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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIV/151/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Kamienica - dzia³ki Nr 2156/7, 2177,
2180, 2182 w Kamienicy

Rada Gminy Kamienica, po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Wójta Gminy Kamienica, stwierdzaj¹cym brak uwag kwe-
stionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamie-
nica - dzia³ki Nr 2156/7, 2177, 2180, 2182 w Kamienicy w okre-
sie wy³o¿enia tego projektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po
zakoñczeniu wy³o¿enia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniê-
cia o którym mowa w 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)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIV/151/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ

w³asnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kamienica - dzia³ki Nr 2156/7, 2177, 2180, 2182

w Kamienicy

Rada Gminy Kamienica, po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Wójta Gminy Kamienica, stwierdzaj¹cym brak zapisa-
nych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy w projekcie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica -
dzia³ki Nr 2156/7, 2177, 2180, 2182 w Kamienicy, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

3696

Uchwa³a* Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica

z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kamienica dla dzia-
³ek Nr 127, Nr 208, Nr 2557, Nr 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/
5 w Kamienicy, Nr 1825/4, Nr 2469/1, 2469/2, 2473 w Szcza-
wie, Nr 991/3, 991/4, 991/5 w Zasadnym, Nr 555/1, 553/3,
553/4, Nr 1093 w Zbludzy, Nr 1424/5 w Szczawie, Nr 670/9
w Szczawie.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z póŸn.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leœnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266
z póŸn. zm.), art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³a-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 190 poz. 1606 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z Uchwa³ami Rady Gminy Kamienica Nr XIII/81/08 z dnia 28 lu-
tego 2008 roku i Nr XIV/89/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Rada
Gminy Kamienica uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w treœci uchwa³y jest mowa o:
1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ka-
mienica wprowadzony Uchwa³¹ Nr XXIII/154/05 Rady Gmi-
ny Kamienica z dnia 16 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³o-
polskiego Nr 591 poz. 4077 z 2005 r.)

2) "Planach" - nale¿y przez to rozumieæ zmiany planu dotych-
czasowego dla terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 127, Nr 208,
Nr 2557, Nr 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5 w Kamienicy,
Nr 1825/4, Nr 2469/1, 2469/2, 2473 w Szczawie, Nr 991/3,
991/4, 991/5 w Zasadnym, Nr 555/1, 553/3, 553/4, Nr 1093
w Zbludzy, Nr 1424/5 w Szczawie, Nr 670/9 w Szczawie,
uchwalone niniejsz¹ uchwa³¹.

3) "Rysunkach planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunki pla-
nów wymienionych w punkcie 2 sporz¹dzonych na mapach
sytuacyjno - wysokoœciowych wykonanych na bazie mapy
zasadniczej, zarejestrowanych w Powiatowym Oœrodku Do-
kumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000, sta-
nowi¹ce za³¹czniki od Nr 1 do Nr 11 i bêd¹ce integraln¹
czêœci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamienica uchwalone Uchwa³¹ Nr X/82/99 Rady Gminy Ka-
mienica z dnia 28 grudnia 1999 roku

5) "Poziomie terenu" - nale¿y przez to rozumieæ œredni po-
ziom terenu istniej¹cego, liczony w obrysie rzutu budynku
jako œrednia arytmetyczna poziomu terenu od strony przy-
stokowej i odstokowej.

6) "Zabudowie letniskowej" - nale¿y przez to rozumieæ zabu-
dowê budynkami rekreacji indywidualnej, nazwanymi bu-
dynkami letniskowymi, przeznaczonymi dla okresowego wy-
poczynku rodzinnego.

§ 2

1. Stwierdza siê zgodnoœæ planów o których mowa w § 1
punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plany o którym mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

1. W obszarach objêtych planami obowi¹zuj¹ce studium o któ-
rym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni
publicznych, wymagaj¹cych okreœlenia warunków ich kszta³-
towania.

2. W obszarach objêtych planami nie zachodzi potrzeba okre-
œlania zasad i warunków scaleñ nieruchomoœci.

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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3. Tereny objête planami przeznaczone pod zabudowê nie s¹
zagro¿one powodzi¹ i nie wystêpuj¹ na nich strefy ochrony
sanitarnej od ujêæ wody.

4. Dla terenów po³o¿onych w obszarach zagro¿onych procesa-
mi erozyjno - osuwiskowymi objêtych planem 2 i dla tere-
nów objêtych planami 1, 8 i 9 z uwagi na warunki gruntowe,
obowi¹zuje okreœlenie sposobu posadowienia obiektów i wy-
mogów konstrukcyjnych zgodnie z przepisami odrêbnymi,
dotycz¹cymi geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów.

