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UCHWAŁA NR VI/48/2011 
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

 z dnia 21 marca 2011 r. 

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”. 

 
Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Sta-
rym Sączu:  

1. po stwierdzeniu zgodnoņci projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego – 
MOSZCZENICA NIŻNA z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz przy-
jętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miej-
skiej w Starym Sączu z dnia 11 wrzeņnia 2000 
roku i zmienionego Uchwałą Nr XXVI/328/08 
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 lip-
ca 2008 r.; 

2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu; 

3. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy, 

§ 1. uchwala miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – MOSZCZENICA NIŻNA, zwany dalej 
planem. 

 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział 1 
USTALENIA PORZĄDKOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

1. PLAN MOSZCZENICA NIŻNA, obejmuje teren wsi 
MOSZCZENICA NIŻNA o powierzchni 541,05 ha 
w jej granicach administracyjnych; 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
– MOSZCZENICA NIŻNA, składa się z tekstu planu 
stanowiącego treņć niniejszej Uchwały i Załącznika 
Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na mapie sytu-
acyjno – wysokoņciowej w skali 1:2000, 

3. Załączniki do Uchwały stanowią: 

1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących 
do zadań własnych gminy; 

2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wnie-
sionych do projektu planu; 

§ 3. OBJAŅNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH 
PLANU OKREŅLEŃ 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony liniami ciągłymi, rozgraniczającymi różne 
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przeznaczenie lub różne zasady zagospodaro-
wania oraz linią przerywaną którą oznaczona jest 
granica obszaru objętego ustaleniami planu, je-
żeli z treņci niniejszej uchwały nie wynika ina-
czej; 

2) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć ob-
szar jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub 
ich częņci zawierający się w terenie przeznaczo-
nym do zainwestowania, ograniczonym na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi; 

3) usługach publicznych - należy przez to rozumieć 
inwestycje celu publicznego, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

4) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć 
usługi związane z zabezpieczeniem codziennych po-
trzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spożyw-
czych, gospodarstwa domowego, prasy i książek, 
usługi typu naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa 
domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, 
kosmetyczka itp. Usługi podstawowe nie obejmują 
usług drobnej wytwórczoņci; 

5) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć 
wszystkie usługi służące zaspokojeniu potrzeb lud-
noņci, również podstawowe, nastawione na zysk, 
z wyjątkiem usług handlowych o pow. sprzedażo-
wej powyżej 400 m2; 

6) drobnej wytwórczoņci - należy przez to rozumieć 
działalnoņć gospodarczą związaną z produkcją 
i rzemiosłem – warsztaty rzemieņlnicze, nie stwa-
rzającą uciążliwoņci dla sąsiednich terenów o innej 
funkcji np.: mieszkaniowej, usługowej lub rekre-
acyjnej; 

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to ro-
zumieć planowany rodzaj użytkowania terenu in-
westycji (obejmujący jedną, kilka działek ewiden-
cyjnych lub ich częņć), zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi, który zajmuje nie mniej niż 55% jego 
powierzchni, wraz z elementami zagospodarowania 
uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi 
bezpoņrednio z funkcją terenu; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu 
inwestycji (obejmujący jedną, kilka działek ewiden-
cyjnych lub ich częņć), zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi, inny niż podstawowe przeznaczenie te-
renu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z 
nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przezna-
czeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie 
inwestycji. Przeznaczenie dopuszczalne nie może 
przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji 
i lokalizowane jest na zasadach okreņlonych 
w ustaleniach szczegółowych; 

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć 
powierzchnię zabudowy kubaturowej; 

10) nowo wydzielonej działce - należy przez to rozu-
mieć działkę wydzieloną po uprawomocnieniu się 
planu. W ņwietle ustaleń niniejszego planu, geo-
dezyjne wydzielenie dróg wewnętrznych nie sta-
nowi wydzielenia nowej działki; 

11) wysokoņci budynku od strony przystokowej - 
należy przez to rozumieć wysokoņć budynku li-
czoną od miejsca przecięcia istniejącego terenu 
lub linii stoku istniejącego terenu, z najwyżej po-
łożoną na stoku ņcianą zewnętrzną budynku, do 
kalenicy budynku; 

12) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć 
dach który ma co najmniej trzy trójkątne połacie, 
schodzące się w górnej częņci w jednym punkcie 
szczytowym i nie posiada kalenicy; 

