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1103

Uchwa³a* Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy S³opnice.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) zwanej dalej
"Ustaw¹", 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. zm.), Rada Gminy S³opnice stwierdza zgodno�æ usta-
leñ zmiany planu ze Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy S³opnice zatwierdzone-
go Uchwa³¹ Nr XII/86/99 Rady Gminy S³opnice z dnia 29 grud-
nia 1999 r. i uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy S³opnice, zatwierdzonego uchwa³¹

Nr XVIII/103/04 Rady Gminy S³opnice z dnia 26 sierpnia 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 308/2004 poz. 3281 z pó�n. zm.), zwan¹
w tek�cie niniejszej uchwa³y planem w zakresie:
1) przeznaczenia dzia³ek Nr: 30/2, 30/3, 203/1, 1202, 1339,

2345, 2494, 3110, 3948/1 czê�æ dzia³ek Nr: 30/4, 1738/1,
1744, 1745/1, 2619, 2894/1, 3807/1 po³o¿onych w S³opni-
cach Szlacheckich oraz Nr: 1239, 1683 i 4337 po³o¿onych
w S³opnicach Królewskich - na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej,

2) przeznaczenia czê�ci dzia³ki Nr 4224/1 po³o¿onej w S³opnicach
Szlacheckich oraz czê�ci dzia³ki Nr 8780/4 po³o¿onej w S³opni-
cach Królewskich - na tereny zabudowy rekreacyjnej,

3) przeznaczenia czê�ci dzia³ki Nr 6168/1 po³o¿onej w S³op-
nicach Królewskich - na tereny us³ug komercyjnych zwi¹-
zanych z agroturystyk¹ i rekreacj¹,

4) przeznaczenia dzia³ek Nr: 1056/1 i 1057/2 po³o¿onych
w S³opnicach Szlacheckich - na tereny sportu i rekreacji,

5) przeznaczenia czê�ci dzia³ek Nr: 7332 i 7333 w S³opni-
cach Królewskich na tereny zabudowy zagrodowej.

2. Plan obejmuje tereny okre�lone na za³¹cznikach graficznych
do Uchwa³y Rady Gminy S³opnice XVII/81/08 z dnia 24 kwiet-
nia 2008 r. oraz na za³¹czniku graficznym do uchwa³y Rady
Gminy S³opnice Nr XXXVI/200/06 z dnia 25 pa�dzierni-
ka 2006 r. (dotycz¹cym dzia³ek Nr 7332 i 7333 w S³opnicach
Królewskich).

§ 2

1. Tre�æ niniejszej uchwa³y stanowi czê�æ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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1) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-
niczej w skali 1:1000 jako za³¹czniki Nr 1 do Nr 21.

2) Rozstrzygniêcia Rady Gminy S³opnice podjête w trybie
art. 20 "Ustawy" -o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich fi-
nansowania - jako za³¹cznik Nr 22.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu i linii rozgra-
niczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgraniczaj¹-
cych dróg, warunków i zasad kszta³towania zabudowy i za-
gospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków
wynikaj¹cych z potrzeby ochrony �rodowiska, zasad obs³u-
gi w zakresie infrastruktury technicznej, linii zabudowy.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.

§ 3

1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê

Rady Gminy S³opnice, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienio-
ne w tek�cie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okre�lone
na za³¹cznikach graficznych Nr 1 do Nr 21 do tej uchwa³y,

2) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone
uchwa³¹ Nr XII/86/99 Rady Gminy S³opnice z dnia 29 grud-
nia 1999 r. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy S³opnice,

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 zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej
wykonawczymi,

4) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ li-
nie ci¹g³e na rysunku planu, wyznaczaj¹ce tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu oraz o zró¿nicowanych warunkach za-
budowy i zagospodarowania,

5) �rednim poziomie terenu - rozumie siê przez to �redni¹
arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej
i odstokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,

6) wysoko�ci zabudowy (obiektu, budynku) - rozumie siê
przez to wymiar pionowy mierzony od �redniego pozio-
mu terenu do najwy¿szej g³ównej kalenicy dachu,

7) dachu namiotowym (kopertowym) - rozumie siê przez
to dach wielospadowy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹-
cych siê w jednym wierzcho³ku,

8) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³u-
gi realizowane ze �rodków niepublicznych o charakterze
rynkowym, nastawione na osi¹gniecie zysku.

§ 4

W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce "Studium",
o którym mowa w § 3 nie wskazuje obszarów przestrzeni pu-
blicznych wymagaj¹cych okre�lenia szczególnych warunków
kszta³towania.

§ 5

1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów
przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania,
innego ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwale-
niem 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 po-
dzia³ów nieruchomo�ci.

USTALENIA OGÓLNE

§ 7

1. W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê, co
nastêpuje:
1) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê-

¿eñ zanieczyszczeñ atmosferycznych, okre�lonych w za-
³¹czniku Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony �ro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie warto�ci odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r.
poz. 12 z pó�n. zm.).

2) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których jest zawsze
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu w zrozumieniu obowi¹-
zuj¹cych przepisów szczególnych, za wyj¹tkiem inwesty-
cji infrastrukturalnych.