5. Ustalenia planów nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
przepisów odrêbnych.

§ 4

Przeznacza siê na cele nierolnicze i nieleœne grunty rolne
objête planem 1 klasy £ V, planem 2 klasy R V i Ps VI, pla-
nem 3 klasy R VI, planem 4 klasy R IVb o powierzchni 0,67 ha
i klasy R V, planem 5 klasy R V i £ V, planem 6 klasy £ V,
planem 7 klasy Ps V, Ps VI i B/Ps VI, planem 8 klasy R V, £ V,
£ VI, R VI i Lz, planem 9 klasy Ps V, planem 10 klasy £ IV
o powierzchni 0,13 ha, planem 11 klasy R V, nie objête kom-
pleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie wymagaj¹-
ce zgody o której mowa w art. 7 ust. 2. ustawy z dnia 3 lute-
go 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 z póŸn. zm.)

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,

zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad

podanych w § 7.
3) Obowi¹zuj¹ parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy

i zagospodarowania terenu okreœlone w ustaleniach szcze-
gó³owych.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów œrodowiska

przyrodniczego, w szczególnoœci czystoœci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

2) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ
zanieczyszczenia atmosfery, okreœlonych w przepisach od-
rêbnych.

3) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ
i zabezpieczeñ dla utrzymania dopuszczalnego poziomu ha-
³asu okreœlonego w przepisach odrêbnych jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) Obszary objête planami pozostaj¹ w granicach Po³udniowo-
ma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporz¹-
dzenie Wojewody Ma³opolskiego Nr 92/06 z dnia 24 listopa-
da 2006 r. - Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 806 poz. 4862
z póŸn. zm.). Zgodnie z tym na obszarze objêtym planami
obowi¹zuj¹ ustalenia i zakazy wynikaj¹ce z wymienionego
rozporz¹dzenia.

5) Dla terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 1825/4, Nr 2469/1, 2469/
2, 2473, Nr 1424/5, Nr 670/9 w Szczawie po³o¿onych w ob-
szarze i terenie górniczym wód leczniczych "Szczawa" obo-

wi¹zuj¹ zasady ustalone w planie dotychczasowym w § 6
punkt 8, 9, 10 i 11.

6) Dla terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 1825/4, 1424/5
i Nr 2469/1, 2469/2, 2473, 670/9 w Szczawie, po³o¿onych
w wyznaczonym planem dotychczasowym obszarze "B"
i dla terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 127, Nr 208 w Ka-
mienicy i Nr 991/3, 991/4, 991/5 w Zasadnym po³o¿onych
w wyznaczonym planem dotychczasowym obszarze "C",
obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy ustalone dla tych obszarów
w planie dotychczasowym.

7) Obowi¹zuje ochrona przed zabudow¹ stref ekologicz-
nych cieków wodnych z zakazem realizacji obiektów ku-
baturowych w odleg³oœciach podanych w ustaleniach
szczegó³owych.

8) Dla terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 2557 w Kamienicy,
po³o¿onych w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 439 Magura (Gorce) obowi¹zuje zakaz realizacji in-
westycji mog¹cych zagroziæ jakoœci i iloœci wód podziemnych.

9) W terenach objêtych planami nie wystêpuj¹ inne formy ochro-
ny przyrody, tereny objête planami nie s¹ po³o¿one w ob-
szarze Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowi¹zuje kszta³towanie architektury obiektów harmo-

nizuj¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do architektury tra-
dycyjnej.

2) Na obszarach objêtych planami nie wystêpuj¹ obiekty podle-
gaj¹ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
poz. 1568).

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej i komuni-
kacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie
wyznaczonych

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych w wielkoœciach zgodnych z przepisami odrêbnymi

3) obowi¹zek utrzymania istniej¹cych sieci infrastruktury tech-
nicznej i pod³¹czenia nowych obiektów do istniej¹cych sieci

4) obowi¹zek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym
szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych drogi publiczne.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

PLAN NR 1 - dzia³ka nr 127 w Kamienicy
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN/ML obejmuj¹cy dzia³kê

Nr 127 w Kamienicy o powierzchni 0,14 ha, stanowi¹cy grun-
ty rolne klasy £ V, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkalno - rekreacyjnej dla realizacji budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego i zabudowy letniskowej. Obowi¹zuje
zabezpieczenie powierzchni parkingowej w iloœci co najmniej
1 stanowisko/1 mieszkanie i 1 stanowisko/1 budynek letni-
skowy. Dopuszczona realizacja gara¿y dla samochodów oso-
bowych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich). Dopuszcza siê
podzia³ terenu najwy¿ej na dwie dzia³ki o powierzchni nie
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mniejszej ni¿ 0,06 ha z obowi¹zkiem zapewnienia do nich
dojazdu. Przed rozpoczêciem procesu inwestycyjnego obo-
wi¹zuje wykonanie, w zale¿noœci od kategorii geotechnicz-
nej obiektu, dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno -
in¿ynierskiej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 1 MN/ML:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy nie wiêk-
sza ni¿ 10 m dla budynku mieszkalnego i nie wiêksza ni¿
8 m dla zabudowy letniskowej licz¹c od poziomu terenu
do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych obiektów w odleg³oœci
nie mniejszej ni¿ 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
istniej¹cej drogi wojewódzkiej i w odleg³oœci od terenów
leœnych zgodnej z przepisami odrêbnymi.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 1 MN/ML
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê ze zbiorczej sieci wodoci¹gowej.