13) strefie ekologicznej potoków - należy przez to 
rozumieć ciek wraz z roņlinnoņcią przypotokową, 
istniejącą lub wskazaną do rekonstrukcji, tereny 
potencjalnie narażone na podtapianie wodami 
powodziowymi oraz strefę wolną od zainwesto-
wania o szerokoņci odpowiedniej do funkcji cieku 
w strukturach ekologicznych i charakteru terenów 
sąsiednich. Granica strefy ekologicznej stanowi 
nieprzekraczalną linię zabudowy; 

14) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

15) RZGW - należy przez to rozumieć Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW 
OBJĘTYCH PLANEM 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŅRO-
DOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZEN-
NEGO 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zago-
spodarowaniu terenów, obowiązują zakazy 
i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone 
w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały 
wynikające z położenia obszaru opracowania w: 

1) Południowomałopolskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 92/06 
Wojewody Małopolskiego z dn.24.XI.2006r. 
(Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 806 
z 24.XI.2006 r., poz. 4862) o utworzeniu ww. - ca-
ły obszar opracowania; 

2) Otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody 
Małopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Małopolskiego z 2005 roku 
Nr 309, poz. 2238) o utworzeniu ww. - cały ob-
szar opracowania; 

3) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 439 Magura (Gorce, klasyfikacja wg A. 
Kleczkowskiego) - ņrodkowa i południowa częņć 
obszaru opracowania; 

2. Obowiązuje ochrona, wyznaczonych na rysunku 
planu pomników przyrody: 

1) lipa k/starej szkoły, dec. Nr Rlop.-8311/106/68, 18 
IV 1968r.; 

2) 3 lipy u J. Pierzchały, dec. Nr Rlop.-8311/9568, 18 
IV 1968r. 

3. Ustala się obowiązek ochrony obiektu koņcioła p.w. 
Ņw. Mikołaja – Ks. „A”- 77, wpisanego do rejestru 
zabytków dec. KL.IV-680/46/70 oraz wymienionych 
poniżej obiektów wpisanych do ewidencji zabyt-
ków, zgodnie z przepisami odrębnymi: 

1) Kapliczka kamienna z 1905 r., Moszczenica 
Niżna – Baranówka, parc. Nr 12; 

2) Kapliczka drewniana, szafkowa na słupie z ok. 
1870r - Moszczenica Niżna – Gaj, parc. Nr 8, 
własnoņć H. Jop; 
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3) Budynek mieszkalny nr 6, wł. J. Kołban, mu-
rowany, l.20-30-te XX w; 

4) Budynek mieszkalny nr 15, wł. A. Marczyk, 
drewniany, pocz. XX w; 

5) Budynek mieszkalny nr 65, wł. R. Sroka, drew-
niany, pocz. XX w; 

6) Budynek mieszkalny nr 69, wł. M. Foka, drew-
niany, l.20-te XX w; 

7) Budynek mieszkalny nr 76 (stara szkoła), wł. Z. 
Słonina, drewniany, XIX/XX w; 

8) Budynek mieszkalny nr 98, wł. W. Garncarczyk, 
drewniany, l.30-te XX w 

9) Budynek mieszkalny, wł. K. Samek, drewniany, 
pocz. XX w; 

10) Spichlerz, wł. S. Mikulec, drewniany 1.ćw.XX 
w. 

4. Obowiązuje ochrona udokumentowanych stano-
wisk archeologicznych, pokazanych na rysunku 
planu zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązu-
je zapewnienie drożnoņci i ciągłoņci istniejących 
wód ņródlądowych płynących (pokazanych 
i niepokazanych na rysunku planu), w tym okre-
sowych i prawidłowego ich utrzymania. Dopusz-
cza się techniczne umocnienia koryt cieków natu-
ralnych, w zakresie wynikającym z realizacji zadań 
związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 
przeciwpowodziową; 

6. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązu-
je ochrona istniejących urządzeń melioracji szcze-
gółowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7. Przy zagospodarowaniu działek przewidzianych 
pod zainwestowanie od strony ņciany lasu obo-
wiązuje uwzględnienie przebiegu korytarza ekolo-
gicznego o szerokoņci, co najmniej 10 m, licząc 
odległoņć od granicy terenów leņnych; 

