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1135

Uchwa³a* Nr XIX147/09
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Marcówka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1951 z pó�n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Gminy Zembrzy-
ce stwierdzaj¹c zgodno�æ z ustaleniami "Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zembrzyce" przyjêtego uchwa³¹ Nr III/VI/43/93 Rady Gminy
Zembrzyce z dnia 26 marca 1999 r. wraz z pó�n. zm.: dla wsi
Tarnawa Dolna, �leszowice i Tarnawa Górna zatwierdzonymi
uchwa³¹ Rady Gminy Zembrzyce Nr XXVI181/06 z dnia
23 stycznia 2006 r. i dla wsi Zembrzyce i Marcówka zatwier-
dzonymi uchwa³a Rady Gminy Zembrzyce Nr XIV104/08 z dnia
28.04.2008 r. uchwala: miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Marcówka

Rozdzia³ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany
dalej "planem" obejmuje obszar wsi Marcówka w granicach
administracyjnych.

2. Tre�æ planu przedstawiona jest w postaci:
1) tekstu niniejszej uchwa³y zawartego w rozdzia³ach:

I - Przepisy ogólne
II - Przepisy obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego

planem
III - Przepisy dotycz¹ce poszczególnych terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczaj¹cymi
IV - Przepisy koñcowe

2) czê�ci graficznej stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y sk³adaj¹cy siê z rysunku planu wykonanego na
kopiach map ewidencyjnych w skali 1 : 2 000 wraz z wyry-
sem z "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Zembrzyce".

§ 2

1. Ustaleniami obowi¹zuj¹cymi na rysunku planu s¹ nastêpu-
j¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) pomnik przyrody,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obszar bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹,
6) symbole identyfikuj¹ce tereny:

MNR  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ML  tereny zabudowy mieszkaniowo - letniskowej,
UP  tereny zabudowy us³ugowej o charakterze pu-

 blicznym,
UK  teren i obiekt kultu religijnego,
US  teren us³ug sportu i rekreacji,
U  teren zabudowy us³ugowej,
PU  tereny obiektów produkcyjnych, us³ug, sk³adów

i magazynów,
KDZ  tereny dróg i ulic publicznych klasy Z - (powiatowa),
KDL  tereny dróg i ulic publicznych klasy L - (gminna),
KDD  tereny dróg i ulic publicznych klasy D - gminna,
KDW  tereny dróg i ulic wewnêtrznych,

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.



� 4838 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 155

ZE  tereny zieleni nieurz¹dzonej o znaczeniu ekolo-
 gicznym,

ZL  tereny lasów i zalesieñ,
R  tereny rolnicze,
zz  dodatkowe oznaczenie dla jednostek po³o¿onych

w obszarach bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹.

Symbole identyfikuj¹ce tereny rolnicze, lasów i zadrzewieñ,
zieleni oraz dróg sk³adaj¹ siê jedynie z oznaczenia literowe-
go, pozosta³e s¹ dodatkowo kolejno ponumerowane.

2. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu nie stanowi¹ jego
ustaleñ i maj¹ charakter informacyjny.

3. Integralnymi czê�ciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) integralne czê�ci planu:

Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1: 2000 (5 arkuszy)
wraz z wyrysem ze "Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ze-
mbrzyce" (ark. 0),

2) dokumenty nie stanowi¹ce ustaleñ planu:
Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie Rady Gminy Zembrzy-

ce w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego,

Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie Rady Gminy Zembrzy-
ce o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania,

Za³¹cznik Nr 4 - Wykaz obiektów znajduj¹cych siê w reje-
strze i ewidencji zabytków.

§ 3

1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) przepisach odrêbnych - rozumie siê przez to obowi¹zuj¹-

ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikaj¹-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

2) rysunku planu - rozumie siê przez to rysunek wymienio-
ny w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwa³y,

3) terenie - rozumie siê przez to teren o okre�lonym prze-
znaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczaj¹cymi,

4) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to ro-
dzaj przeznaczenia, który przewa¿a w terenie wydzielo-
nym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to ro-
dzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³-
nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe,

6) wymianie substancji - rozumie siê przez to odbudowê bu-
dynku (w miejscu przeznaczonego do rozebrania lub w bez-
po�rednim s¹siedztwie, w obrêbie dzia³ki inwestora) z za-
chowaniem przeznaczenia, przy dopuszczeniu zmiany ga-
barytów i stosowania innych materia³ów budowlanych,

7) us³ugach publicznych - rozumie siê przez to obiekty i us³u-
gi s³u¿¹ce celom publicznym - w tym w zakresie admini-
stracji, o�wiaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki spo³ecz-
nej, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpo¿arowej,

8) us³ugach i dzia³alno�ci gospodarczej - rozumie siê przez to
przedsiêwziêcia realizowane w zakresie handlu, gastrono-
mii, rzemios³a produkcyjnego i us³ugowego, obs³ugi tury-
styki oraz inn¹ dzia³alno�æ o zbli¿onym charakterze,

9) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - rozumie siê przez to dzia³ania
lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹-

cego �rodowiska (zw³aszcza ha³as, wibracje, odory, zanie-
czyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie odpadami),
które stwarzaj¹ mo¿liwo�æ pogorszenia standardów jako-
�ci �rodowiska, w rozumieniu przepisów odrêbnych,

10) us³ugach nieuci¹¿liwych lub nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci
gospodarczej - rozumie siê przez to us³ugi i dzia³alno�æ
nie powoduj¹c¹ szkodliwo�ci i uci¹¿liwo�ci dla u¿ytkow-
ników s¹siednich terenów oraz �rodowiska,

11) tytule prawnym - rozumie siê przez to prawo w³asno�ci,
u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, u¿ytkowania oraz
inne prawa wynikaj¹ce z umów cywilnoprawnych,

12) dojazdach niewydzielonych - rozumie siê przez to istniej¹ce
i projektowane ulice i drogi wewnêtrzne i dojazdy, niewy-
dzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, nie-
zbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiek-
tów oraz terenów rolnych i le�nych. W stosunku do nich nie
wystêpuje konieczno�æ przejêcia przez Gminê, w rozumie-
niu Ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami,

13) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez to
grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê powierzch-
niow¹ na dzia³ce budowlanej,

14) powierzchni zabudowy - rozumie siê przez to sumê po-
wierzchni kondygnacji parteru budynków znajduj¹cych
siê na dzia³ce liczon¹ po zewnêtrznym obrysie murów,

15) budynku letniskowym - rozumie siê przez to budynek
rekreacji indywidualnej przeznaczony do okresowego
wypoczynku rodzinnego,

16) zabudowie zagrodowej - rozumie siê przez to budynki
mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych,

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siê przez to naj-
mniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja budyn-
ku od krawêdzi jezdni drogi publicznej lub wewnêtrznej,

18) dzia³ce budowlanej - rozumie siê przez to nieruchomo�æ
gruntow¹ sk³adaj¹c¹ siê z jednej lub wielu dzia³ek ewi-
dencyjnych, spe³niaj¹c¹ wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych lub usta-
leñ niniejszej uchwa³y,

19) zieleni nieurz¹dzonej - rozumie sie przez to tereny po-
kryte istniej¹c¹ ro�linno�ci¹ niska i wysok¹ (porost ³êgo-
wy, pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia) wraz z cie-
kami wodnymi, fragmentarycznie u¿ytkowane rolniczo.

2. Pojêcia, których znaczenie definiuj¹ odrêbne, powszechnie
obowi¹zuj¹ce akty prawne i te, które nie zosta³y zdefinio-
wane w niniejszym planie, interpretowaæ nale¿y zgodnie z ich
znaczeniem okre�lonym w tych aktach, wed³ug stanu praw-
nego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia planu.

3. Je¿eli w ustaleniach planu wskazano konieczno�æ uwzglêd-
nienia okre�lonych aktów prawnych w przypadku noweliza-
cji tych aktów b¹d� wprowadzenia aktów zastêpuj¹cych do-
tychczasowe, nale¿y stosowaæ ich przepisy zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym aktualnie stanem prawnym.

Rozdzia³ II

PRZEPISY OBOWI¥ZUJ¥CE DLA CA£EGO OBSZARU
OBJÊTEGO PLANEM

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego oraz parametrów i wska�ników

kszta³towania zabudowy

§ 4

W celu zachowania ³adu przestrzennego, a w szczególno-
�ci utrzymania charakteru zabudowy wiejskich zespo³ów

Poz. 1135
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osadniczych, ustala siê zasady kszta³towania zabudowy obo-
wi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze opracowania:

1. Budynki mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie na terenach prze-
znaczonych na ten cel w niniejszym planie, z zachowaniem
okre�lonego w rozdziale III przeznaczenia.

2. W obrêbie terenów otwartych (R, ZE) dopuszcza siê jedynie:
1) utrzymanie istniej¹cych obiektów z mo¿liwo�ci¹ remon-

tów, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy,
2) wymianê substancji oraz realizacjê obiektów uzupe³nia-

j¹cych (budynki gospodarcze, sk³adowe, gara¿e) w gra-
nicach zabudowanej dzia³ki (siedliska),

3) lokalizacjê zabudowy zagrodowej na terenach u¿ytków
rolnych przy zachowaniu warunków okre�lonych w § 27
ust. 2 pkt 2d,

4) lokalizacjê obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury tech-
nicznej.