Do czasu realizacji tej sieci dopuszcza siê realizacjê w³a-
snego ujêcia w obrêbie dzia³ki.

2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-
niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
siê realizacjê szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na
nieczystoœci p³ynne z wywozem œcieków na pe³no-
sprawn¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 1 MN/ML zjazdem z drogi wojewódzkiej
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi lub drog¹
wewnêtrzn¹.

§ 10

PLAN NR 2 - dzia³ka nr 208 w Kamienicy
1. Teren oznaczony symbolem 2 MN/o obejmuj¹cy dzia³kê Nr 208

w Kamienicy o powierzchni 0,23 ha, stanowi¹cy grunty rolne
klasy R V i Ps VI, przeznacza siê na tereny zabudowy miesz-
kaniowej w obszarach zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych. Obowi¹zuje zabezpieczenie powierzchni parkingowej w
iloœci co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza siê

realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych. Dopuszcza
siê realizacjê budynków gospodarczych (z wykluczeniem
obiektów inwentarskich). Dopuszcza siê podzia³ terenu na
dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,08 ha, pod warun-
kiem zapewnienia do nich dojazdów. Przed rozpoczêciem pro-
cesu inwestycyjnego obowi¹zuje wykonanie, w zale¿noœci
od kategorii geotechnicznej obiektu, dokumentacji geotech-
nicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 2 MN/o:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej
jednak ni¿ 9 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³oœci co naj-
mniej 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej dro-
gi dojazdowej i w odleg³oœci od granicy lasów zgodnej
z przepisami odrêbnymi.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jak biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 2 MN/o w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia zlokalizowanego

w obrêbie dzia³ki lub w terenach bêd¹cych w dyspozycji
inwestora. Docelowo ze zbiorczej sieci wodoci¹gowej.

2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-
niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany

4. Dojazd do terenów 2 MN/o z istniej¹cej drogi dojazdowej
(dz. 205).

§ 11

PLAN NR 3 - dzia³ka nr 2557 w Kamienicy
1. Teren oznaczony symbolem 3 MN/ML obejmuj¹cy dzia³kê

Nr 2557 w Kamienicy, o powierzchni 1,56 ha, stanowi¹cy
grunty rolne klasy R VI przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkalno - rekreacyjnej dla realizacji budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych i zabudowy letniskowej. Obowi¹-
zuje zabezpieczenie powierzchni parkingowej w iloœci co naj-
mniej 1 stanowisko/1 mieszkanie i 1 stanowisko/1 budynek
letniskowy. Dopuszczona realizacja gara¿y dla samochodów
osobowych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodar-
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czych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich). Dopuszcza
siê podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿
0,15 ha z obowi¹zkiem zapewnienia do nich dojazdu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy nie wiêk-
sza ni¿ 10 m dla budynków mieszkalnych i nie wiêksza ni¿
8 m dla zabudowy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu
do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.

3) Obowi¹zuje kubatura budynków, liczona od poziomu par-
teru, nie wiêksza ni¿ 800 m3 dla budynków mieszkalnych i
600 m3 dla zabudowy letniskowej.

4) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

5) Obowi¹zuje usytuowanie nowych obiektów kubaturowych
w odleg³oœci co najmniej 8 m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni istniej¹cej drogi wewnêtrznej i w odleg³oœci od la-
sów zgodnej z przepisami odrêbnymi.

6) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 25% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 3 MN/ML
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia zlokalizowanego

w obrêbie dzia³ki lub w terenach bêd¹cych w dyspozycji
inwestora.

2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-
niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 roku "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r Nr 239
poz. 2019 z póŸn. zmianami) docelowo do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³ywo-
wego na nieczystoœci p³ynne z wywozem œcieków na naj-
bli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 3 MN/ML istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹
(dz. 905).