8. Obowiązek realizacji nowych budynków i rozbu-
dowy istniejących przy uwzględnieniu: 

1) nieprzekraczalnych linii zabudowy od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem 1.KDL, wyznaczonych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nieprzekraczalnych linii zabudowy od gmin-
nych dróg publicznych oznaczonych symbolem 
KDD, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na terenach MN bezpoņrednio sąsiadujących 
z terenami oznaczonymi symbolem WS, odle-
głoņci nie mniejszej niż 15,00 metrów od górnej 
krawędzi skarpy brzegowej; 

9. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje 
zakaz realizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 

10. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowią-
zuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami 
z prefabrykowanych elementów betonowych 
oraz szczelnych z płyt blaszanych; 

11. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowią-
zuje zakaz lokalizacji reklam poza kompleksami 
terenów przeznaczonych do zabudowy; 

12. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe 
przeznaczenie terenów i obiektów, do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w niniejszym planie; 

13. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje 
przestrzeganie dopuszczalnych wartoņci hałasu 
w ņrodowisku dla terenów oznaczonych symbo-
lami: 

1) MN i RM - jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej; 

2) MN/U i U - jak dla terenów na cele mieszka-
niowo – usługowe; 

3) UPo - jak dla terenów pod budynki związane 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży; 

14. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
do wód; 

15. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie od-
działywać na ņrodowisko, za wyjątkiem obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji, 
a także urządzeń przeciwpowodziowych oraz 
z grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie 
oddziaływać na ņrodowisko tych, dla których 
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania 
na ņrodowisko w trakcie, której sporządzono ra-
port o oddziaływaniu na ņrodowisko, wykazała 
brak niekorzystnego wpływu na ņrodowisko, lub 
przedsięwzięcie zostało zwolnione z obowiązku 
sporządzenia raportu; 

16. Ustala się następujące zasady i warunki podziału 
nieruchomoņci w terenach przeznaczonych pod 
zabudowę: 

1) Dopuszcza się zmianę konfiguracji działek (sca-
lenia i podziały) w dostosowaniu do ich prze-
znaczenia okreņlonego w niniejszym planie; 

2) Dla nowo wydzielanych działek, z zastrzeże-
niem pkt.3 i 4, obowiązuje: 
a) w terenach oznaczonych symbolami RM - 

nie mniejsza niż 1000 m2 dla budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego oraz po-
wierzchnia nie mniejsza niż 1500 m2 dla bu-
downictwa zagrodowego; 

b) w terenach oznaczonych symbolami MN - 
powierzchnia nie mniejsza niż 1000 m2 dla 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego z wyjątkiem terenów 2.MN, 3.MN, 
9.MN, 12.MN, 20.MN, 26.MN i 27.MN 
w których obowiązuje powierzchnia nie 
mniejsza niż 600 m2 i terenów 6.MN, 18.MN 
i 20.MN, w których obowiązuje powierzchnia 
nie mniejsza niż 800 m22 oraz powierzchnia 
nie mniejszej niż 1500 m2 dla budownictwa 
zagrodowego; 

c) w terenach oznaczonych symbolami MN/U - 
powierzchnia nie mniejsza niż 800 m2 dla 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego z wyjątkiem terenów 2.MN/U i 4.MN/U 
w których obowiązuje powierzchnia nie 
mniejsza niż 600 m2, powierzchnia nie 
mniejsza niż 1000 m2 dla budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego z usłu-
gami komercyjnymi oraz powierzchnia nie 
mniejsza niż 1500 m2 dla budownictwa 
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mieszkaniowego jednorodzinnego z drobną 
wytwórczoņcią; 

d) w terenach oznaczonych symbolami RM, 
MN i MN/U - powierzchnia nie mniejsza niż 
500 m2 dla budownictwa rekreacji indywidu-
alnej. 