3. Tereny i obiekty, których istniej¹ce przeznaczenie nie jest
zgodne z ustaleniami planu miejscowego, mog¹ byæ wy-
korzystywane w sposób dotychczasowy - do czasu zago-
spodarowania zgodnego z planem.

4. Usytuowanie budynków lokalizowanych w obrêbie grup
istniej¹cej zabudowy lub w ich s¹siedztwie winno nawi¹-
zywaæ do formy przewa¿aj¹cej, a w szczególno�ci uwzglêd-
niaæ k¹t po³o¿enia w stosunku do dróg i zachowanie linii
zabudowy (w przypadkach pozwalaj¹cych na jej ustalenie
w oparciu o stan istniej¹cy.

5. W obrêbie terenów niezabudowanych budynki winny byæ
sytuowane równolegle do dróg publicznych, z uwzglêdnie-
niem warunków w³a�ciwego (korzystnego) na�wietlenia
pomieszczeñ oraz nas³onecznienia dzia³ek.

6. Sposób usytuowania projektowanych budynków winien
uwzglêdniaæ:
1) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg pu-

blicznych, okre�lonej dla poszczególnych kategorii dróg
w § 24,

2) zapewnienie dostêpu �wiat³a dla istniej¹cych i projekto-
wanych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na s¹-
siednich dzia³kach,

3) wymogi wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych dotycz¹ce
sytuowania budynków w stosunku do granic dzia³ki i s¹-
siedniej zabudowy - z dopuszczeniem zabudowy w gra-
nicy w przypadkach uzasadnionych ma³¹ szeroko�ci¹ ist-
niej¹cych dzia³ek i usytuowaniem w granicy s¹siedniej
zabudowy,

4) zachowanie istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych lub od-
powiednie zabezpieczenie drenowania gruntów s¹sied-
nich i odp³ywu wód z systemu drena¿owego.

7. Gabaryty, forma architektoniczna budynków i pozosta-
³ych elementów zagospodarowania (ma³a architektura,
ogrodzenia, zieleñ) powinny byæ kszta³towane w sposób
nawi¹zuj¹cy harmonijnie do cech lokalnego krajobrazu
i s¹siaduj¹cej zabudowy, z uwzglêdnieniem po³o¿enia
i ekspozycji. Dla zapewnienia ci¹g³o�ci kulturowej for-
ma architektoniczna nowej zabudowy winna nawi¹zy-
waæ proporcjami, form¹, detalem i materia³ami do cech
swoistych dla miejscowo�ci, w której obiekt siê znajduje
(nie dotyczy zabudowy na terenach oznaczonych sym-
bolami: U, US, PU), w tym:
1) podstawow¹ form¹ zabudowy winny byæ, bez wzglêdu

na przeznaczenie, budynki wolnostoj¹ce.
Dopuszcza siê ³¹czenie budynków mieszkalnych z gospo-
darczymi, us³ugowymi i gara¿ami. Stosowanie zabudo-
wy bli�niaczej lub szeregowej dopuszcza sie w przypad-
kach okre�lonych w ust. 6, pkt 3,

2) wymagana forma dachu:
a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - us³ugowych

i letniskowych - dwuspadowy lub wielospadowy o jed-
nakowym nachyleniu g³ównych po³aci 350 - 500, z wy-
suniêtymi okapami, z mo¿liwo�ci¹ realizacji lukarn,
facjat, �wietlików, okien dachowych, zadaszeñ nad
wej�ciem, itp.,

b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i gara¿y
forma dachu dostosowana do dachów budynków
mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o jednakowym nachyleniu po³aci 250 - 450, z wysu-
niêtymi okapami, w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sie dachy jednospadowe,

c) dla budynków us³ugowych, produkcyjnych i dzia³al-
no�ci gospodarczej w zabudowie mieszkaniowej -
forma dachu jak dla budynków mieszkalnych - dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym na-
chyleniu po³aci 250 - 450 z wysuniêtymi okapami,
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê dachy
jednospadowe,

d) dla budynków us³ugowych, produkcyjnych, magazy-
nowych, sk³adowych i dzia³alno�ci gospodarczej reali-
zowanych na wydzielonych terenach oznaczonych sym-
bolami U, PU - dachy jedno, dwu lub wielospadowe
o jednakowym nachyleniu po³aci co najmniej 250,
w przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-
konstrukcyjnymi dopuszcza siê zmniejszenie nachyle-
nia po³aci dachowych,

e) w przypadku realizacji nowych budynków w obrêbie
grup zabudowy z przewa¿aj¹ca inn¹ form¹ dachu do-
puszcza siê dostosowanie do przewa¿aj¹cego charak-
teru s¹siaduj¹cej zabudowy, a w przypadku rozbudo-
wy istniej¹cych budynków dostosowanie charakteru
nowej czê�ci do formy obiektu podstawowego,

f) dla budynków realizowanych na wydzielonych terenach
oznaczonych symbolami UP, UK, US - nie ogranicza siê
formy dachu,

3) wysoko�æ od poziomu terenu do kalenicy, szczytu lub atty-
ki mierzona w osi najni¿ej po³o¿onej �ciany (przy zachowa-
niu wymagañ dotycz¹cych ochrony interesów osób trze-
cich w zakresie dostêpu �wiat³a dziennego do pomiesz-
czeñ przeznaczonych na pobyt ludzi), wynosi:

a) dla nowej zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - do 10,

5 metra,
- dla budynków mieszkalno - us³ugowych, us³ugowych

i produkcyjnych - do 12 metrów,
- dla budynków gospodarczych i letniskowych - do

8 metrów,
- dla gara¿y - do 6 metrów,

b) przy nadbudowie lub przebudowie obiektów istniej¹-
cych nale¿y zachowaæ wysoko�ci okre�lone w pkt a)
z tolerancj¹ do 15% tej wysoko�ci.

8. W przypadku budynków u¿yteczno�ci publicznej oraz
us³ugowych realizowanych na wydzielonych terenach
i mog¹cych stanowiæ lokalne dominanty dopuszcza siê
odstêpstwa od zaleceñ zawartych w ust. 7, w tym stoso-
wanie nowatorskich rozwi¹zañ o wysokich walorach es-
tetycznych, niestanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym
krajobrazem.

9. Dla funkcji produkcyjnej i produkcyjno - us³ugowej wzd³u¿
granic dzia³ki nale¿y wprowadziæ zieleñ o charakterze izo-
lacyjnoos³onowym oraz dekoracyjnym.

10. U¿ytkownik obiektu powinien zapewniæ odpowiednia ilo�æ
miejsc parkingowych (mp.) zlokalizowanych w obrêbie dzia³ki

Poz. 1135
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budowlanej lub na innym terenie, do którego ma tytu³ praw-
ny, stosownie do poni¿szych wymogów:
1) dla zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej:

2 mp. na dzia³ce,
2) dla obiektów us³ugowych: 30 mp. na 1000 m2 powierzch-

ni u¿ytkowej + 40 mp. na 100 zatrudnionych, nie mniej ni¿
3 mp.,

3) dla obiektów produkcyjnych i sk³adowych: 20 mp. na
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej + 30 mp. na 100 zatrud-
nionych, nie mniej ni¿ 3 mp,

4) dla obiektów sportowych: 10 mp. na 100 u¿ytkowników,
nie mniej ni¿ 3 mp.

Podane warto�ci nale¿y traktowaæ, jako minimalne.

§ 5

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania
terenów ustala siê parametry i wska�niki kszta³towania pro-
jektowanej zabudowy:
1. Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ:

1) na terenach U, PU - 50% powierzchni  dzia³ki budowlanej,
2) na terenach UP - 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,
3) na terenach MNR, ML, US, UK - 25% powierzchni  dzia³ki

budowlanej.
2. Powierzchnia biologicznie czynna winna wynosiæ:

1) na terenach ML, US, UK - co najmniej 60% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

2) na terenach MNR - co najmniej 45% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

3) na terenach UP - co najmniej 40% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

4) na terenach U, PU - co najmniej 30% powierzchni dzia³ki
budowlanej.

3. W przypadku przekroczeñ okre�lonych w ust. 1 i 2 wska�ni-
ków w zabudowie istniej¹cej, wprowadza siê zakaz rozbu-
dowy i budowy nowych obiektów.