§ 12

PLAN NR 4 - dzia³ki nr 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5 w Ka-
mienicy
1. Teren oznaczony symbolem 4 MN obejmuj¹cy dzia³ki

Nr 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5 w Kamienicy o powierzchni
0,73 ha, stanowi¹cy grunty rolne klasy R IV b o powierzchni
0,67 ha i klasy R V, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej, dla realizacji budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê gara¿y dla samocho-

dów osobowych. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospo-
darczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich). Obowi¹-
zuje zabezpieczenie miejsc parkingowych w iloœci co naj-
mniej 1stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza siê podzia³ te-
renu na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha, pod
warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej
jednak ni¿ 10 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

5) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 4 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na

warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na wa-
runkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 4 MN z drogi powiatowej wydzielon¹
s³u¿ebnoœci¹ przejazdu (dz. 1832/1)

§ 13

PLAN NR 5 -dzia³ka nr 1825/4 w Szczawie
1. Teren oznaczony symbolem 5 MN/ML obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki

Nr 1825/4, w Szczawie o powierzchni 0,38 ha, stanowi¹cy grun-
ty rolne klasy £ V i klasy R V, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkalno - rekreacyjnej, dla realizacji budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych i zabudowy letniskowej. Dopuszcza siê
realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych. Obowi¹zuje za-
bezpieczenie miejsc parkingowych w iloœci co najmniej 1stano-
wisko/1 mieszkanie 1 stanowisko/1 budynek letniskowy. Dopusz-
cza siê podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿
0,15 ha dla zabudowy mieszkaniowej i 0,10 ha dla zabudowy
letniskowej. Przy wykonywaniu robót ziemnych i badañ geolo-
gicznych obowi¹zuje wykonanie zabezpieczeñ na wypadek wy-
stêpowania dwutlenku wêgla w warstwach przypowierzchnio-
wych. Obowi¹zuje realizacja obiektów bez podpiwniczenia lub
wyposa¿enie piwnic w wentylacjê.
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2. Teren oznaczony symbolem KDW obejmuj¹cy pozosta³¹
czêœæ dzia³ki Nr 1825/4 w Szczawie o powierzchni 0,03 ha,
stanowi¹cy grunty klasy £ V, przeznacza siê na tereny dróg
wewnêtrznych dla urz¹dzenia dojazdu do terenów zabudo-
wy mieszkalno - rekreacyjnej. Obowi¹zuje szerokoœæ jezdni
co najmniej 4,5 m.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej
jednak ni¿ 9 m dla budynków mieszkalnych i 8 m dla zabu-
dowy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿-
szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.

3) Obowi¹zuje kubatura budynków, liczona od poziomu par-
teru, nie wiêksza ni¿ 800 m3 dla budynków mieszkalnych
i 600 m3 dla zabudowy letniskowej.

4) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

5) Obowi¹zuje usytuowanie obiektów w odleg³oœci od gra-
nicy lasów zgodnej z przepisami odrêbnymi.

6) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 5 MN/ML
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia zlokalizowanego

w obrêbie dzia³ki.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nego zbiornika bezodp³ywowego na nieczystoœci p³ynne
z wywozem œcieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 5 MN/ML z istniej¹cej drogi wewnêtrznej
wydzielon¹ na dzia³ce 1825/4 drog¹ KDW.

§ 14

PLAN NR 6 - dzia³ki nr 2469/1, 2469/2, 2473 w Szczawie
1. Teren oznaczony symbolem 6 MN obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki

Nr 2469/2 i czêœæ dzia³ki Nr 2473 w Szczawie o powierzchni
0,05 ha, stanowi¹cy grunty rolne klasy £ V, przeznacza siê
na tereny zabudowy mieszkaniowej. Utrzymuje siê ist-
niej¹cy budynek, dopuszcza siê jego remonty, rozbudowê
i przebudowê. Obowi¹zuje zabezpieczenie co najmniej 1 miej-
sca postojowego. Dopuszcza siê realizacjê gara¿u dla sa-

mochodu osobowego. Przy wykonywaniu robót ziemnych
obowi¹zuje wykonanie zabezpieczeñ na wypadek wystêpo-
wania dwutlenku wêgla w warstwach przypowierzchnio-
wych. Obowi¹zuje realizacja nowych obiektów bez podpiw-
niczenia lub wyposa¿enie piwnic w wentylacjê.

2. Teren oznaczony symbolem 6 R obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki
Nr 2469/1 w Szczawie o powierzchni 0,26 ha, stanowi¹ce
grunty rolne klasy £ V i Lz przeznacza siê na tereny rolne.
Dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruktury technicznej. Do-
puszczone utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania terenu.