3) W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów oznaczonych
symbolami MN i ML - jak dla terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹, dla terenów oznaczonych
symbolem US - jak dla terenów przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, dla terenów oznaczonych
symbolem UK/RM - jak dla terenów przeznaczonych na
cele mieszkaniowo-us³ugowe.

4) Obszar objêty planem (poza planami Nr 1 i 2 w S³opni-
cach Szlacheckich) po³o¿ony jest w Po³udniowoma³opol-
skim Obszarze Chronionego Krajobrazu - utworzonym
Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Wojew. Ma³opolskie-
go z 2006 r. Nr 806, poz. 4862) ze zmian¹ wprowadzon¹
§ 8 Rozporz¹dzenia Nr 9/07 Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2007 r. Nr 499,
poz. 3294) - dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia oraz zakazy
zawarte w Rozporz¹dzeniach wymienionych wy¿ej.

5) Dla terenów objêtych planem Nr 5, 6, 7 i 12 obejmuj¹cych
tereny w rejonie dzia³ek Nr: 1738/1, 1744, 1745/1, 2345
i 3807/1 po³o¿one w S³opnicach Szlacheckich oraz tereny
objête planem Nr 21 (rejon dzia³ek Nr 7332 i 7333) w S³op-
nicach Królewskich ustala siê ochronê obszaru i terenu
górniczego "S³opnice 1" z³ó¿ ropy i gazu, utworzonego
Decyzj¹ Ministra �rodowiska Nr: DGe/MS/487-267/00
z dnia 13.01.2000 r. w oparciu o przepisy szczególne.

§ 8

1. W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzennego
i podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê, co nastêpuje:

1) Dla obiektów mieszkaniowych obowi¹zuje kszta³towa-
nie architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem i nawi¹-
zuj¹cej do tradycyjnych cech budownictwa regionalne-
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go. Dachy dwu - lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych w przedziale od 35 do
45 stopni. Kalenice i okapy dachu musz¹ byæ poziome.
Zakaz otwierania po³aci dachowych (do�wietlania pod-
dasza) na odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³ugo�ci dachu,
liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu. Obowi¹zuje za-
kaz realizacji dachów p³askich i namiotowych. Maksy-
malna wysoko�æ - dwie kondygnacje nadziemne liczone
od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w pod-
daszu. Poziom parteru nie mo¿e przekroczyæ 1,20 m nad
�rednim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu tere-
nu od strony stoku. Wysoko�æ obiektów nie mo¿e prze-
kroczyæ 11,0 m od �redniego poziomu terenu.

2) Dla budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych)
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w pkt 1 z wy³¹czeniem
wysoko�ci budynków. Dla tych obiektów ustala siê wy-
soko�æ max. 8,0 m od poziomu parteru. Poziom parteru
- max. 0,6 m liczony od strony przystokowej terenu.

3) Dla obiektów realizowanych w obszarze po³o¿onym
w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzcho-
win, oznaczonym w planie indeksem literowym "/k"
oprócz ustaleñ zawartych w pkt 1 (z wy³¹czeniem wyso-
ko�ci obiektów 11,0 m) obowi¹zuj¹ szczególne warunki
architektoniczno-krajobrazowe, z ograniczeniem wyso-
ko�ci obiektów oraz z konieczno�ci¹ wkomponowania
obiektów w krajobraz i zagospodarowania dzia³ek ziele-
ni¹. Dla tych terenów wysoko�æ budynków mieszkalnych
nie mo¿e przekroczyæ 10 m od terenu od strony przysto-
kowej do najwy¿szej kalenicy.

4) Dla budynków us³ugowych (o funkcji gastronomii, wypo-
czynku i noclegowej) zwi¹zanych z agroturystyk¹ i rekre-
acj¹, realizowanych na terenie objêtym planem Nr 20
w S³opnicach Królewskich obowi¹zuj¹ dachy dwu - lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci da-
chowych w przedziale od 30 do 45 stopni. Obowi¹zuje
zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz otwierania
po³aci dachowych (do�wietlania poddasza) na odcinku
wiêkszym ni¿ 70% d³ugo�ci dachu, liczonej pomiêdzy kra-
wêdziami okapu. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³a-
skich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysoko�æ
12 m od poziomu parteru. Poziom parteru nie mo¿e prze-
kroczyæ 1,0 m nad poziomem terenu od strony stoku.
Budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy
architektonicznej, materia³ów u¿ytych do wykoñczenia
elewacji i kolorystyki - powinny byæ harmonijnie wpisa-
ne w otaczaj¹cy krajobraz; w wykoñczeniu budynków
obowi¹zuje zastosowanie materia³ów z drewna i kamie-
nia lub imitacji kamienia.

5) Dla obiektów obs³ugi sportu objêtych planem Nr 15
(dzia³ki Nr 1056/1 i 1057/2 w S³opnicach Szlacheckich)
obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej
z krajobrazem. Dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia g³ównych po³aci w przedziale od 30 do
45 stopni, z mo¿liwo�ci¹ u¿ytkowego wykorzystania pod-
dasza. Obowi¹zuje zakaz przesuwania kalenicy w pio-
nie. Wysoko�æ obiektów nie mo¿e przekroczyæ 9 m od
�redniego poziomu terenu.