§ 6

W celu ochrony przed szkodliwym oddzia³ywaniem tras
komunikacyjnych ustala siê:
1. Na terenach przeznaczonych do zabudowy nastêpuj¹ce

nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji nowych bu-
dynków:
1) przy drogach (ulicach) oznaczonych symbolem KDZ - mi-

nimum 10 m od krawêdzi jezdni,
2) przy drogach (ulicach) oznaczonych symbolem KDL - mi-

nimum 8 m od krawêdzi jezdni,
3) przy drogach (ulicach) oznaczonych symbolem KDD - mi-

nimum 6 m od krawêdzi jezdni,
4) przy drogach (ulicach) oznaczonych symbolem KDW - mi-

nimum 5 m od krawêdzi jezdni.
2. Odleg³o�ci, o których mowa w ust. 1 mog¹ zostaæ zmniejszo-

ne za zgod¹ zarz¹dcy drogi, w przypadku, gdy:
1) utrwalon¹ liniê zabudowy wyznaczaj¹ istniej¹ce budynki

na s¹siednich dzia³kach,
2) lokalizacja budynku w wskazanej planem linii zabudowy

nie jest mo¿liwa ze wzglêdu na po³o¿enie i wielko�æ dzia³-
ki wynikaj¹cej z istniej¹cych podzia³ów.

3. Zmniejszenie odleg³o�ci zabudowy w sytuacjach, o których
mowa w ust. 2 wymaga zachowania wymogów okre�lonych
w przepisach odrêbnych oraz zastosowania �rodków tech-
nicznych zmniejszaj¹cych szkodliwe oddzia³ywanie na ludzi
i obiekty.

Warunki zagospodarowania terenów dotycz¹ce ochrony
�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7

1. W celu zachowania wymogów ochrony �rodowiska przy
wszelkich dzia³aniach inwestycyjnych oraz innych, zwi¹-
zanych ze zmian¹ funkcji i sposobu u¿ytkowania terenów
lub obiektów, nakazuje siê przestrzeganie zasad okre�lo-
nych w obowi¹zuj¹cych przepisach odrêbnych, a ponadto
ustala siê:

1) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu
oddzia³ywania na �rodowisko jest wymagane bezpo�red-
nio z mocy prawa, za wyj¹tkiem robót budowlanych zwi¹-
zanych z komunikacj¹ i infrastruktura techniczn¹,

2) mo¿liwo�æ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany przez w³a�ciwy
organ, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

3) prowadzenie wy³¹cznie takiej dzia³alno�ci gospodarczej
i us³ugowej, której uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska powodo-
wana przez ha³as oraz zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby nie przekroczy warto�ci dopuszczalnych norm,

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych �cieków do wód
i gleby,

5) obowi¹zek wyposa¿enia zak³adów prowadz¹cych dzia-
³alno�æ garbarsk¹ w szczelne zbiorniki na �cieki garbar-
skie, z kontrolowanym odwozem do oczyszczalni posia-
daj¹cej liniê technologiczn¹ do oczyszczania �cieków
garbarskich,

6) obowi¹zek podczyszczania, �cieków pochodz¹cych z in-
nych zak³adów produkcyjnych, przed wprowadzeniem
do kanalizacji gminnej,

7) obowi¹zek prowadzenia gospodarki �ciekowej zgodnie
z Krajowym Programem Oczyszczania �cieków Komu-
nalnych,

8) nakaz podczyszczania - przed odprowadzeniem do od-
biornika - wód opadowych i roztopowych z dróg, parkin-
gów i powierzchni szczelnych w obrêbie terenów pro-
dukcyjnych i us³ugowych oraz dzia³ek obiektów produk-
cyjnous³ugowych na innych terenach, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi,

9) nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zor-
ganizowanym, przy stosowaniu na ca³ym obszarze jed-
nolitych zasad - zgodnie z obowi¹zuj¹cym w gminie "Pla-
nem gospodarki odpadami", w tym obowi¹zek wstêp-
nej segregacji,

10) nakaz likwidacji i rekultywacji "dzikich" wysypisk,
11) obowi¹zek stosowania urz¹dzeñ grzewczych i paliw nie-

powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych norm za-
nieczyszczeñ powietrza.

2. Dla zachowania równowagi przyrodniczej, walorów natu-
ralnych krajobrazu ustala siê:
1) nakaz utrzymania i ochrony zespo³ów zieleni naturalnej

i pó³naturalnej:
a) okre�lonych w "planach urz¹dzenia lasu", jako lasy,
b) zadrzewieñ i zalesieñ oznaczonych w ewidencji grun-

tów, jako "Lz" i "Ls" (w tym enklaw w obrêbie terenów
przeznaczonych dla zabudowy),

c) spe³niaj¹cych funkcje przeciwerozyjne (zadrzewienia
i zakrzewienia porastaj¹ce jary, w¹wozy i skarpy) oraz
zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych,

d) stanowi¹cych biologiczn¹ strefê ochronn¹ wód po-
wierzchniowych p³yn¹cych i stoj¹cych (przylegaj¹ce
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do wód powierzchniowych tereny z trwa³¹ runi¹
³¹kow¹ oraz kêpami drzew i krzewów),

e) zieleni urz¹dzonej oraz wysokiej i niskiej w obrêbie
terenów us³ug publicznych, terenów sportowych, za-
budowy mieszkaniowej i us³ugowej,

f) pojedynczych drzew, starodrzewu w liniach rozgrani-
czaj¹cych dróg - zgodnie z przepisami odrêbnymi,

g) ustanowionego pomnika przyrody o¿ywionej oznaczo-
nego na rysunku planu w terenie R (na dzia³ce ewi-
dencyjnej Nr 30),

2) sukcesywne zaliczenie lasów prywatnych do grupy "la-
sów ochronnych",

3) obowi¹zek zachowania w odpowiednich proporcjach,
w obrêbie terenów przeznaczonych dla zabudowy, usta-
lonych w § 6 ust. 2 "powierzchni biologicznie czynnych",

4) obowi¹zek ochrony przed zabudow¹ "terenów otwar-
tych", szczególnie w korytarzach ekologicznych (za wy-
j¹tkami jak w § 4 ust. 2),

5) realizacjê zalesieñ na terenach okre�lonych w planie.
3. Dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem istniej¹cych

i projektowanych lokalnych ujêæ wody, nale¿y wyznaczyæ na
podstawie przepisów odrêbnych strefy ochronne i ustaliæ
zakazy, nakazy i dopuszczenia w nich obowi¹zuj¹ce.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej

§ 8

W celu zachowania i ochrony istniej¹cej w obszarze sub-
stancji zabytkowej przyjmuje siê, stosownie do przepisów od-
rêbnych, zasady zagospodarowania uwzglêdniaj¹ce opiekê nad
zabytkami:
1. Ochronie podlegaj¹ obiekty wyszczególnione w wykazie

obiektów znajduj¹cych siê w ewidencji zabytków dla wsi Mar-
cówka prowadzonej przez Wójta Gminy stanowi¹cym za-
³¹cznik Nr 4 do planu oraz uk³ad przestrzenny zabudowy
i uk³ady dro¿ne oraz czytelny historyczny roz³óg pó³ i lasów.

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obiektach wymienio-
nych w ust.1 realizowane mog¹ byæ na warunkach ustalo-
nych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zasady i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj¹cych ochronie oraz zasady ochrony zdrowia

i bezpieczeñstwa ludzi, wynikaj¹ce
z przepisów odrêbnych

§ 9

W celu ochrony przed skutkami powodzi oraz zachowania
warunków ochrony wód oraz umo¿liwienia dostêpu do wody
i prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych przyj-
muje siê nastêpuj¹ce zasady:
1. Wyznacza siê obszary bezpo�redniego zagro¿enia powo-

dzi¹, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym
i dodatkowo literowym "zz" (w terenach przeznaczonych
w planie dla ró¿nego typu zabudowy i zainwestowania), któ-
re obejmuj¹ tereny okre�lone w oparciu o granicê wezbra-
nia powodziowego Q1% wyznaczon¹ w "Studium okre�laj¹-
cym granice obszarów bezpo�redniego zagro¿enia powo-
dzi¹ dla terenów nieobwa³owanych w zlewni rzeki Skawy -
Gmina Zembrzyce" dla dop³ywu Paleczki - Marcówka.
Na obszarze obowi¹zuj¹ zakazy, nakazy i dopuszczenia okre-
�lone w przepisach odrêbnych dotycz¹cych ochrony przed
powodzi¹.

2. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków na skarpach,
zw³aszcza bezpo�rednio opadaj¹cych do potoków.

3. Na terenach zabudowy s¹siaduj¹cych z powierzchniowymi
wodami p³yn¹cymi nale¿y zachowaæ od górnej krawêdzi
skarpy brzegowej cieku:
1) odleg³o�æ obiektów kubaturowych - minimum 15 m,
2) odleg³o�æ ogrodzeñ - co najmniej 1,5 m.