3. Teren oznaczony symbolem 6 R/o obejmuj¹cy pozosta³¹
czêœæ dzia³ek Nr 2469/2 i 2473 w Szczawie o powierzchni
0,29 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy £ V i Lz przeznacza
siê na tereny rolne w obszarach zagro¿onych osuwaniem
siê mas ziemnych. Obowi¹zuje zakaz realizacji budynków.
Dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruktury technicznej.
Utrzymuje siê istniej¹ce u¿ytkowanie terenu.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 6 MN:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy dwie kondy-
gnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej jednak
ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej kalenicy.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych obiektów w odleg³o-
œci od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi nie
bli¿szej ni¿ 6 m i w odleg³oœci od granicy lasów zgodnej
z przepisami odrêbnymi.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje pozostawienie
co najmniej 50% powierzchni dzia³ki niezabudowanej, bio-
logicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 6 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia, docelowo ze

zbiorczej sieci wodoci¹gowej.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nego zbiornika bezodp³ywowego na nieczystoœci p³ynne
z wywozem œcieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

6. Dojazd do terenów 6 MN z istniej¹cej drogi wewnêtrznej
(dz. Nr 2476 i 2474).

§ 15

PLAN NR 7 - dzia³ki nr 991/3, 991/4, 991/5 we wsi Zasadne
1. Teren oznaczony symbolem 7 MN obejmuj¹cy czêœæ dzia³ek

Nr 991/3, 991/4, 991/5 we wsi Zasadne, o powierzchni oko³o

Poz. 3696



— 19149 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

0,43 ha stanowi¹cy grunty rolne klasy Ps V, B/Ps VI i Ps VI,
przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Utrzymuje
siê istniej¹c¹ zabudowê, dopuszcza siê jej remonty, rozbudo-
wê, przebudowê lub rozbiórkê. Dopuszcza siê wykorzystanie
pod budowê budynków istniej¹cych fundamentów. Dopusz-
cza siê realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych. Do-
puszcza siê realizacjê budynków gospodarczych (z wyklucze-
niem obiektów inwentarskich). Obowi¹zuje zabezpieczenie po-
wierzchni parkingowych w iloœci co najmniej 1 miejsce/1 miesz-
kanie. Utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ na dzia³ki.

2. Teren oznaczony symbolem 7 ZN/p obejmuj¹cy pozosta³¹
czêœæ dzia³ek Nr 991/3, 991/4, 991/5 we wsi Zasadne o po-
wierzchni oko³o 0,10 ha, znajduj¹cych siê w obszarze bezpo-
œredniego zagro¿enia powodzi¹ dla zalewów powodziowych
o prawdopodobieñstwie przewy¿szania p=1%, przeznacza
siê na tereny zieleni nieurz¹dzonej w obszarach bezpo-
œrednio zagro¿onych powodzi¹ zwi¹zanej z obudow¹ bio-
logiczn¹ cieku wodnego. Obowi¹zuje zakaz realizacji budyn-
ków mieszkalnych oraz zakazy i nakazy wynikaj¹ce z przepi-
sów odrêbnych dotycz¹cych ochrony przed powodzi¹.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania dla terenów 7 MN:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpito-

wych. Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciem-
na kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³-
tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej
jednak ni¿ 10 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cej linii zabudowy i usytu-
owanie nowych budynków w odleg³oœci nie bli¿szej ni¿
6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi gmin-
nej i w odleg³oœci co najmniej 15 m od górnej krawêdzi
skarpy brzegowej cieku wodnego. Odleg³oœæ 15 m nie
dotyczy lokalizacji budynku mieszkalnego w pó³nocno -
wschodniej czêœci dzia³ki 991/5.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 35% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 55% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 7 MN w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na
nieczystoœci p³ynne z wywozem œcieków na najbli¿sz¹
oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 7 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 968).

§ 16

PLAN NR 8 - dzia³ki nr 555/1, 553/3, 553/4 w Zbludzy
1. Teren oznaczony symbolem 8 MN/ML/k obejmuj¹cy dzia³ki