6) Dla wolnostoj¹cych budynków us³ugowych realizowa-
nych na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych
symbolem "MN", ustala siê obowi¹zek kszta³towania ar-
chitektury harmonizuj¹cej z krajobrazem. Dachy dwu -
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
w przedziale od 30 do 45 stopni. Zakaz stosowania da-
chów p³askich i namiotowych. Wysoko�æ obiektów us³u-
gowych w zabudowie mieszkaniowej nie mo¿e przekro-

czyæ 8,0 m licz¹c od �redniego poziomu terenu z mo¿li-
wo�ci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza; kubatura
tych obiektów nie mo¿e przekroczyæ 800 m3.

7) Dla budynków inwentarskich, sk³adowych, magazynów
pasz, gospodarczych i gara¿owych ustala siê realizacjê
dachów dwu - lub wielospadowych o k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci w przedziale od 30 do 45 stopni; wyso-
ko�æ budynków inwentarskich, sk³adowych i magazy-
nów pasz nie mo¿e przekroczyæ 12,0 m nad poziomem
terenu. Wysoko�æ budynków gospodarczych i gara¿y nie
mo¿e przekroczyæ 9 m nad poziomem terenu. Dopusz-
cza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y do-
budowanych do budynków mieszkalnych, us³ugowych
i inwentarskich z dopuszczeniem ich przykrycia dachami
pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spad-
ku dachu g³ównego budynku mieszkalnego, us³ugowe-
go i inwentarskiego.

8) W przypadku rozbudowy i przebudowy obiektów, do-
puszcza siê dostosowanie do architektury obiektów ist-
niej¹cych z mo¿liwo�ci¹ zachowania istniej¹cej wysoko-
�ci budynków.

9) Przy wydzielaniu nowych dzia³ek budowlanych obowi¹-
zuje minimalna powierzchnia dzia³ki dla wolnostoj¹cej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "MN" i letni-
skowej "ML" - 800 m2, (w strefie ochrony eksponowa-
nych widokowo stoków i wierzchowin "MN/k" - min.
1000 m2), dla zabudowy zagrodowej RM - min. 1000 m2.

10) W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zuje zachowanie,
co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej (w stre-
fie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin
30%). Dla terenu objêtego planem Nr 20 obowi¹zuje
zapewnienie min.40% powierzchni biologicznie czynnej.

11) Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnie-
nie dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.

12) W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³a-
dzin panelami z tworzyw sztucznych, nale¿y stosowaæ
materia³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.).

13) Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowa-
nych, ciemnych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zie-
leni, szaro�ci). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelo-
wych. Wyklucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefa-
brykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tra-
lek, kolumn.

§ 9

1. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê, co nastêpuje:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby,

zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wy-
znaczonych,

2) Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od sieci infra-
struktury technicznej w wielko�ciach zgodnych z przepi-
sami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami okre�lony-
mi przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.

3) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych
lub z w³asnych studni.

4) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. "Prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. z 2006 r.
Nr 129 poz. 902 z pó�n. zm.) docelowo do gminnego sys-
temu kanalizacyjnego z odprowadzeniem �cieków na
gminn¹ lub lokaln¹ oczyszczalniê. Do czasu realizacji sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê wykonanie bezodp³ywo-
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wych, szczelnych zbiorników z okresowym wywozem �cie-
ków na oczyszczalniê. Dopuszcza siê realizacjê przyobiek-
towych, wysokosprawnych oczyszczalni �cieków.

5) Usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i gro-
madzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okre-
sowo opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo-
¿onych na istniej¹ce, urz¹dzone sk³adowisko odpadów
w S³opnicach lub na inne zgodnie z zawartymi porozu-
mieniami.

6) Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanie-
czyszczeñ powietrza z uwzglêdnieniem zanieczyszczeñ t³a.

7) Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.

8) Dla terenów objêtych planem dopuszcza siê realizacjê
dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunkach pla-
nu, s³u¿¹cych obs³udze terenów przeznaczonych pod za-
inwestowanie oraz terenów rolnych na zasadach okre-
�lonych w przepisach szczególnych.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 10

Plan 1

Tereny oznaczone symbolem MN obejmuj¹ce dzia³ki Nr 30/2,
30/3 i czê�æ dzia³ki Nr 30/4 S³opnicach Szlacheckich o powierzchni
~0,57 ha i klasie bonitacyjnej RIVb, przeznacza siê tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie linii zabu-
dowy od drogi wewnêtrznej (granicy dzia³ki Nr 16) w wielko�ci
min. 5,0 m.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej - dzia³ka
Nr 16. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci infrastruktury technicz-
nej, dopuszczaj¹c remont, przebudowê i rozbudowê na wa-
runkach ustalonych przez zarz¹dcê tych sieci. Dopuszcza siê
realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruk-
tury technicznej.

