nastêpuj¹cym brzmie-
niu: "przedsiêbiorców nie maj¹cych siedziby i ¿adnego od-

dzia³u na terenie Gminy Zator".

2) § 2 ust 9, pkt 1,2,3,4,5 otrzymuje nowe brzmienie:
"Zwolnienie przys³uguje na okres:

1. 6 miesiêcy - je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono

co najmniej 5 miejsc pracy, nie d³u¿ej jednak ni¿ do

31.12.2013 r.

2. 1 roku - je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co

najmniej 10 miejsc pracy, nie d³u¿ej jednak ni¿ do

31.12.2013 r.

3. 2 lat - je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co

najmniej 20 miejsc pracy, nie d³u¿ej jednak ni¿ do

31.12.2013 r.

4. 3 lat - je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co naj-

mniej 40 miejsc pracy, nie d³u¿ej jednak ni¿ do 31.12.2013 r.

5. 4 lat - je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co naj-

mniej 60 miejsc pracy, nie d³u¿ej jednak ni¿ do 31.12.2013 r.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zatora.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-

jewództwa Ma³opolskiego, wchodzi w ¿ycie z dniem 1.01.2010

r. i obowi¹zuje do 31.12.2013 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Zatorze: S. Orlicki
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