§ 10

W celu ochrony przed skutkami osuwania siê mas ziem-
nych ustala siê:
1. W obrêbie wszystkich terenów przeznaczonych dla zabudo-

wy po³o¿onych w obszarach o nachyleniu terenu wiêkszym
ni¿ 15% oraz s¹siaduj¹cych ze skarpami, przy opracowaniu
projektów budowlanych obowi¹zuje analiza stateczno�ci
zbocza ustalaj¹ca warunki posadowienia oraz sposoby za-
bezpieczenia obiektów przed ewentualnymi skutkami pro-
cesów geodynamicznych (obrywy, sp³ywy, zmywy, osuwi-
ska, zsuwy), a ponadto:
1) zakres robót ziemnych (niwelacje, wykop) nale¿y ograni-

czyæ do zbêdnego minimum,
2) zakaz wykonywania wykopów o wysoko�ci �ciany powy-

¿ej 2 m, mog¹cych spowodowaæ podciêcie stoku,
3) zakaz wycinania drzew na skarpach, za wyj¹tkiem dzia-

³alno�ci gospodarczej w lasach,
4) w projektach technicznych dróg dla odcinków przebiega-

j¹cych terenami o znacznych spadkach, obowi¹zek zasto-
sowania odpowiednich zabezpieczeñ i odwodnieñ skarp,
które powstan¹ z podciêcia zboczy.

§ 11

W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej nale¿y:
1. Dla wszystkich budynków zapewniæ mo¿liwo�æ dojazdu o ka¿-

dej porze roku poprzez drogi i dojazdy niewydzielone o pa-
rametrach spe³niaj¹cych wymagania okre�lone przepisami
odrêbnymi, jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe (sze-
roko�æ jezdni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3 m).

2. Zapewniæ �ród³a przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodne-
go do zewnêtrznego gaszenia po¿aru, na zasadach okre�lo-
nych w przepisach odrêbnych.

3. Zachowaæ okre�lone w przepisach odrêbnych odleg³o�ci
budynków od lasów.

§ 12

1. W celu zapewnienia w³a�ciwych warunków ochrony przed
ha³asem, dla obszarów o ró¿nych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania wyró¿nia siê tereny zaliczone siê do po-
szczególnych rodzajów okre�lonych w przepisach odrêbnych
i przyjmuje siê dla:
1) terenów oznaczonych w planie symbolami ML - dopusz-

czalny poziom ha³asu w �rodowisku jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) terenów oznaczonych w planie symbolem UP1 - dopusz-
czalny poziom ha³asu w �rodowisku jak dla terenów za-
budowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem dzie-
ci i m³odzie¿y,

3) terenów oznaczonych w planie symbolami MNR - dopusz-
czalny poziom ha³asu w �rodowisku jak dla terenów za-
budowy zagrodowej,

4) terenów oznaczonych w planie symbolem US1 - dopusz-
czalny poziom ha³asu w �rodowisku jak dla terenów re-
kreacyjno - wypoczynkowych,

Poz. 1135



� 4842 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 155

5) terenów oznaczonych w planie symbolem U1 - dopusz-
czalny poziom ha³asu w �rodowisku jak dla terenów miesz-
kaniowous³ugowych,

6) dla pozosta³ych terenów nie okre�la siê w planie dopusz-
czalnego poziomu ha³asu w �rodowisku.

2. Na obszarach s¹siaduj¹cych z terenami (obiektami) wymie-
nionymi w ust.1 - 5 wprowadza siê zakaz lokalizacji przed-
siêwziêæ mog¹cych spowodowaæ przekroczenie dopuszczal-
nego poziomu ha³asu, okre�lonego w przepisach odrêbnych
dla wymienionych rodzajów terenu. W przypadku obiektów
istniej¹cych, zlokalizowanych na terenach o przekroczonym
dopuszczalnym poziomie ha³asu, nale¿y opracowaæ program
dzia³añ, których celem jest dostosowanie poziomu ha³asu
do dopuszczalnego.

§ 13

W celu ochrony przed szkodliwymi oddzia³ywaniami urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej wokó³ obiektów oraz tras urz¹-
dzeñ tworzy siê "strefy ochrony technicznej" lub "strefy kon-
trolowane".
1. W strefach obowi¹zuj¹ ograniczenia, zakazy i nakazy, okre-

�lone w przepisach odrêbnych, w tym zakaz lokalizacji obiek-
tów kubaturowych - zw³aszcza przeznaczonych na pobyt lu-
dzi w odleg³o�ci mniejszej ni¿:
1) od napowietrznych linii energetycznych: 15kV - 8 m, ni-

skiego napiêcia - 3 m,
2) od stacji transformatorowych - 5 m,
3) od gazoci¹gu wysokoci�nieniowego - 15 m.

2. Szczegó³owe usytuowanie obiektów kubaturowych w pobli-
¿u urz¹dzeñ, w tym ewentualne zmniejszenie ustalonych
w ust. 1 odleg³o�ci, mo¿e nast¹piæ na zasadach okre�lonych
w przepisach odrêbnych.

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci
na dzia³ki budowlane

§ 14

Ustala siê zasady i warunki wi¹¿¹ce przy scalaniu i podzia-
le gruntów na tereny i dzia³ki budowlane:
1. Powierzchnia terenów lub dzia³ek dla projektowanych

us³ug, dzia³alno�ci produkcyjnej, gospodarczej, obiektów
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej powinna byæ dosto-
sowana do za³o¿onego programu u¿ytkowego (z uwzglêd-
nieniem powierzchni dla obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-
cych - w tym parkingów), z zachowaniem wymogów okre-
�laj¹cych w § 5 i 6.

2. Tereny i poszczególne dzia³ki budowlane musz¹ mieæ za-
pewnione doj�cie i ca³oroczny dojazd od dróg i ulic publicz-
nych (bezpo�rednio lub przez drogi wewnêtrzne ogólnodo-
stêpne albo dojazdy niewydzielone) z zachowaniem wymo-
gów ochrony przeciwpo¿arowej. Przy braku mo¿liwo�ci wy-
dzielenia dojazdu dopuszcza sie formê ustanowienia s³u¿eb-
no�ci drogowej.

3. Za zgodne z planem uznaje siê wyznaczenie dodatkowych
dróg wewnêtrznych i dojazdów niewydzielonych do dzia-
³ek budowlanych w obrêbie terenów przeznaczonych dla
zabudowy.

4. Przy podziale terenów niezabudowanych na dzia³ki budow-
lane w terenach przeznaczonych w planie dla ró¿nego typu
zabudowy i zainwestowania ustala siê minimalne powierzch-
nie i szeroko�ci frontów dzia³ek:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letnisko-

wej - 800 m2, szeroko�æ frontu dzia³ki - 18 m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej bli�niaczej - 600 m2, szero-
ko�æ frontu dzia³ki - 14 m,

3) dla zabudowy zagrodowej - 1500 m2, szeroko�æ frontu
dzia³ki - 20 m,

4) dla zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej - 1200 m2, sze-
roko�æ frontu dzia³ki - 18 m.

5. Minimalne wielko�ci dzia³ek podane dla poszczególnych ka-
tegorii terenów nie obowi¹zuj¹ w przypadku:
1) dokonywania podzia³ów pod drogi, place oraz podzia³ów

maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek macierzystych,
2) dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu uregulowanie

spraw w³asno�ciowych zwi¹zanych z istniej¹ca zabudow¹,
popraw¹ mo¿liwo�ci zagospodarowania dzia³ek lub za-
pewnienia dojazdów.

6. Podstawowy k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do
pasa drogowego dróg publicznych i dróg wewnêtrznych wi-
nien wynosiæ - 900. W przypadku podzia³ów dokonywanych
w obrêbie grup istniej¹cych dzia³ek o innym k¹cie przewa-
¿aj¹cym - k¹t nale¿y odpowiednio dostosowaæ. Wielko�æ
dzia³ek winna umo¿liwiaæ zachowanie wymaganych odle-
g³o�ci od dróg publicznych.

7. Dopuszcza siê inne podzia³y w celu regulacji prawnych oraz
zwi¹zane z popraw¹ mo¿liwo�ci zagospodarowania istnie-
j¹cych dzia³ek, w tym dla zapewnienia dojazdów.

8. Przy wydzielaniu dzia³ek z istniej¹c¹ zabudow¹ nale¿y
uwzglêdniæ przepisy szczególne dotycz¹ce usytuowania bu-
dynków w stosunku do granic dzia³ki.

9. Podzia³y dzia³ek przy drodze powiatowej nale¿y prowadziæ
g³ównie w oparciu o istniej¹ce zjazdy lub wykorzystuj¹c mo¿-
liwo�æ dojazdu od strony dróg ni¿szej kategorii. W przypad-
kach uzasadnionych zarz¹dca drogi mo¿e dopu�ciæ inne roz-
wi¹zanie.

Zasady obs³ugi obszaru w zakresie komunikacji
oraz przebudowy, rozbudowy i budowy dróg

§ 15

1. Obszar wsi obs³ugiwany przez okre�lony w planie system
dróg publicznych uzupe³niony przez ogólnodostêpne drogi
wewnêtrzne (nie zaliczone do ¿adnej z kategorii dróg pu-
blicznych).

2. Istniej¹ce drogi (ulice) powiatowe klasy Z zachowuj¹ wielo-
funkcyjny charakter, realizuj¹c równocze�nie powi¹zania ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne.

3. Drogi (ulice) gminne klasy L i D obs³uguj¹ po³¹czenia lokalne.
4. Parametry techniczne dróg publicznych i ulic winny byæ

dostosowane do okre�lonych w obowi¹zuj¹cych przepi-
sach odrêbnych, z uwzglêdnieniem na odcinkach przebie-
gaj¹cych w obszarach istniej¹cej zabudowy - uwarunko-
wañ lokalnych. Podstawowe parametry poszczególnych
dróg ustalono w § 24.