Plan 2

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 203/1
w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,12 ha, stanowi¹c¹ grunty
rolne klasy RIVb przeznacza siê na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

Przy realizacji obiektów, obowi¹zuje:
- zachowanie przedniej linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi

gminnej "6.2.KDD" w wielko�ci min. 6,0 m.
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

gminn¹ dojazdow¹ "6.2.KDD" w wielko�ci 10 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu z drogi gminnej dojazdowej oznaczonej
symbolem "6.2.KDD".

Plan 3

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 1202
w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,17 ha, stanowi¹c¹
grunty rolne klasy RV i £V, przeznacza siê na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie strefy
ochronnej od linii elektroenergetycznej �redniego napiêcia
"7.1aE" w wielko�ciach zgodnych z przepisami szczególnymi.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z drogi gminnej "6.2.KDD" poprzez dzia³ki
Nr 1203/2 i 1203/3.

Plan 4

Teren oznaczony symbolem MN/k obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 1339 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,72 ha,
stanowi¹c¹ grunty rolne klasy RV(0,33 ha) i £IV(0,39 ha),
przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie linii zabu-
dowy od drogi wewnêtrznej (granicy dzia³ki Nr 1337) w wiel-
ko�ci min. 5,0 m.

Teren po³o¿ony jest w strefie eksponowanych widoko-
wo stoków i wierzchowin "/k", dla którego obowi¹zuj¹ szcze-
gólne warunki architektoniczno-krajobrazowe zawarte w § 8
punkt 3, 9 i 10.

Utrzymuje siê istniej¹ce na dzia³ce sieci infrastruktury tech-
nicznej, dopuszczaj¹c ich remont, przebudowê i rozbudowê.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z drogi wewnêtrznej (dzia³ka Nr 1337).

Plan 5

Teren oznaczony symbolem MN/PG obejmuj¹cy czê�æ dzia³-
ki Nr 1738/1 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni ~0,55 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy £IV przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.
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Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej
"6.2.KDD" drog¹ wewnêtrzn¹ - dzia³ki Nr: 1723 i 1738/2.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹ce sie-
ci infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c ich remont, prze-
budowê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹
tych sieci.

Ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze i terenie górni-
czym "S³opnice-1" z³ó¿ ropy i gazu, oznaczonym dodatko-
wo indeksem literowym "/PG" obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7 punkt 5.

Dla czê�ci terenu po³o¿onego w obszarze podwy¿szone-
go ryzyka budowlanego zagro¿onym procesami erozyjno -
osuwiskowymi i oznaczonego dodatkowo indeksem litero-
wym "/o" - przy posadowieniu obiektów budowlanych nale¿y
przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posadowienia obiektów.
W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiektów na-
le¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geotechnicz-
ne zgodnie z przepisami szczególnymi.

Plan 6

Tereny oznaczone symbolem MN/PG obejmuj¹ce czê�æ
dzia³ek Nr 1744 i 1745/1 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni
~0,38 ha, stanowi¹cych grunty rolne klasy RIVb, przeznacza
siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji budynków obowi¹zuje zachowanie linii
zabudowy od drogi wewnêtrznej Nr 1743/3 w wielko�ci
min. 4,5 m. Dojazd do terenu z istniej¹cych dróg wewnêtrz-
nych (dzia³ka Nr 1954/8) poprzez czê�æ dzia³ki Nr 1745/1.

Utrzymuje siê istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej,
dopuszczaj¹c remont, przebudowê i rozbudowê na warun-
kach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cych sieciami. Dopuszcza
siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej.

Ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze i terenie górniczym
"S³opnice-1" z³ó¿ ropy i gazu, oznaczonym dodatkowo in-
deksem literowym "/PG" obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 7
punkt 5.

Plan 7

Teren oznaczony symbolem MN/PG obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 2345 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,15 ha, sta-
nowi¹c¹ grunty rolne klasy RV, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szeroko-
�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹
"6.2.KDD" w wielko�ci 10 m oraz zachowanie linii zabudowy
od krawêdzi jezdni w wielko�ci min. 6,0 m. Dopuszcza siê reali-
zacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury tech-

nicznej. Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdo-
wej na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze i terenie górni-
czym "S³opnice-1" z³ó¿ ropy i gazu, oznaczonym dodatko-
wo indeksem literowym "/PG" obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7 punkt 5.

Dla czê�ci terenu po³o¿onego w obszarze podwy¿szone-
go ryzyka budowlanego zagro¿onym procesami erozyjno -
osuwiskowymi i oznaczonego dodatkowo indeksem litero-
wym "/o" - przy posadowieniu obiektów budowlanych nale-
¿y przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posadowienia. W opar-
ciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiektów nale¿y usta-
liæ w oparciu o stosowne opracowania geotechniczne zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

Plan 8

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 2494
w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,21 ha, stanowi¹c¹
grunty rolne klasy RV, przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych oraz gara¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szeroko-
�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹
"6.2.KDD" w wielko�ci 10 m oraz zachowanie przedniej linii
zabudowy od krawêdzi jezdni w wielko�ci min. 6,0 m. Obowi¹-
zuje tak¿e zachowanie linii zabudowy od drogi wewnêtrznej
(dz. Nr 2319) w wielko�ci min. 4,5 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej "6.2.KDD"
oraz z drogi wewnêtrznej (dzia³ka Nr 2319).