3) Dopuszcza się zmniejszenie wielkoņci działek 
okreņlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów jedynie w wypadku, 
gdy w wyniku podziału danej działki, do osią-
gnięcia min. powierzchni okreņlonej w planie 
dla poszczególnych terenów przeznaczonych 
pod zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 
10% powierzchni; 

4) Dopuszcza się włączenie do powierzchni wy-
dzielanej działki częņci terenów rolnych ozna-
czonych symbolami R i RZ, sąsiadujących bez-
poņrednio z terenami przeznaczonymi do zain-
westowania, wyłącznie w wypadku, jeżeli dla 
wydzielenia działki o powierzchni zgodnej 
z ustaleniami szczegółowymi planu brakuje nie 
więcej niż 30% minimalnej powierzchni działki 
ustalonej w planie dla wydzielonego terenu; 

5) Dopuszcza się podziały związane z poprawą moż-
liwoņci zagospodarowania istniejących działek tj. 
powiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem 
dojazdów i dojņć. W terenach budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza się 
wtórny podział działki zainwestowanej celem wy-
dzielenia działki normatywnej zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi planu, wyłącznie 
wtedy, gdy pozostała zainwestowana częņć dział-
ki nie będzie mniejsza niż 400 m2. 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTU-
RY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej oraz reali-
zację nowych. Przy rozbudowie, przebudowie 
i realizacji ww. obiektów, obowiązek zachowania 
ciągłoņci i drożnoņci istniejących wód ņródlądo-
wych płynących (pokazanych i niepokazanych na 
rysunku planu), w tym okresowych; 

2. Obowiązuje uwzględnienie przebiegu obiektów 
sieciowych infrastruktury technicznej a także ich 
stref przy rozbudowie istniejących budynków oraz 
realizacji nowych; 

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych 
infrastruktury technicznej, a niezbędnych dla obsłu-
gi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, 
w liniach rozgraniczających dróg oraz w terenach 
przeznaczonych pod zainwestowanie i w terenach 
rolnych, chyba, że ustaleniami planu dla tych tere-
nów wprowadzono zakaz ich lokalizacji; 

4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: 

1) Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub 
z własnych studni. 

2) Przy rozbudowie istniejącej sieci obowiązuje re-
alizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników 
przeciw pożarowych zapewniających odpowied-
nią iloņć wody do gaszenia pożarów. 

5. W zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych: 

1) Obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej jako rozwiązania docelowego we 

wszystkich terenach przeznaczonych pod zain-
westowanie oznaczonych symbolami: 1.- 6.MN; 
8.- 22.MN; 25. – 29.MN; 1. – 4.MN/U; 1. – 3.U; 1. - 
2.UPo; 1. – 2.PPn. Do czasu zrealizowania kanali-
zacji sanitarnej w ww. terenach dopuszcza się 
gromadzenie ņcieków w szczelnych zbiornikach, 
z okresowym ich opróżnianiem i obowiązkowym 
wywozem na oczyszczalnię ņcieków lub realiza-
cję indywidualnych oczyszczalni ņcieków; 

2) W pozostałych terenach dopuszcza się lokaliza-
cję indywidualnych oczyszczalni ņcieków lub 
szczelnych zbiorników jako rozwiązania docelo-
wego; 

3) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanali-
zacji sanitarnej i opadowej. 

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) Realizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz ro-
wów odwadniających, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. Dopuszcza się ich przebudowę i reali-
zację nowych; 

2) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
poprzez realizację nowych sieci połączonych 
z istniejącą siecią lub poprzez rowy odwadniają-
ce do cieków wodnych oraz do gruntu 

3) Obowiązuje oczyszczenie wód opadowych 
z terenów parkingów, dróg dojazdowych oraz 
placów manewrowych, przed wprowadzeniem 
ich do ņrodowiska; 

7. W zakresie składowania odpadów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
obowiązują zasady utrzymania czystoņci i po-
rządku na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz 
ustalone w stosownej uchwale, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. Postępowanie z odpadami 
pochodzącymi z działalnoņci gospodarczej 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów 
w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie 
urządzonych. 

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 

1) Zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie siecią 
rozdzielczą; 

2) Dopuszcza się korzystanie z alternatywnych źró-
deł gazu, w tym zbiorników na gaz płynny. 