5. Plan okre�la przebieg dróg wewnêtrznych obs³uguj¹cych
grupy dzia³ek. W obrêbie terenów przeznaczonych pod za-
budowê uk³ad mo¿e byæ, stosownie do potrzeb, uzupe³nio-
ny o odcinki "dojazdów niewydzielonych" o minimalnej sze-
roko�ci pasa drogowego - 4, 5 m.

6. Zachowuje siê istniej¹ce drogi wewnêtrzne oznaczone na
mapach ewidencyjnych gruntów, a niewydzielone w planie
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz dopuszcza korzystanie z do-
jazdów ustanowionych w formie odpowiedniej s³u¿ebno�ci.

7. Plan nie reguluje obs³ugi komunikacyjnej terenów rolnych
i le�nych w zakresie dróg wewnêtrznych (niezaliczanych do
¿adnej z kategorii dróg publicznych), zak³adaj¹c utrzymanie
istniej¹cych dróg oznaczonych w mapach ewidencyjnych
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z mo¿liwo�ci¹ korekt ich przebiegów oraz zachowanie lub
ustanowienie odpowiedniej s³u¿ebno�ci.

8. Za zgodne z planem uznaje siê wyznaczenie i realizacjê �cie-
¿ek spacerowych i rowerowych oraz szlaków turystycznych
na ca³ym obszarze objêtym ustaleniami planu, które powin-
ny byæ wyznaczane (za zgod¹ w³a�cicieli lub zarz¹dców)
w oparciu o istniej¹cy uk³ad dróg polnych i le�nych.

Zasady obs³ugi terenów oraz remontu, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 16

Ustala siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê:

1) ustala siê docelowo zaopatrzenie w wodê podstawowych
wiejskich terenów zabudowy z wodoci¹gu gminnego po-
przez rozbudowywan¹ sieæ wodoci¹gu opartego o ujêcia
"Grabnik" i "na Paleczce" w Zembrzycach,

2) do czasu realizacji sieci gminnej dopuszcza siê stosowa-
nie rozwi¹zañ indywidualnych (ujêcia lokalne, studnie),

3) dla przysió³ków po³o¿onych peryferyjnie oraz zabudowy
rozproszonej po³o¿nej poza zasiêgiem projektowanej sie-
ci gminnej dopuszcza siê stosowanie rozwi¹zañ indywi-
dualnych: zachowanie, remont i rozbudowê istniej¹cych
lokalnych i indywidualnych ujêæ i studni oraz wed³ug po-
trzeb budowê nowych urz¹dzeñ,

4) w projektach budowy i remontów sieci nale¿y uwzglêd-
niæ przeciwpo¿arowe zaopatrzenie w wodê do zewnêtrz-
nego gaszenia po¿aru - w tym obowi¹zek realizacji hy-
drantów.

2. Odprowadzanie i oczyszczanie �cieków:
1) ustala siê docelowo budowê systemu kanalizacji gminnej

z odprowadzeniem �cieków do oczyszczalni komunalnej
w Zembrzycach,

2) do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza
siê wykorzystanie indywidualnych oczyszczalni lub zbior-
ników bezodp³ywowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami odrêbnymi z wykluczeniem rozwi¹zañ opartych
na rozs¹czkowaniu �cieków,

3) na terenach po³o¿onych poza zasiêgiem projektowanej
sieci kanalizacyjnej oraz dla istniej¹cej zabudowy rozpro-
szonej ustala siê obowi¹zek utrzymania i budowy oczysz-
czalni indywidualnych przyobiektowych lub szczelnych
zbiorników z odwozem �cieków do oczyszczalni gminnej z
wykluczeniem rozwi¹zañ indywidualnych opartych na
rozs¹czkowaniu �cieków,

4) ustala siê zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych �cie-
ków do wód powierzchniowych i do ziemi,

5) ustala siê obowi¹zek odprowadzania wód opadowych i roz-
topowych z parkingów i szczelnych powierzzchni produkcyj-
no - sk³adowych wy³¹cznie poprzez urz¹dzenia do podczysz-
czania �cieków - zgodnie z przepisami odrêbnymi,

6) ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia zak³adów prowadz¹cych
dzia³alno�æ garbarsk¹ w szczelne zbiorniki na �cieki garbar-
skie z kontrolowanym odwozem do oczyszczalni posiadaj¹-
cej liniê technologiczn¹ do oczyszczania �cieków garbarskich,

7) ustala siê obowi¹zek podczyszczania, przed wprowadze-
niem do kanalizacji gminnej, �cieków pochodz¹cych z za-
k³adów produkcyjnych.

3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych linii 15 kV i zasilanie

obszaru poprzez rozdzielcz¹ sieæ napowietrzno - kablow¹
i istniej¹ce stacje transformatorowe 15/04 kV,

2) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapotrzebowa-
nia w okresie perspektywicznym, nast¹pi poprzez:
a) rozbudowê i przebudowê (np. wymianê transformato-

rów) istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ �redniego napiêcia,
b) budowê nowych odcinków linii 15 kV oraz nowych sta-

cji 15/0, 4 kV wed³ug potrzeb,
3) ustala siê rozbudowê i budowê sieci niskich napiêæ oraz

punktów o�wietlenia ulicznego w pasach drogowych i na
terenach okre�lonych w odpowiednich ustaleniach planu
w rozdziale III.

4. Zaopatrzenie w gaz ziemny:
1) utrzymuje siê biegn¹cy przez obszar fragment magistral-

nego gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN 300 PN 6, 3 MPa
relacji Kalwaria Zebrzydowska - Zembrzyce i dopuszcza
rozbudowê sieci,

2) utrzymuje siê zewnêtrzne �ród³o zasilania oraz sieæ ga-
zow¹ �rednioci�nieniow¹ zrealizowan¹ w postaci ruroci¹-
gów g³ównych oraz ruroci¹gów rozdzielczych i przy³¹czy,

3) zaspokojenie potrzeb w okresie perspektywicznym na-
st¹pi poprzez rozbudowê sieci i urz¹dzeñ - na warunkach
ustalonych przez dysponenta sieci i urz¹dzeñ.

5. Zaopatrzenie w ciep³o:
1) zachowuje sie rozwi¹zania indywidualne, z zastosowa-

niem urz¹dzeñ zapewniaj¹cych, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi, zachowanie dopuszczalnych ilo�ci substancji za-
nieczyszczaj¹cych wprowadzanych do powietrza,

2) zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ grzewczych z wykorzy-
staniem energii elektrycznej, oleju opa³owego lub gazu.

6. Obs³uga obszaru w zakresie telekomunikacji:
1) utrzymuje siê istniej¹cy system ³¹czno�ci przewodowej

oraz ustala kontynuacjê budowy sieci magistralnych i abo-
nenckich,

2) dopuszcza siê dzia³anie ró¿nych operatorów oraz rozwój
telefonii bezprzewodowej, w tym mo¿liwo�æ lokalizacji sta-
cji bazowych nieoznaczonych w rysunku planu, jak w § 4
ust. 2 pkt 4.

7. Gospodarka odpadami:
ustala siê obowi¹zek prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z "Planem gospodarki odpadami dla Gminy Zembrzy-
ce" przyjêtym odrêbn¹ uchwa³¹.

8. W granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu obiektów,
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokal-
nym, w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê (m.in.: ujêcia wód, stacje uzdatnia-

nia wody, hydrofornie),
2) odprowadzenia i oczyszczania �cieków (m.in.: pompow-

nie �cieków, przyobiektowe oczyszczalnie),
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i telekomunikacji

(m.in.: stacje transformatorowe),
4) zaopatrzenia w gaz i ciep³o (m.in.: stacje redukcyjnopo-

miarowe),
5) ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpo¿arowej (m.in.:

zbiorniki p.po¿.), pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie po-
zostaje w sprzeczno�ci z pozosta³ymi ustaleniami planu.