Nr 553/3, 553/4 i czêœæ dzia³ki 555/1 w Zbludzy o powierzchni
0,71 ha, stanowi¹cy grunty rolne klasy £ V, R V, £ VI, R VI i Lz,
przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkalno - rekre-
acyjnej w obszarach eksponowanych widokowo stoków,
dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i za-
budowy letniskowej. Obowi¹zuje zabezpieczenie powierzchni
parkingowych w iloœci co najmniej 1 miejsce/1mieszkanie
i 1 miejsce/1 budynek letniskowy. Dopuszcza siê realizacjê
gara¿y dla samochodów osobowych. Dopuszcza siê realiza-
cjê budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów in-
wentarskich). Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,15 ha z obowi¹zkiem za-
pewnienia do nich dojazdów. Obowi¹zuje zabezpieczenie s³u-
¿ebnoœci przejazdu do dzia³ki 555/1 przez dzia³kê 553/4. Przed
rozpoczêciem procesu inwestycyjnego obowi¹zuje wyko-
nanie, w zale¿noœci od kategorii geotechnicznej obiektu, do-
kumentacji geotechnicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2.  Teren oznaczony symbolem 8 ZL obejmuj¹cy pozosta³¹ czêœæ
dzia³ki Nr 555/1 w Zbludzy, stanowi¹cy grunty klasy Ls, prze-
znacza siê na tereny lasów. Obowi¹zuje ich utrzymanie,
pielêgnacja i zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 8 MN/ML/k:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ budynków mieszkal-
nych dwie kondygnacje nadziemne w tym druga w da-
chu, nie wiêcej jednak ni¿ 9 m, licz¹c od poziomu terenu
do najwy¿szej kalenicy. Wysokoœæ budynków zabudowy
letniskowej nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 8 m licz¹c od pozio-
mu terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru mak-
symalnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie obiektów w odleg³oœci co naj-
mniej 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni istniej¹cej dro-
gi gminnej, co najmniej 5 m od skarpy brzegowej cieku
wodnego i w odleg³oœci od granicy lasu zgodnej z przepi-
sami odrêbnymi.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 35% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 50% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 8 MN/ML
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia zlokalizowanego

w obrêbie dzia³ki.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 roku "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
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tarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê
budowê szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na nie-
czystoœci p³ynne z wywozem œcieków na najbli¿sz¹ oczysz-
czalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

5. Dojazd do terenów 8 MN/ML z istniej¹cej drogi gminnej do-
jazdowej (dz. Nr 580).

§ 17

PLAN NR 9 - dzia³ka nr 1093 w Zbludzy
1. Teren oznaczony symbolem 9 MN/ML obejmuj¹cy czêœæ dzia³-

ki 1093 w Zbludzy o powierzchni 0,25 ha, stanowi¹cy grunty
rolne klasy Ps V, przeznacza siê na tereny zabudowy miesz-
kalno - rekreacyjnej, dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i zabudowy letniskowej. Obowi¹zuje zabez-
pieczenie powierzchni parkingowych w iloœci co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1 budynek letniskowy. Do-
puszcza siê realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych (z wyklu-
czeniem obiektów inwentarskich). Dopuszcza siê podzia³ na
dzia³ki budowlane o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha
z obowi¹zkiem zapewnienia do nich dojazdów. Przed rozpo-
czêciem procesu inwestycyjnego obowi¹zuje wykonanie,
w zale¿noœci od kategorii geotechnicznej obiektu, dokumen-
tacji geotechnicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Teren oznaczony symbolem 9 ZN obejmuj¹cy pozosta³¹ czêœæ
dzia³ki nr 1093 w Zbludzy o powierzchni 0,02 ha, stanowi¹cy
grunty klasy Lz i Ps V, przeznacza siê na tereny zieleni nie-
urz¹dzonej, zwi¹zanej z obudow¹ biologiczn¹ cieków wod-
nych o przep³ywie okresowym. Obowi¹zuje zakaz realizacji
obiektów kubaturowych, dopuszczona realizacja sieci infra-
struktury technicznej. Dopuszcza siê utrzymanie dotychcza-
sowego u¿ytkowania.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu 9 MN/ML:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpito-

wych. Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna ko-
lorystyka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i nie-
bieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ budynków mieszkal-
nych dwie kondygnacje nadziemne w tym druga w da-
chu, nie wiêcej jednak ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu
do najwy¿szej kalenicy. Wysokoœæ budynków zabudowy
letniskowej nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 8 m licz¹c od pozio-
mu terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru mak-
symalnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie obiektów w odleg³oœci co naj-
mniej 15 m od pó³nocnej i po³udniowej granicy dzia³ki 1093.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 35% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 50% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 9 MN/ML
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z w³asnego ujêcia zlokalizowanego

w obrêbie dzia³ki.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nego zbiornika bezodp³ywowego na nieczystoœci p³ynne
z wywozem œcieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

5. Dojazd do terenów MN/ML z istniej¹cej drogi wewnêtrznej
(dz. Nr 958).

§ 18

PLAN NR 10 - dzia³ka nr 1424/5 w Szczawie
1. Teren oznaczony symbolem 10 U/P obejmuj¹cy dzia³kê