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 

1) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na 
bazie kotłowni indywidualnych; 

2) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej 
emisji zanieczyszczeń; 

10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elek-
tryczną: 

1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich na-
pięć poprzez stacje transformatorowe; 

2) Dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych w zależnoņci od potrzeb; 

3) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci 
elektroenergetycznych, w tym kablowanie ist-
niejących sieci napowietrznych; 

11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletech-
niczne: 
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1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących urządzeń i sieci teletechnicznych oraz 
realizacje nowych, z wykorzystaniem istnieją-
cej podbudowy słupowej oraz kanalizacji tele-
technicznej, kabli doziemnych i innych dostęp-
nych rozwiązań, zgodnie z przepisami odręb-
nymi i normami; 

12. W zakresie komunikacji: 

1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę w za-
leżnoņci od potrzeb istniejących dróg we-
wnętrznych oraz dojazdów wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi; 

2) Dopuszcza się realizację nowych dróg we-
wnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) W pasach drogowych dopuszcza się lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruk-
tury technicznej wyłącznie na zasadach sto-
sownego zarządcy drogi, realizowanych zgod-
nie z przepisami odrębnymi; 

4) Dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie 
dróg oraz realizacji nowych, realizację ņcieżek 
rowerowych w liniach rozgraniczających dróg 

5) Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji no-
wych dróg, obowiązek zachowania ciągłoņci 
istniejących wód ņródlądowych płynących (po-
kazanych i niepokazanych na rysunku planu), 
w tym okresowych; 

6) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę 
w zależnoņci od potrzeb istniejących ciągów 
pieszych i szlaków turystyki pieszej i rowerowej 
oraz realizację nowych ciągów spacerowych 
niewyznaczonych na rysunku planu 
o szerokoņci nie większej niż 3 m; 

7) Dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg 
dojazdowych do pól jako ciągów spacerowych, 
tras rekreacji konnej, szlaków rowerowych 
i tras narciarstwa biegowego. 

 
DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 

PRZYRODNICZYCH 

§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI 

1. Tereny wód ņródlądowych płynących (cieki natu-
ralne) wraz ze strefami ekologicznymi, oznaczone 
symbolem WS – pow. 1,49 ha. Obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przebieg potoków, zgodnie z ewidencją grun-
tów. Rzeczywisty przebieg potoków wynika ze 
zmian wywołanych zwiększonymi przepływami 
wód; 

2) Obowiązuje zakaz zabudowy. Dopuszcza się re-
alizację obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

3) Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt 
cieków naturalnych, w zakresie wynikającym 
z realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
wód oraz ochroną przeciwpowodziową. 
W pozostałych terenach obowiązuje utrzyma-
nie koryt cieków naturalnych w stanie natural-

nym oraz roņlinnoņci łęgowej, poza terenami 
przepustów pod drogami; 

4) Dopuszcza się realizację mostów i kładek na 
trasie projektowanych dróg wewnętrznych oraz 
dojazdów, ciągów pieszych i szlaków rowero-
wych oraz sieci infrastruktury technicznej; 

5) Dopuszcza się realizację ujęć wody oraz nie-
wielkich zbiorników zmniejszających zagroże-
nie powodziowe, na zasadach okreņlonych 
w przepisach odrębnych. 

2. Tereny lasów i wód ņródlądowych płynących (cieki 
naturalne), oznaczone symbolem 1.ZL – pow. 
184,69 ha. Obowiązują następujące zasady zago-
spodarowania terenów: 

1) Obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem realizacji obiektów 
związanych z gospodarką leņną oraz urządzeń 
turystycznych; 

2) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leņnych jako 
szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych 
i narciarstwa biegowego oraz tras rekreacji 
konnej) oraz realizację urządzonych miejsc do 
odpoczynku z obiektami i urządzeniami małej 
architektury. 

3. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem 2.ZL - 
pow. 13,81 ha. Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów: 

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowla-
nych za wyjątkiem obiektów służących gospo-
darce leņnej oraz obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej; 

2) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg rol-
nych i leņnych. 

4. Tereny zieleni, oznaczone symbolem LZ - pow. 
2,30 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowla-
nych, za wyjątkiem obiektów budowlanych in-
frastruktury technicznej. 

5. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 
ZU - pow. 0,30 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Dopuszcza się realizację zieleni niskiej 
i wysokiej jako zadrzewień lub zakrzaczeń oraz 
realizację urządzeń sportowo - rekreacyjnych; 

2) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, w tym obiektów tymczasowych 
i realizowanych na zgłoszenie za wyjątkiem; 
a) urządzeń turystycznych, realizowanych jako 

trawiaste boiska sportowe, place zbaw dla 
dzieci, ciągi spacerowe (typu: ņcieżki piesze, 
ņcieżki zdrowia, ņcieżki rowerowe, itp.), 
obiektów i urządzeń małej architektury, za-
daszonych tarasów, drewnianych altan, 
urządzonych miejsc na ognisko i do grillo-
wania itp.; 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