Rozdzia³ III

PRZEPISY DOTYCZ¥CE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI

§ 17

1. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolami "MNR1 MNR70"
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - realizacja nowych oraz

utrzymanie istniej¹cych obiektów budowlanych z mo¿-
liwo�ci¹ wykonania robót budowlanych oraz zmiany
sposobu u¿ytkowania na zgodny z przeznaczeniem
podstawowym dla:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych z towarzysz¹-

cymi budynkami gospodarczymi i gara¿ami,
2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-

alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
a) budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich

w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
b) obiektów i lokali dla us³ug i dzia³alno�ci gospodarczej

wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 8, nie powoduj¹cych
uci¹¿liwo�ci okre�lonych w § 3 ust. 1 pkt 9; przy czym
powierzchnia obiektów nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿
20% powierzchni dzia³ki budowlanej, a powierzchnia
lokali nie mo¿e przekroczyæ 40% ca³kowitej powierzch-
ni budynków,

c) zmiany sposobu u¿ytkowania zabudowy zagrodowej
na cele rekreacji indywidualnej lub agroturystyki,

d) budynków letniskowych na terenach oznaczonych sym-
bolami MNR1 MNR13,

e) dróg wewnêtrznych i dojazdów niewydzielonych za-
pewniaj¹cych dostêp do drogi publicznej,

f) miejsc parkingowych przy obiektach mieszkalnych, pro-
dukcyjnych i us³ugowych,

g) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)
oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów budow-
lanych o funkcjach niewyszczególnionych w ust. 2 oraz
utrzymanie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania te-
renu, je¿eli nie powoduje to naruszenia interesów osób
trzecich.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów:
1) obowi¹zuj¹ stosowne parametry i wska�niki kszta³towa-

nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6, a ponadto:
2) powierzchnia zabudowy poszczególnych obiektów wymie-

nionych w ust. 2 pkt 2b nie mo¿e przekraczaæ 300 m2,
3) realizacja nowych lub zmiana sposobu u¿ytkowania

obiektów na us³ugi mo¿liwa jedynie na dzia³kach z za-
pewnionym dogodnym dostêpem do drogi publicznej
i przy zabezpieczeniu miejsc parkingowych na dzia³ce
budowlanej,

4) podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y zabezpie-
czyæ przed uszkodzeniem urz¹dzenia melioracyjne,
a w przypadku ich uszkodzenia naprawiæ tak, aby zacho-
waæ swobodny odp³yw wód z terenów zmeliorowanych,

5) dla zak³adów prowadz¹cych dzia³alno�æ garbarsk¹ - obo-
wi¹zuj¹ ustalenia § 7 ust. 1 pkt 5,

6) dla zak³adów prowadz¹cych inn¹ dzia³alno�æ produkcyjn¹
- obowi¹zuj¹ ustalenia § 7 ust. 1 pkt 7,

7) dla obiektów znajduj¹cych siê w gminnej ewidencji zabyt-
ków - obowi¹zuj¹ ustalenia § 8 ust. 1,

8) na fragmentach terenów po³o¿nych w strefach technicz-
nych napowietrznych linii energetycznych 15 kV i stacji
transformatorowych - obowi¹zuj¹ ustalenia § 13 ust. 1
pkt 1 - 2,

9) na fragmentach terenów MNR5 i MNR14 po³o¿onych
w strefach gazoci¹gu wysokoprê¿nego - obowi¹zuj¹ usta-
lenia § 13 ust. 1 pkt 3.

§ 18

1. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolami "ML1 ML11" -
tereny zabudowy mieszkaniowoletniskowej.

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - realizacja nowych oraz utrzy-

manie istniej¹cych obiektów budowlanych z mo¿liwo�ci¹
wykonania robót budowlanych oraz zmiany sposobu u¿yt-
kowania na zgodny z przeznaczeniem podstawowym dla:
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych z towarzy-

sz¹cymi budynkami gospodarczymi i gara¿ami,
b) budynków rekreacji indywidualnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-
alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
a) budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich

w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
b) lokali dla us³ug i dzia³alno�ci gospodarczej wymienionych

w § 3 ust. 1 pkt 8; przy czym ich powierzchnia nie mo¿e
przekroczyæ 40% ca³kowitej powierzchni budynków,

c) zmiany sposobu u¿ytkowania zabudowy zagrodowej
na cele rekreacji indywidualnej,

d) dróg wewnêtrznych i dojazdów niewydzielonych za-
pewniaj¹cych dostêp do drogi publicznej,

e) miejsc parkingowych przy obiektach mieszkalnych i let-
niskowych,

f) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)
oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów o funkcjach
niewyszczególnionych w ust. 2 oraz utrzymanie dotychcza-
sowego sposobu u¿ytkowania terenu, je¿eli nie powoduje
to naruszenia interesów osób trzecich.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów:
1) obowi¹zuj¹ stosowne parametry i wska�niki kszta³towa-

nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6, a ponadto:
2) realizacja lokali lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiek-

tów na us³ugi mo¿liwa jedynie na dzia³kach z zapewnio-
nym dogodnym dostêpem do drogi publicznej i przy zabez-
pieczeniu miejsc parkingowych na dzia³ce budowlanej,

3) dla obiektów znajduj¹cych siê w gminnej ewidencji zabyt-
ków - obowi¹zuj¹ ustalenia § 8 ust. 1,

4) zewnêtrzna obs³uga komunikacyjna terenów ML9, ML10
i ML11 niewydzielonymi drogami wewnêtrznymi - obo-
wi¹zuj¹ ustalenia § 15 ust. 5 - 7,

5) podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y zabez-
pieczyæ przed uszkodzeniem urz¹dzenia melioracyj-
ne, a w przypadku ich uszkodzenia naprawiæ tak aby
zachowaæ swobodny odp³yw wód z terenów zmelio-
rowanych.

§ 19

1. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolami "UP1" - tereny
zabudowy us³ugowej o charakterze publicznym.

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - realizacja nowych oraz utrzy-

manie istniej¹cych obiektów budowlanych z mo¿liwo�ci¹
wykonania robót budowlanych oraz zmiany sposobu u¿yt-
kowania na zgodny z przeznaczeniem podstawowym dla:
- obiektów us³ug o�wiaty i wychowania,

2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-
alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
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a) obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych i towarzysz¹cych
zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym,

b) innych obiektów i lokali us³ugowych niekoliduj¹cych
z przeznaczeniem podstawowym,

c) dróg wewnêtrznych i dojazdów niewydzielonych zapew-
niaj¹cych dostêp do drogi publicznej,

d) miejsc parkingowych przy obiektach us³ugowych,
e) zieleni urz¹dzonej i obiektów ma³ej architektury,
f) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)

oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów budowla-
nych o funkcjach niewyszczególnionych w ust. 2 oraz utrzy-
manie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, je-
¿eli nie powoduje to naruszenia interesów osób trzecich.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów:
1) obowi¹zuj¹ stosowne parametry i wska�niki kszta³towa-

nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6, a ponadto:
2) powierzchnia zabudowy obiektów wymienionych w ust. 2

pkt 2b nie mo¿e przekraczaæ 200 m2,
3) realizacja nowych lub zmiana sposobu u¿ytkowania

obiektów na us³ugi mo¿liwa jedynie na dzia³kach z za-
pewnionym dogodnym dostêpem do drogi publicznej i
przy zabezpieczeniu miejsc parkingowych na dzia³ce bu-
dowlanej.

§ 20

1. Wyznacza siê teren oznaczony symbolem "UK1" teren
i obiekt kultu religijnego.

2. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniej¹cych

obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania te-
renu z mo¿liwo�ci¹ wykonania robót budowlanych oraz
zmiany sposoby u¿ytkowania zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym dla:
- kaplica pod wezwaniem Naj�wiêtszej Marii Panny,

2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-
alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
a) obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych i towarzysz¹cych

zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym,
b) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)

oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów:
1) obowi¹zuj¹ stosowne parametry i wska�niki kszta³towa-

nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6, a ponadto:
2) na fragmencie terenu po³o¿onym w obszarze bezpo�red-

niego zagro¿enia powodzi¹, oznaczonym na rysunku pla-
nu dodatkowym oznaczeniem "zz" - obowi¹zuj¹ ustalenia
§ 9 ust. 1.

§ 21

1. Wyznacza siê teren oznaczony symbolem "US1" - teren
us³ug sportu i rekreacji.

2. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - realizacja nowych oraz

utrzymanie istniej¹cych obiektów budowlanych i spo-
sobu zagospodarowania terenu z mo¿liwo�ci¹ wyko-

nania robót budowlanych oraz zmiany sposoby u¿yt-
kowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym dla:
- zespo³u boisk sportowych wraz z otoczeniem i obiektami

administracyjnous³ugowymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-

alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
a) obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych i towarzysz¹cych

zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym,
b) innych obiektów i lokali us³ugowych niekoliduj¹cych

z przeznaczeniem podstawowym,
c) zieleni urz¹dzonej i obiektów ma³ej architektury,
d) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)

oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów budowla-
nych o funkcjach niewyszczególnionych w ust. 2 oraz utrzy-
manie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, je-
¿eli nie powoduje to naruszenia interesów osób trzecich.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów:
- obowi¹zuj¹ stosowne parametry i wska�niki kszta³towa-

nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6.

§ 22

1. Wyznacza siê teren oznaczony symbolem "U1" - teren za-
budowy us³ugowej.

2. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniej¹cych

obiektów budowlanych z mo¿liwo�ci¹ wykonania robót
budowlanych oraz zmiany sposobu u¿ytkowania na zgod-
ny z przeznaczeniem podstawowym dla:
- obiektu handlowo - produkcyjnego,

2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-
alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
a) obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych i towarzysz¹cych

zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym,
b) innych obiektów i lokali us³ugowych niekoliduj¹cych

z przeznaczeniem podstawowym,
c) zieleni urz¹dzonej i obiektów ma³ej architektury,
d) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)

oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów budowla-
nych o funkcjach niewyszczególnionych w ust. 2 oraz utrzy-
manie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, je-
¿eli nie powoduje to naruszenia interesów osób trzecich.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów:
- obowi¹zuj¹ stosowne parametry i wska�niki kszta³towa-

nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6.