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

Plan 9

Teren oznaczony symbolem MN/k obejmuj¹cy czê�æ dzia³-
ki Nr 2619 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,23 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych oraz
gara¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szero-
ko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹
oznaczon¹ symbolem "6.2.KDD" w wielko�ci 10 m oraz za-
chowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wiel-
ko�ci min. 6,0 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ gminn¹ "6.2.KDD".
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej.
Teren po³o¿ony jest w strefie eksponowanych widoko-

wo stoków i wierzchowin "/k", dla którego obowi¹zuj¹
szczególne warunki architektoniczno-krajobrazowe zawar-
te w § 8 punkt 3, 9 i 10.
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Plan 10

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 2894/1 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,24 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy RIVB(0,03 ha), RV(0,12 ha)
i £V(0,09 ha) przeznacza siê na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci
od górnej krawêdzi skarpy po³o¿onej po stronie zachodniej
w wielko�ci min. 8 m.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej
"6.2.KDD" poprzez dzia³kê Nr 2895/2 i 2891/2.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

Plan 11

Teren oznaczony symbolem MN/k obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 3110 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,32 ha, sta-
nowi¹cej grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniej¹cymi drogami wewnêtrznymi
(dzia³ki Nr 3103 i 3106/3).

Utrzymuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ niskie-
go napiêcia dopuszczaj¹c jej remont, przebudowê i rozbudo-
wê na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê tej linii. Dopusz-
cza siê realizacjê niezbêdnych sieci urz¹dzeñ i obiektów infra-
struktury technicznej.

Teren po³o¿ony jest w strefie eksponowanych widoko-
wo stoków i wierzchowin "/k", dla którego obowi¹zuj¹
szczególne warunki architektoniczno-krajobrazowe zawar-
te w § 8 punkt 3, 9 i 10.

Plan 12

Tereny oznaczone symbolem MN/PG obejmuj¹ce czê�æ
dzia³ki Nr 3807/1 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni
~0,48 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RV i £V przeznacza
siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych i gara¿y.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹, dopuszczaj¹c
jej remont, przebudowê i rozbudowê na warunkach okre�lo-
nych przez zarz¹dcê tej sieci.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie w sys-
temy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów
w sposób zorganizowany.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu z drogi publicznej istniej¹c¹ drog¹ we-
wnêtrzn¹ Nr 3807/3 oraz przez czê�æ dzia³ki Nr 3807/1.

Ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze i terenie górniczym
"S³opnice-1" z³ó¿ ropy i gazu, oznaczonym dodatkowo indek-
sem literowym "/PG" obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 7 pkt 5.

Plan 13

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 3948/1 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni 0,12 ha,
stanowi¹c¹ grunty rolne klasy PsVI przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych oraz
gara¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szero-
ko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹
oznaczon¹ symbolem "6.2.KDD" w wielko�ci 10 m oraz za-
chowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wiel-
ko�ci min. 6,0 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ gminn¹ "6.2.KDD".
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Plan 14

Tereny obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki Nr 4224/1 w S³opnicach
Szlacheckich o powierzchni ~0,25 ha, stanowi¹cej grunty rolne
klasy RVI i PsVI przeznacza siê na:

1. ML - tereny zabudowy rekreacyjnej.

Ustala siê zabudowê rekreacji indywidualnej (letniskowej)
jako podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê budo-
wê budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków
gospodarczych i gara¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci od
drogi wewnêtrznej (od granicy dzia³ki Nr 4229) w wielko�ci min. 5 m.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w §8.

Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ (dzia³ka
Nr 4229).

2. ZU - Tereny zieleni nieurz¹dzonej stanowi¹ce pas obudo-
wy biologicznej istniej¹cego cieku wodnego bez nazwy. Obo-
wi¹zuje zakaz zabudowy. Dopuszcza siê obsadzenie nisk¹
zieleni¹. Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów komunikacyjnych
i  sieci infrastruktury technicznej na warunkach okre�lonych
w przepisach szczególnych. Dopuszcza siê techniczne umoc-
nienie brzegu w oparciu o przepisy szczególne.

Plan 15

Teren oznaczony symbolem US/kz obejmuj¹cy dzia³ki
Nr 1056/1 i 1057/2 w S³opnicach Szlacheckich o powierzchni
~0,98 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy £V i PsIV przeznacza
siê na tereny sportu i rekreacji.

Ustala siê realizacjê boisk sportowych do gier wraz z urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi. Utrzymuje siê istniej¹ce boisko spor-
towe, dopuszczaj¹c remont, przebudowê i rozbudowê.

Ustala siê budowê nowych budynków obs³ugi sportu i re-
kreacji (zaplecze socjalne, magazyn, ma³a gastronomia, try-
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buny, itp.) dla u¿ytkowników boisk sportowych oraz realizacjê
funkcji rekreacyjnej (�cie¿ki zdrowia, zieleñ urz¹dzona, obiekty
ma³ej architektury).