Nr 1424/5 w Szczawie o powierzchni 0,13 ha, stanowi¹cy grun-
ty rolne klasy £ IV, przeznacza siê na tereny us³ug i dzia³al-
noœci produkcyjnej, dla realizacji us³ug, rzemios³a i zak³a-
dów produkcyjnych, pod warunkiem zastosowania technolo-
gii bezpiecznych ekologicznie i pod warunkiem ograniczenia
uci¹¿liwoœci wynikaj¹cej z prowadzonej dzia³alnoœci do gra-
nic wydzielonego pod te funkcje terenu. Dopuszcza siê reali-
zacjê czêœci mieszkalnej dla w³aœciciela. Dopuszcza siê reali-
zacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej. Wyklucza siê
realizacjê przedsiêwziêæ okreœlonych w przepisach odrêbnych
jako mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. W wy-
padku powstawania œcieków o parametrach przekraczaj¹-
cych dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ wpro-
wadzanych do komunalnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych, obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych. Przy wyko-
nywaniu robót ziemnych obowi¹zuje zabezpieczenie na wy-
padek wystêpowania dwutlenku wêgla w warstwach przy-
powierzchniowych. Obowi¹zuje realizacja nowych obiektów
bez podpiwniczenia lub wyposa¿enie piwnic w wentylacjê.
Obowi¹zuje realizacja powierzchni parkingowych w iloœci co
najmniej 1 miejsce postojowe/2 stanowiska pracy i realizacja
zieleni izolacyjnej drzewiasto - krzewiastej. Dopuszcza siê
wspólne zagospodarowanie i zabudowê terenu z wyznaczo-
nymi w planie dotychczasowym terenami 3.9. U/P.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 15 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ budynków nie wiêk-
sza ni¿ 14 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
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4) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni dzia³ki i realiza-
cja zieleni izolacyjnej. Dopuszcza siê uwzglêdnienie poda-
nego wskaŸnika w stosunku do ca³ej powierzchni terenu
przeznaczonego pod us³ugi i dzia³alnoœæ produkcyjn¹
(³¹cznie z terenami 3.9.U/P wyznaczonymi w planie do-
tychczasowym).

5) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 10 U/P w za-
kresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na

warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumieniu

przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
"Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póŸn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na wa-
runkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie oleju opa³owego lub ener-
gii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów z drogi wojewódzkiej istniej¹cym zjaz-
dem obs³uguj¹cym tereny 3.9. U/P na warunkach okreœlo-
nych przez zarz¹dcê drogi.

§ 19

PLAN NR 11 - dzia³ka nr 670/9 w Szczawie
1. Teren oznaczony symbolem 11 MN/ML obejmuj¹cy dzia³kê

Nr 670/9, w Szczawie o powierzchni 0,31 ha, stanowi¹cy
grunty rolne klasy R V, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkalno - rekreacyjnej, dla realizacji budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych z aparta-
mentami na wynajem i zabudowy letniskowej. Dopuszcza
siê realizacjê gara¿y dla samochodów osobowych. Obowi¹-
zuje zabezpieczenie miejsc parkingowych w iloœci co naj-
mniej 1stanowisko/1 mieszkanie lub apartament i 1 stano-
wisko/1 budynek letniskowy. Dopuszcza siê podzia³ terenu
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,15 ha dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i apartamentowej i 0,10 ha
dla zabudowy letniskowej. Przy wykonywaniu robót ziem-
nych obowi¹zuje wykonanie zabezpieczeñ na wypadek wy-
stêpowania dwutlenku wêgla w warstwach przypowierzch-
niowych. Obowi¹zuje realizacja obiektów bez podpiwnicze-
nia lub wyposa¿enie piwnic w wentylacjê.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci dachowych 35 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-
ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy nie wiêk-
sza ni¿ 10 m dla budynków mieszkalnych i 8 m dla zabu-
dowy letniskowej, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿-
szej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,2 m od
poziomu terenu.

3) Dla zabudowy letniskowej kubatura czêœci nadziemnej li-
czona od poziomu parteru nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 600 m3.

4) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

5) Obowi¹zuje usytuowanie obiektów w odleg³oœci co naj-
mniej 6 m od krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi wewnêtrz-
nej i w odleg³oœci od granicy lasów zgodnej z przepisami
odrêbnymi.

6) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-
budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i pozo-
stawienie co najmniej 60% powierzchni dzia³ki jako biolo-
gicznie czynnej.

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 11 MN/ML
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczel-
nego zbiornika bezodp³ywowego na nieczystoœci p³ynne
z wywozem œcieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o noœniki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego
lub energii elektrycznej a docelowo gazu.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 11 MN/ML z istniej¹cej drogi wewnêtrz-
nej.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 20

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego plana-
mi, utrzymuje siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytko-
wanie.

§ 21

Ustala siê wysokoœæ op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, wyra¿on¹ w stosunku procentowym
wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia planów,
dla terenów zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej MN/ML, MN/
ML/k oraz terenów zabudowy mieszkaniowej MN, MN/o w wy-
sokoœci 5%, dla terenów us³ug i dzia³alnoœci produkcyjnej U/P
w wysokoœci 10%, dla pozosta³ych terenów 0%.

§ 22

Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rysunki planów w skali 1: 1000, zaopatrzone stosown¹ klau-

zul¹ jako za³¹czniki od Nr 1 do Nr 11 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planów, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 12,
3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cz-
nik Nr 13.
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§ 23

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kamie-
nica.