§ 23

1. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolem "PU1 PU3" - te-
reny obiektów produkcyjnych, us³ugowych, sk³adów i ma-
gazynów.

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - realizacja nowych oraz

utrzymanie istniej¹cych obiektów budowlanych z mo¿-
liwo�ci¹ wykonania robót budowlanych oraz zmiany
sposobu u¿ytkowania na zgodny z przeznaczeniem
podstawowym dla:
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a) obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych,
b) terenów sk³adowych i obiektów magazynowych,
c) rzemios³a produkcyjnego i us³ugowego,
d) wielofunkcyjnych zespo³ów handlowo - us³ugowych,

2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-
alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
a) obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych i towarzysz¹cych

zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym,
b) innych obiektów i lokali us³ugowych niekoliduj¹cych

z przeznaczeniem podstawowym,
c) dróg wewnêtrznych i dojazdów niewydzielonych zapew-

niaj¹cych dostêp do drogi publicznej,
d) miejsc parkingowych przy obiektach us³ugowych i pro-

dukcyjnych,
e) zieleni urz¹dzonej o charakterze izolacyjnoos³onowym

wzd³u¿ granic dzia³ek budowlanych oraz obiektów ma-
³ej architektury,

f) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)
oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów budowla-
nych o funkcjach niewyszczególnionych w ust. 2 oraz utrzy-
manie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, je-
¿eli nie powoduje to naruszenia interesów osób trzecich.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów:
1) obowi¹zuj¹ stosowne parametry i wska�niki kszta³towa-

nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6, a ponadto:
2) powierzchnia zabudowy poszczególnych obiektów wymie-

nionych w ust. 2 pkt 2b nie mo¿e przekraczaæ 400 m2,
3) realizacja nowych lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiek-

tów mo¿liwa jedynie na dzia³kach z zapewnionym dogod-
nym dostêpem do drogi publicznej i przy zabezpieczeniu
miejsc parkingowych na dzia³ce budowlanej,

4) podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y zabezpie-
czyæ przed uszkodzeniem urz¹dzenia melioracyjne,
a w przypadku ich uszkodzenia naprawiæ tak, aby zacho-
waæ swobodny odp³yw wód z terenów zmeliorowanych,

5) dla zak³adów prowadz¹cych dzia³alno�æ garbarsk¹ - obo-
wi¹zuj¹ ustalenia § 7 ust. 1 pkt 5,

6) dla zak³adów prowadz¹cych inn¹ dzia³alno�æ produkcyjn¹
- obowi¹zuj¹ ustalenia § 7 ust. 1 pkt 7.

§ 24

1. Wyznacza siê tereny dróg i ulic stanowi¹cych przestrzeñ
publiczn¹, oznaczone symbolami:
1) KDZ       drogi i ulice klasy Z (zbiorcze),
2) KDL       drogi i ulice klasy L (lokalne),
3) KDD      drogi i ulice klasy D (dojazdowe).

2. Wyznacza siê tereny dróg i ulic wewnêtrznych (niezaliczo-
ne do ¿adnej z kategorii dróg publicznych, oznaczone sym-
bolami KDW.

3. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi dla
przeznaczenia podstawowego ustala sie nastêpuj¹ce para-
metry:
1) drogi klasy Z (istniej¹cy odcinek drogi powiatowej K1705

Barwa³d - Stryszów - Marcówka)
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - w terenach

zabudowy jak na rysunku planu, poza terenami za-
budowy docelowo - 20 m, o przekroju jednojezdnio-
wym,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - w terenach zabudo-
wy wyznaczonych planem - 10 m od krawêdzi jezdni,
poza terenami zabudowy - 20 m,

2) drogi klasy L (istniej¹ce i projektowane drogi gminne):
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - w terenach za-

budowy jak na rysunku planu, poza terenami zabudo-
wy 12 m i 15 m (jak na rysunku planu), o przekroju
jednojezdniowym,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - w terenach zabudo-
wy wyznaczonych planem - 8 m od krawêdzi jezdni,
poza terenami zabudowy - 15 m,

3) drogi klasy D (istniej¹ce i projektowane drogi gminne):
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - w terenach za-

budowy jak na rysunku planu, poza terenami zabudo-
wy docelowo 10 m, o przekroju jednojezdniowym,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - w terenach zabudo-
wy wyznaczonych planem - 6 m od krawêdzi jezdni,
poza terenami zabudowy - 15 m,

4) drogi wewnêtrzne KDW (istniej¹ce i projektowane):
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, co najmniej 4,5 m,

szeroko�æ jezdni, co najmniej 3,0 m,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy - 5 m od krawêdzi jezdni.

4. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi przeznaczeniu podstawowe-
mu (w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych) oznaczonemu, jako
KDZ, KDL, KDD mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania
do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego
i uzyskania zgody zarz¹dcy drogi):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) urz¹dzenia liniowe infrastruktury technicznej (dotyczy od-

cinków przebiegaj¹cych w obszarach zabudowanych oraz
przypadków okre�lonych w przepisach szczególnych),

3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi,

4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwo�ci ko-

munikacyjnej,
6) reklamy i elementy ma³ej architektury.

5. Przeznaczenie dopuszczalne, za zgod¹ zarz¹dcy drogi:
1) w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych mo¿liwo�æ lokalizacji

miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
- w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgranicza-

j¹cych ulic klas Z, L i D,
- w formie parkingów przykrawê¿nikowych ulic klas L i D,

2) dopuszcza siê przebudowê lub remont istniej¹cych w pa-
sach drogowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ.

6. Plan nie reguluje przebiegu dróg wewnêtrznych obs³uguj¹-
cych tereny rolne i le�ne.

§ 25

1. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolem "ZE" - tereny
zieleni nieurz¹dzonej o znaczeniu ekologicznym.

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniej¹cego spo-

sobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu z mo¿liwo-
�ci¹ zmiany sposobu u¿ytkowania na zgodny z przezna-
czeniem podstawowym dla zieleni niskiej i wysokiej sta-
nowi¹cej:
- cieki powierzchniowe z otulinami biologicznymi, w tym

tereny zagro¿one powodzi¹ lub zalaniem,
- zadrzewienia �ródpolne,
- funkcje izolacyjne,

2) przeznaczenie dopuszczalne - mo¿liwo�æ utrzymania, re-
alizacji i zmiany sposobu u¿ytkowania dla:
a) u¿ytkowania rolniczego z urz¹dzeniami melioracji

szczegó³owej,
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b) istniej¹cych budynków, je¿eli nie powoduje to narusze-
nia interesów osób trzecich i przepisów odrêbnych,

c) urz¹dzeñ rekreacyjnych (z wy³¹czeniem budynków),
tras pieszych i rowerowych,

d) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)
oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym.

3. W terenach ustala siê mo¿liwo�æ sytuowania budowli hydro-
technicznych zwi¹zanych z utrzymaniem wód, ochron¹ prze-
ciwpowodziow¹ oraz zabezpieczeniem przeciwerozyjnym.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) wprowadza sie zakazy:

a) realizacji budynków na niezabudowanych dzia³kach,
b) zadrzewiania terenów bezpo�redniego zagro¿enia po-

wodzi¹,
2) dla zabudowy wymienionej w ust. 2 pkt 2b ustala siê

nastêpuj¹ce warunki:
a) obowi¹zuj¹ stosowne zasady zagospodarowania okre-

�lone w przepisach planu dotycz¹cych ca³ego obszaru
objêtego planem dotycz¹ce gabarytów i formy archi-
tektonicznej parametrów oraz wska�ników kszta³towa-
nia zabudowy okre�lone w § 4 - 6, a ponadto:

b) dla obiektów znajduj¹cych siê w gminnej ewidencji za-
bytków - obowi¹zuj¹ ustalenia § 8 ust. 1,

c) na fragmentach terenów po³o¿onych w obszarach bez-
po�redniego zagro¿enia powodzi¹ oznaczonych na ry-
sunku planu - obowi¹zuj¹ ustalenia § 9 ust. 1,

d) na fragmentach terenów po³o¿nych w strefach tech-
nicznych napowietrznych linii energetycznych 15 kV, sta-
cji transformatorowych i gazoci¹gu wysokoprê¿nego -
obowi¹zuj¹ ustalenia § 13 ust. 1 pkt 1 - 4,

e) obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy od dróg publicznych jak ustalone w § 24 ust. 3
parametry dla poszczególnych klas poza terenami za-
budowanymi,

f) podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y zabezpie-
czyæ przed uszkodzeniem urz¹dzenia melioracyjne,
a w przypadku ich uszkodzenia naprawiæ tak aby zacho-
waæ swobodny odp³yw wód z terenów zmeliorowanych.

§ 26

1. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolem "ZL" tereny la-
sów i zalesieñ.
Dodatkowo w rysunku planu wyró¿niono grunty przezna-
czone do zalesieñ.