Do czasu realizacji nowych budynków obs³ugi sportu i re-
kreacji utrzymuje siê istniej¹cy budynek zaplecza socjalnego
dopuszczaj¹c jego remont.

Utrzymuje siê istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej, do-
puszczaj¹c ich remont, przebudowê (w tym prze³o¿enie) i roz-
budowê na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê sieci.

Dopuszcza siê realizacjê nowych sieci, obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

Ca³y teren objêty planem po³o¿ony jest w �cis³ej strefie
ochrony konserwatorskiej "A" (oznaczonej symbolem "/kz") za-
bytkowego za³o¿enia dworsko-parkowego (ogrodu dworskie-
go z XVIII/XIX w. i dworu murowanego z XIX w.). W zwi¹zku
z tym obowi¹zuje zakaz sytuowania budynków wzd³u¿ skarpy
poro�niêtej starodrzewiem w³a�ciwej kompozycji zabytkowe-
go parku dworskiego.

Wszelkie roboty budowlane w strefie "/kz" wymagaj¹ uzy-
skania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w trybie wynikaj¹cym z przepisów szczególnych.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szeroko-
�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹ w wiel-
ko�ci 10 m.

Przy realizacji budynków obowi¹zuje zachowanie przed-
niej linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci
min. 6 m z dopuszczeniem zmniejszenia tej wielko�ci za zgod¹
zarz¹dcy drogi.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej
"6.2.KDD".

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Ustala siê zabezpieczenie miejsc postojowych na istniej¹-
cym parkingu oznaczonym symbolem "6.3.KP/ke" i zrealizowa-
nym na potrzeby obs³ugi u¿ytkowników boiska sportowego.

Plan 16

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 1683 w S³opnicach Królewskich o powierzchni 0,38 ha, sta-
nowi¹c¹ grunty rolne klasy £V i £VI przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szeroko-
�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹ ozna-
czon¹ symbolem "6.2.KDD" w wielko�ci 10 m oraz zachowanie
przedniej linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko-
�ci min. 6,0 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ gminn¹ "6.2.KDD".
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-

tów infrastruktury technicznej.
Plan 17

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 4337
w S³opnicach Królewskich o powierzchni ~0,32 ha, stanowi¹c¹
grunty rolne klasy RV i RVI przeznacza siê na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê us³ug wbudowanych lub wolno-
stoj¹cych o uci¹¿liwo�ci (okre�lonej w przepisach szczególnych)
nie przekraczaj¹cej granic terenu objêtego planem pod wa-
runkiem zapewnienia min. 2 postojowych w granicach terenu
inwestycji.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie przedniej
linii zabudowy od drogi wewnêtrznej (dzia³ka Nr 4268) w wiel-
ko�ci min. 5,0 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ - dzia³ka
Nr 4268.

Utrzymuje siê istniej¹cy wodoci¹g, dopuszczaj¹c remont,
przebudowê (w tym prze³o¿enie) i rozbudowê na warunkach
ustalonych z zarz¹dc¹ sieci. Dopuszcza siê realizacjê niezbêd-
nych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.

Plan 18

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê
Nr 1239 w S³opnicach Królewskich o powierzchni 0,98 ha, sta-
nowi¹c¹ grunty rolne klasy £IV przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-
ra¿y.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie przedniej
linii zabudowy od drogi wewnêtrznej (dzia³ka Nr 1295) w wiel-
ko�ci min. 5,0 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ - dzia³ka
Nr 1295.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ gazow¹, dopuszczaj¹c re-
mont, przebudowê (w tym prze³o¿enie) i rozbudowê na wa-
runkach okre�lonych przez zarz¹dcê tej sieci. Dopuszcza siê
realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruk-
tury technicznej.

Plan 19

Teren oznaczony symbolem ML obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 8780/4 w S³opnicach Królewskich o powierzchni ~0,54 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy RVI i PsVI przeznacza siê na
tereny zabudowy rekreacyjnej.

Ustala siê zabudowê rekreacji indywidualnej (letniskowej)
jako podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê reali-
zacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych
i gara¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Przy realizacji obiektów od strony po³udniowo-wschodniej
obowi¹zuje zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych
drogê gminn¹ dojazdow¹ "6.2.KDD" w wielko�ci 10 m oraz
zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wiel-
ko�ci min. 6,0 m.

Obowi¹zuje tak¿e zachowanie:
- odleg³o�ci od terenów le�nych w wielko�ciach zgodnych

z przepisami szczególnymi,
- strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej napowietrznej

�redniego napiêcia w wielko�ciach zgodnych z przepisami
szczególnymi.
Utrzymuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ �rednie-

go napiêcia "7.1aE" dopuszczaj¹c jej remont, przebudowê
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i rozbudowê na warunkach okre�lonych z zarz¹dc¹ tej linii. Do-
puszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiektów
infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej "6.2.KDD".