§ 7. USTALENIA DLA TERENÓW UŻYTKOWA-
NYCH ROLNICZO 

1. symbolem 1.RZ– pow. 0,27 ha. Obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 
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1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rol-
ne użytkowane jako trwałe użytki zielone; 

2) Obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów 
budowlanych, w tym służących produkcji rol-
nej, za wyjątkiem obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej; 

3) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istnie-
jących obiektów w granicach istniejącej zabu-
dowy; 

4) Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istnie-
jącego budynku mieszkalnego, na następują-
cych zasadach; 
a) przy rozbudowie budynku mieszkalnego 

obowiązuje zakaz zwiększania powierzchni 
zabudowy o więcej niż 50% istniejącej po-
wierzchni zabudowy; 

b) zakaz przekraczania w głównej kalenicy wy-
sokoņci 10 metrów nad poziom istniejącego 
terenu 

c) przy rozbudowie budynku dopuszcza się re-
alizację dachów jako jednospadowych, dwu-
spadowych, czteropołaciowych lub wielopo-
łaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci do 45o i kolorystyce pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty). Obowiązuje zakaz realizacji da-
chów o kacie nachylenia poniżej 10%; 

d) przy nadbudowie budynku obowiązuje reali-
zacji dachów jako dwuspadowych lub wielo-
połaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce po-
krycia połaci dachowych, takiej jak ciemno-
czerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 
matowy, ciemnozielony lub naturalnej da-
chówki (kolor ceglasty); 

2. Tereny rolne, oznaczone symbolem 2.RZ– pow. 
4,00 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rol-
ne użytkowane jako trwałe użytki zielone; 

2) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, w tym służących produkcji rolnej, za wy-
jątkiem obiektów budowlanych infrastruktury 
technicznej; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam i tablic in-
formacyjnych; 

4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów 
komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdo-
wych do pól oraz wewnętrznych dróg dojaz-
dowych służących obsłudze terenów zainwe-
stowanych. 

5) Dopuszcza się zalesienie terenów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

3. Tereny rolne oznaczone symbolem 1.R – pow. 
208,02 ha. Obowiązują następujące zasady zago-
spodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny 
rolne; 

2) Obowiązuje zakaz zabudowy terenów i realiza-
cji obiektów kubaturowych, w tym służących 
produkcji rolnej, za wyjątkiem obiektów bu-
dowlanych infrastruktury technicznej; 

3) Dopuszcza się zalesienie obszarów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów 
komunikacyjnych, za wyjątkiem realizacji dróg 
dojazdowych do pól lub lasów. 

4. Tereny rolne oznaczone symbolem 2.R – pow. 
4,86 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rol-
ne; 

2) Obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów 
kubaturowych, w tym służących produkcji rolnej 
za wyjątkiem jednego nowego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego oraz towarzyszącej 
zabudowy gospodarczej realizowanych w grani-
cach istniejącej zabudowy zagrodowej nie wy-
odrębnionej na rysunku planu oraz obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej; 

3) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbu-
dowę i odbudowę istniejących obiektów 
w granicach istniejącej zabudowy zagrodowej, 
nie wyodrębnionej na rysunku planu; 

4) Obowiązują następujące zasady realizacji no-
wego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
oraz nowej zabudowy gospodarczej, a także 
przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub nad-
budowy istniejących obiektów, we wszystkich 
terenach oznaczonych symbolami 2.R: 
a) realizacja budynków w zabudowie wolnosto-

jącej; 
b) kubatura budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego lub budynku mieszkalnego w zabu-
dowie zagrodowej do 1200 m3. Do ww. kuba-
tury nie wlicza się kubatury dobudowanego 
budynku gospodarczego, garażowego lub 
częņci kubatury budynku przeznaczonej dla 
ww. przeznaczenia; 

c) wysokoņć budynków mieszkalnych nie może 
przekroczyć w kalenicy 9 metrów nad poziom 
istniejącego terenu od strony przystokowej; 

d) wysokoņć budynków gospodarczych nie mo-
że przekroczyć w kalenicy 7 metrów nad po-
ziom istniejącego terenu od strony przysto-
kowej; 