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniej¹cego spo-

sobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu z mo¿liwo-
�ci¹ zmiany sposobu u¿ytkowania na zgodny z przezna-
czeniem podstawowym dla:
a) powierzchni okre�lonych w "planach urz¹dzeniowych

lasów", jako lasy,
b) zadrzewieñ spe³niaj¹cych funkcje przeciwerozyjne sta-

bilizuj¹cych zbocza i stoki,
c) powierzchni przeznaczonych do zalesieñ,
d) cieków powierzchniowych,
e) dróg wewnêtrznych dla obs³ugi terenów le�nych,

2) przeznaczenie dopuszczalne - utrzymanie i realizacjê in-
nego ni¿ le�ne przeznaczenia, je¿eli nie spowoduje to
wy³¹czenia gruntu z u¿ytkowania le�nego dla:
a) obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ le�n¹,

w tym urz¹dzeñ komunikacji pieszej i ko³owej niezbêd-
nej dla prowadzenia w³a�ciwej gospodarki le�nej,

b) szlaków turystycznych, schronów i innych urz¹dzeñ tu-
rystycznych,

c) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)
oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym,

d) inwestycji zwi¹zanych z regulacj¹ cieków oraz za-
bezpieczeniami przeciwpowodziowymi i przeciwero-
zyjnymi,

e) przebudowy i rozbudowy istniej¹cych obiektów nie
zwi¹zanych z gospodark¹ le�n¹, je¿eli nie powoduje to
naruszenia interesów osób trzecich i przepisów od-
rêbnych.

3. Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania lasów okre�laj¹
przepisy odrêbne.

§ 27

1. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolem "R" - tereny
rolnicze.
Obowi¹zuje ochrona przed przeznaczeniem na cele nie-
rolnicze.

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istniej¹cego spo-

sobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu z mo¿liwo-
�ci¹ zmiany sposobu u¿ytkowania na zgodny z przezna-
czeniem podstawowym dla:
a) upraw polowych, ³¹k i pastwisk,
b) upraw sadowniczych i ogrodniczych,
c) cieków powierzchniowych,
d) dróg wewnêtrznych dla obs³ugi terenów rolnych,
e) urz¹dzeñ melioracji szczegó³owej tj. drenowania grun-

tów wraz z rowami odp³ywowymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne - utrzymanie i realizacjê in-

nego ni¿ rolne przeznaczenia, je¿eli nie spowoduje to wy-
³¹czenia gruntu z u¿ytkowania rolnego dla:
a) przebudowy i rozbudowy istniej¹cych obiektów, w tym

nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
b) wymiany substancji mieszkaniowej i gospodarczej,
c) drugiego budynku mieszkalnego dla rolników oraz

uzupe³niaj¹cych budynków gospodarczych w obrê-
bie zagrody,

d) budowy obiektów zabudowy zagrodowej dla rolników
bêd¹cych w³a�cicielami gospodarstw rolnych o po-
wierzchni przekraczaj¹cej �redni¹ powierzchniê gospo-
darstwa w gminie, na dzia³kach z zapewnionym dojaz-
dem z drogi publicznej, po³o¿onych w odleg³o�ci do
50 m od istniej¹cej zabudowy,

e) adaptacji istniej¹cej zabudowy na cele turystyczne i re-
kreacji indywidualnej,

f) liniowych elementów infrastruktury technicznej (sieci)
oraz innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ o znaczeniu lokalnym,

g) dróg wewnêtrznych i dojazdowych, ci¹gów spacero-
wych, szlaków turystycznych, �cie¿ek rowerowych
i konnych,

h) budowli hydrotechnicznych zwi¹zanych z utrzymaniem
wód, ochron¹ przeciwpowodziow¹ oraz zabezpiecze-
niem przeciwerozyjnym.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) wyklucza siê realizacjê zamierzeñ wymienionych w ust. 2

pkt 2 b, c, d w obrêbie obszarów chronionych przepisami
odrêbnymi oraz objêtymi szczególnymi ograniczeniami,
w tym wymienionymi w § 9 ust. 1 i § 13 ust. 1,
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2) dla zamierzeñ wymienionych w ust. 2 pkt 2 ae obowi¹zuj¹
stosowne zasady zagospodarowania okre�lone w prze-
pisach planu dotycz¹cych ca³ego obszaru objêtego pla-
nem dotycz¹ce gabarytów i formy architektonicznej oraz
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy okre-
�lone w § 4 - 6, a ponadto:
- dla obiektów znajduj¹cych siê w gminnej ewidencji za-

bytków - obowi¹zuj¹ ustalenia § 8 ust. 1,
- na fragmentach terenów po³o¿onych w obszarach bez-

po�redniego zagro¿enia powodzi¹, oznaczonych na ry-
sunku planu - obowi¹zuj¹ ustalenia § 9 ust. 1,

- na fragmentach terenów po³o¿onych w strefach tech-
nicznych napowietrznych linii energetycznych 15 kV,
stacji transformatorowych i gazoci¹gu wysokoprê¿ne-
go - obowi¹zuj¹ ustalenia § 13 ust. 1 pkt 1 - 4,

- obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy od dróg publicznych jak ustalone w § 24 ust. 3
parametry dla poszczególnych klas poza terenami za-
budowanymi,

- podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y zabezpie-
czyæ przed uszkodzeniem urz¹dzenia melioracyjne,
a w przypadku ich uszkodzenia naprawiæ tak aby za-
chowaæ swobodny odp³yw wód z terenów zmelioro-
wanych,

- dla ustanowionego pomnika przyrody na dz. ew. Nr 30
(d¹b szypu³kowy o obwodzie 370 cm i wysoko�ci 25 m)
- obowi¹zuj¹ przepisy szczególne dotycz¹ce ochrony
przyrody.

4. Obowi¹zuje zachowanie enklaw le�nych niewydzielonych na
rysunku planu oraz zadrzewieñ �ródpolnych.

Rozdzia³ IV

Przepisy koñcowe

§ 28

Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³a-
tê obowi¹zuj¹c¹ w przypadku zbycia nieruchomo�ci na te-
renach, w których niniejszym planem dokonano zmiany prze-
znaczenia:
- dla terenów oznaczonych symbolami: MNR, ML, U, PU -

20 % od wzrostu warto�ci.

§ 29

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ze-
mbrzyce.

§ 30

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Gminy
Zembrzyce.

§ 31

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

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a
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do Uchwa³y Nr XIX-147/09
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 23 lutego 2009 r.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIX-147/09
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 23 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Zembrzyce dotycz¹ce
rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcówka
nieuwzglêdnionych przez Wójta Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717, z pó�n. zm.), po przeanalizowaniu przed³o¿o-
nych "Rozstrzygniêæ" Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2008 r.,
w sprawie nieuwzglêdnionych uwag zg³oszonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Marcówka, uznano ¿e:
- nie uwzglêdnia siê uwagi oznaczonej w "wykazie uwag"

numerem 11 dotycz¹cej zmiany przeznaczenia dzia³ki w ca-
³o�ci z terenu rolnego na budowlany, która w ca³o�ci nie
zosta³a uwzglêdniona przez Wójta Gminy jako niezgodna
z zasada-mi rozwoju okre�lonymi w "Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Zembrzyce",

- nie uwzglêdnia siê uwagi oznaczonej w "wykazie uwag" nu-
merem 12 w zakresie dotycz¹cym przeznaczenia w czê�ci
dzia³ek na cele budowlane, jako niezgodne z zasadami roz-
woju okre�lonymi w "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce",
w zakresie odst¹pienia od projektowanego zalesienia grun-
tów rolnych - uwzglêdnia siê.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIX-147/09
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 23 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Zembrzyce
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Gminy Zembrzyce stwierdza:
- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go wsi Marcówka obejmuj¹ nastêpuj¹ce inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹ce do zadañ w³asnych Gminy:
- rozbudowê kanalizacji sanitarnej,
- modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹gowej,
- modernizacjê dróg i ulic gminnych, w tym remonty na-

wierzchni i mostów, chodniki, o�wietlenie, zieleñ,
- wykup terenu pod inwestycje infrastrukturalne i drogi.

- Zapisane w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i
dróg nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy realizowane bêd¹
zgodnie z zapisami obowi¹zuj¹cego planu wg programów
inwestycyjnych Gminy.

- Zadania ujête w programie finansowane bêd¹;
- porz¹dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej - z bud¿etu

Gminy, funduszy unijnych i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska,

- modernizacja i budowa dróg gminnych - z bud¿etu Gminy
oraz funduszy unijnych.

- Dla pozosta³ych zadañ zostanie opracowany docelowy program
rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze Gminy, który okre-
�li czasokres, sposób finansowania i sposób realizacji tych zadañ.

- Do zadañ realizowanych w pierwszej kolejno�ci zaliczone zostan¹
zadania zwi¹zane z rozbudow¹ systemu kanalizacji sanitarnej.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XIX-147/09
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 23 lutego 2009 r.

Gmina Zembrzyce, wie� Marcówka  - wykaz obiektów wg ewidencji
Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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