Plan 20

Tereny obejmuj¹ce czê�æ dzia³ki Nr 6168/1 w S³opnicach
Królewskich o powierzchni ~1,10 ha, stanowi¹cej grunty rolne
klasy RVI, PsVI i Lz przeznacza siê na:

1. UK/RM - tereny us³ug komercyjnych zwi¹zanych z agrotu-
rystyk¹ i rekreacj¹.

Ustala siê zabudowê us³ugow¹ zwi¹zan¹ z agroturystyk¹
i rekreacj¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu, w tym us³u-
gi gastronomiczne i noclegowe wraz z obiektami i urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi.

Ustala siê realizacjê zespo³u zabudowy rekreacji tzw. kom-
pleksu agroturystycznego wraz z niezbêdnymi obiektami to-
warzysz¹cymi (budynki inwentarskie, sk³adowe, magazyny
pasz, gospodarcze, gara¿e itp.).

Dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowo-re-
kreacyjnych (�cie¿ki zdrowia, korty, basen otwarty oraz wbu-
dowany w budynki us³ugowe, boiska do gier itp.) a tak¿e reali-
zacjê za³o¿enia parkowego z zieleni¹ rekreacyjn¹ i oczkami
wodnymi z dopuszczeniem realizacji obiektów ma³ej architek-
tury, s³u¿¹cych rekreacji codziennej. Dopuszcza siê realizacjê
funkcji mieszkalnej.

Ustala siê realizacjê funkcji gastronomicznej, noclegowej
i mieszkalnej w jednym obiekcie lub w obiektach oddzielnych
powi¹zanych ze sob¹ funkcjonalnie i przestrzennie.

Dla obs³ugi funkcji w granicach terenu bêd¹cego w dyspo-
zycji inwestora nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ ilo�æ miejsc po-
stojowych jednak nie mniej ni¿:
- 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,
- 2 miejsca na ka¿de 10 miejsc noclegowych.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie szeroko-
�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminn¹ dojazdow¹
"6.2.KDD" w wielko�ci 10 m.

Przy realizacji budynków obowi¹zuje tak¿e zachowanie:
- linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 6 m.
- odleg³o�ci od terenów le�nych w wielko�ciach zgodnych

z przepisami szczególnymi,
- odleg³o�ci od górnej krawêdzi skarpy brzegowej potoku

w wielko�ci min. 7 m.
Dojazd do terenu drog¹ (dzia³ka ewidencyjna Nr 6172) rów-

nie¿ poprzez drogê wewnêtrzn¹ (dzia³ka Nr 6168/2) oraz z ist-
niej¹cej drogi wewnêtrznej (dzia³ka Nr 4930) poprzez teren
"ZU" (czê�æ dzia³ki Nr 6168/1).

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

2. ZU - tereny zieleni nieurz¹dzonej obejmuj¹ce grunty
klasy Lz i PsVI zgodnie z ewidencj¹ gruntów. W obrêbie
istniej¹cego cieku wodnego zieleñ stanowi otulinê biolo-
giczn¹ potoku. Obowi¹zuje zakaz zabudowy kubaturowej.
Dopuszcza siê wykonanie ci¹gu komunikacyjnego do ist-
niej¹cej drogi wewnêtrznej (dzia³ki Nr 4930) oraz �cie-
¿ek zdrowia i obiektów ma³ej architektury. Dopuszcza siê
realizacjê niezbêdnych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infra-
struktury technicznej.

Plan 21

Teren oznaczony symbolem RM/PG obejmuj¹cy czê�æ dzia-
³ek Nr: 7332 i 7333 w S³opnicach Królewskich o powierzchni
~0,04 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy PsVI, przeznacza siê
na tereny zabudowy zagrodowej.

Ustala siê realizacjê budynku inwentarskiego wraz z nie-
zbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, zwi¹za-
nymi z prowadzeniem gospodarstwa hodowlanego. Dopusz-
cza siê wykorzystanie poddasza w budynku inwentarskim na
magazyn pasz.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ niskie-
go napiêcia, dopuszczaj¹c remont, przebudowê (w tym prze-
³o¿enie) i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ sie-
ci. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ i sieci infra-
struktury technicznej.

Przy lokalizacji obiektów obowi¹zuje:
- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

powiatow¹ "6.1.KDp-Z" w wielko�ci 20 m,
- zachowanie przedniej linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi

"6.1.KDp-Z" w wielko�ci min. 8 m.
Zjazd na dzia³kê z istniej¹cej drogi powiatowej na warun-

kach okre�lonych przez zarz¹dcê tej drogi.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 8.
Dla czê�ci terenu po³o¿onego w obszarze podwy¿szone-

go ryzyka budowlanego zagro¿onym procesami erozyjno -
osuwiskowymi i oznaczonego dodatkowo indeksem litero-
wym "/o" - przy posadowieniu obiektów budowlanych nale¿y
przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posadowienia obiektów.
W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiektów na-
le¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geotechnicz-
ne zgodnie z przepisami szczególnymi.

Ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze i terenie górni-
czym "S³opnice-1" z³ó¿ ropy i gazu, oznaczonym dodatko-
wo indeksem literowym "/PG" obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7 ust. 5.