§ 24

Uchwa³a podlega og³oszeniu, publikacji na stronie inter-
netowej gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENICA
- wieœ KAMIENICA - dzia³ka Nr 127
RYSUNEK PLANU 1 - skala 1:1000*

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

1 2

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492
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Dziennik Urzêdowy
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2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ KAMIENICA - dzia³ka Nr 208

RYSUNEK PLANU 2 - skala 1:1000*

1

1 2

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ KAMIENICA - dzia³ka Nr 2557

RYSUNEK PLANU 3 - skala 1:1000* (pomniejszono do celów uzgodnieñ)

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

1 2

UK£AD SEKCJI

Poz. 3696



— 19158 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ KAMIENICA - dzia³ki Nr 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5

RYSUNEK PLANU 4 - skala 1:1000*

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

1 2

UK£AD SEKCJI

2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ SZCZAWA - dzia³ka Nr 1825/4

RYSUNEK PLANU 5 - skala 1:1000*

1 2

UK£AD SEKCJI

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

Poz. 3696
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2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ SZCZAWA - dzia³ki Nr 2469/1, 2469/2, 2473

RYSUNEK PLANU 6 - skala 1:1000*

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

1 2

UK£AD SEKCJI

2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ ZASADNE - dzia³ki Nr 991/3, 991/4, 991/5

RYSUNEK PLANU 7 - skala 1:1000*

1 2

UK£AD SEKCJI

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
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2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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 Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ ZBLUDZA - dzia³ki Nr 555/1, 555/3, 553/4

RYSUNEK PLANU 8 - skala 1:1000*

1

1

2

UK£AD SEKCJI
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Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ ZBLUDZA - dzia³ka Nr 1093

RYSUNEK PLANU 9 - skala 1:1000*

Poz. 3696
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

1 2

UK£AD SEKCJI

2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ SZCZAWA - dzia³ka Nr 1424/5

RYSUNEK PLANU 10 - skala 1:1000*

1 2

UK£AD SEKCJI

Poz. 3696
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696



— 19173 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 492

     
     
 

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

1

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENICA - wieœ SZCZAWA - dzia³ka Nr 670/9

RYSUNEK PLANU 11 - skala 1:1000*

1 2

UK£AD SEKCJI

Poz. 3696
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696
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Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamienica - dzia³ki Nr 127, Nr 208,
Nr 2557, Nr 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5 w Kamienicy,
Nr 1825/4, Nr 2469/1, 2469/2, 2473 w Szczawie, Nr 991/3,

991/4, 991/5 w Zasadnym, Nr 555/1, 553/3, 553/4, Nr 1093
w Zbludzy, Nr 1424/5 w Szczawie, Nr 670/9 w Szczawie

Rada Gminy Kamienica, po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Wójta Gminy Kamienica, stwierdzaj¹cym brak uwag kwe-
stionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmian miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieni-
ca - dzia³ki Nr 127, Nr 208, Nr 2557, Nr 1829/2, 1829/3, 1829/
4, 1829/5 w Kamienicy, Nr 1825/4, Nr 2469/1, 2469/2, 2473
w Szczawie, Nr 991/3, 991/4, 991/5 w Zasadnym, Nr 555/1,
553/3, 553/4, Nr 1093 w Zbludzy, Nr 1424/5 w Szczawie,
Nr 670/9 w Szczawie, w okresie wy³o¿enia tego projektu do
wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia, stwier-
dza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XXIV/152/09
Rady Gminy Kamienica
z dnia 23 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ

w³asnych gminy, zapisanych w projekcie zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica -
dzia³ki Nr 127, Nr 208, Nr 2557, Nr 1829/2, 1829/3, 1829/4,
1829/5 w Kamienicy, Nr 1825/4, Nr 2469/1, 2469/2, 2473

w Szczawie, Nr 991/3, 991/4, 991/5 w Zasadnym, Nr 555/1,
553/3, 553/4, Nr 1093 w Zbludzy, Nr 1424/5 w Szczawie,

Nr 670/9 w Szczawie

Rada Gminy Kamienica, po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem
Wójta Gminy Kamienica, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ
w³asnych gminy w projekcie zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Kamienica - dzia³ki Nr 127,
Nr 208, Nr 2557, Nr 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5 w Kamieni-
cy, Nr 1825/4, Nr 2469/1, 2469/2, 2473 w Szczawie, Nr 991/3,
991/4, 991/5 w Zasadnym, Nr 555/1, 553/3, 553/4, Nr 1093
w Zbludzy, Nr 1424/5 w Szczawie, Nr 670/9 w Szczawie, stwier-
dza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Kuchnia

Poz. 3696