Teren objêty planem stanowi poszerzenie istniej¹cych te-
renów zabudowy zagrodowej, bêd¹cych obecnie w posiada-
niu tego samego inwestora; w zwi¹zku z tym w przypadku
podzia³u na nowe dzia³ki budowlane teren objêty planem na-
le¿y traktowaæ ³¹cznie z istniej¹cym terenem zabudowy za-
grodowej.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 11

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 "Ustawy" - 5 %.

§ 12

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy S³op-
nice.

§ 13

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy S³opnice.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KI NR 30/2, 30/3 I CZÊ�Æ DZIA£KI NR 30/4 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 203/1  W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

P
Skala 1:1000*
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 1202  W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*

a
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 1339 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£KI NR 1738/1 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
Oznaczenia inne informacyjne
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£EK NR 1744 i 1745/1 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 2345  W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 2494 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 2619 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£KI NR 2894/1 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 3110 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£KI NR 3807/1 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 3948/1 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£KI NR 4224/1 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KI NR 1056/1 I 1057/2 W S£OPNICACH SZLACHECKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

Oznaczenia

*
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Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 1683 W S£OPNICACH KRÓLEWSKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 4337 W  W S£OPNICACH KRÓLEWSKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 18
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

DZIA£KA NR 1239 W S£OPNICACH KRÓLEWSKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 19
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£KI NR 8780/4  W S£OPNICACH KRÓLEWSKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*

nu
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Za³¹cznik Nr 20
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£KI NR 6168/1 W S£OPNICACH KRÓLEWSKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Za³¹cznik Nr 21
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY S£OPNICE

CZÊ�Æ DZIA£EK NR 7332 i 7333 W S£OPNICACH KRÓLEWSKICH

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

*
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 151 Poz. 1103

Za³¹cznik Nr 22
do Uchwa³y Nr XXIV/115/09
Rady Gminy S³opnice
z dnia 10 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy S³opnice
w sprawie uwag do projektu planu oraz

w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy

oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy S³opnice po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy S³opnice z dnia 20 lutego 2009 r.,
stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
S³opnice dotycz¹cego:

1) przeznaczenia dzia³ek Nr: 3012, 30/3, 203/1, 1202, 1339,
2345, 2494, 3110, 3948/1, czê�ci dzia³ek Nr: 30/4, 1738/1,
1744, 1745/1, 2619, 2894/1, 3807/1 po³o¿onych w S³opni-
cach Szlacheckich oraz Nr: 1239, 1683 i 4337 po³o¿onych
w S³opnicach Królewskich - na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej,

2) przeznaczenia czê�ci dzia³ki Nr 4224/1 po³o¿onej w S³op-
nicach Szlacheckich oraz czê�ci dzia³ki Nr 8780/4 po³o¿o-
nej w S³opnicach Królewskich - na tereny zabudowy re-
kreacyjnej,

3) przeznaczenia czê�ci dzia³ki Nr 6168/1 po³o¿onej w S³op-
nicach Królewskich - na tereny us³ug komercyjnych zwi¹-
zanych z agroturystyk¹ i rekreacj¹,

4) przeznaczenia dzia³ek Nr: 1056/1 i 1057/2 po³o¿onych
w S³opnicach Szlacheckich - na tereny sportu i rekreacji,

5) przeznaczenia czê�ci dzia³ek Nr: 7332 i 7333 w S³opni-
cach Królewskich na tereny zabudowy zagrodowej,

- w okresie wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹-
du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby
rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.).

2. W zwi¹zku z tym, ¿e zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy S³opnice obejmu-
je pojedyncze dzia³ki i nie wprowadza nowych zapisów
dotycz¹cych realizacji inwestycji w zakresie infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gmi-
ny, Rada Gminy S³opnice stwierdza brak potrzeby roz-
strzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

1104

Zarz¹dzenie Nr 6/2009
Starosty Olkuskiego
z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Olkuszu
w 2009 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 Ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 115, poz. 728 z pó�n. zm.) oraz na wniosek Dyrektora Domu
Pomocy Spo³ecznej w Olkuszu zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej w Olkuszu w 2009 roku na kwotê
2.918 PLN.

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Domu
Pomocy Spo³ecznej w Olkuszu.

§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem wydania i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Starosta: L. Konarski

1105

Zarz¹dzenie Nr 7/2009
Starosty Olkuskiego
z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania wy-
chowanka w Zespole Placówek Opiekuñczo - Wychowaw-
czych w Olkuszu w 2009 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 Ustawy o pomocy
spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 115,
poz. 728 z pó�n. zm.) oraz na wniosek Dyrektora Zespo³u Pla-
cówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Olkuszu zarz¹dzam,
co nastêpuje:

§ 1

Miesiêczny koszt utrzymania wychowanka w ca³odobowej
placówce opiekuñczo - wychowawczej ZPOW w Olkuszu w 2009
roku ustala siê na kwotê 3.478 PLN.

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Zespo-
³u Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Olkuszu.

Poz. 1103, 1104, 1105