e) przy budowie nowych oraz nadbudowie bu-
dynków mieszkalnych obowiązek realizacji 
dachów jako dwuspadowych lub wielopoła-
ciowych o kącie nachylenia głównych połaci 
pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia po-
łaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty); 

f) przy rozbudowie budynków dopuszcza się re-
alizację dachów jako jednospadowych, dwu-
spadowych, czteropołaciowych lub wielopo-
łaciowych o kącie nachylenia głównych poła-
ci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciem-
nozielony lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty). Obowiązuje zakaz realizacji dachów 
o kacie nachylenia poniżej 10%; 

g) w budynkach mieszkaniowych obowiązuje 
zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
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wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz 
otwierania dachów jako otwarć pulpitowych 
wychodzących z kalenicy na długoņci powyżej 
1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się 
otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: fa-
cjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, 
wyglądów pulpitowych, lukarn łukowych ty-
pu „wole oko” itp.) oraz okien połaciowych. 
Szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekro-
czyć 1/2 długoņci całej połaci dachowej (tzn. 
szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez oka-
pów). Łączna szerokoņć lukarn nie może prze-
kroczyć 2/3 długoņci całej połaci dachowej. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

h) obowiązuje dostosowanie architektury bu-
dynków do lokalnych tradycji budowlanych 
oraz stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla re-
gionu detalu (gzymsy, obramienia okienne 
itp.), tradycyjnej kamieniarki. Zakaz stosowa-
nia na elewacjach sidingu z tworzyw sztucz-
nych; 

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych. 

5. Obowiązuje zakaz zmiany przeznaczenia istnieją-
cych obiektów w granicach istniejącej zabudowy 
zagrodowej, nie wyodrębnionej na rysunku planu, 
za wyjątkiem zmiany przeznaczenia istniejących 
budynków dla potrzeb funkcji agroturystycznej; 

6. Dopuszcza się zalesienie obszarów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

7. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komu-
nikacyjnych, za wyjątkiem realizacji dróg dojazdo-
wych do pól lub lasów. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 
OSIEDLEŃCZYCH 

§ 8. USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 

1. Tereny dla zabudowy zagrodowej, oznaczone sym-
bolami: 1. RM – pow. 1,53 ha, 2.RM – pow. 1,95 
ha, 3. RM – pow. 0,97 ha, 4. RM – pow. 0,91 ha, 5. 
RM – pow. 2,45 ha, 6. RM – pow. 0,14 ha. Obowią-
zują następujące zasady zagospodarowanie tere-
nów: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu – budownic-
two zagrodowe, realizowane na istniejących 
działkach oraz na nowo wydzielanych działkach 
zgodnie z § 4, ust 16, lub na terenie inwestycji, 
którego powierzchnia nie może być mniejsza 
niż 1500 m2, jako budynki mieszkalne 
z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi, 
z dopuszczeniem ich wykorzystania dla potrzeb 
funkcji agroturystycznej; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 

realizowane na istniejących działkach oraz 

na działkach nowo wydzielanych, zgodnie 
§ 4, ust 16 lub na terenie inwestycji, którego 
powierzchnia nie może być mniejsza niż 
1000 m2; 

b) budownictwo rekreacji indywidualnej reali-
zowane w obrębie istniejących siedlisk oraz 
na wydzielonych działkach o powierzchni nie 
mniejszej niż 500 m2; 

c) obiekty budowlane infrastruktury technicz-
nej, drogi wewnętrzne; 

3) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej 
działce lub terenie inwestycji nie może przekro-
czyć 30% jej powierzchni; 

4) W przypadku realizacji budownictwa mieszka-
niowego jednorodzinnego obowiązuje zakaz re-
alizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego 
jednorodzinnego na wydzielonej działce 

5) W obrębie istniejącego siedliska dopuszcza się 
lokalizację w zabudowie zagrodowej nie więcej 
niż jednego nowego domu mieszkalnego, jed-
norodzinnego, realizowanego zgodnie z przepi-
sami odrębnymi 

6) Dopuszcza się realizację terenów sportu 
i rekreacji, typu: parkury do jazdy konnej, place 
zabaw dla dzieci, boiska do gier, urządzone 
miejsca na ognisko z obiektami i urządzeniami 
małej architektury; 

7) Przy przebudowie i odbudowie istniejących 
obiektów obowiązuje: 
a) stosowanie miejscowych materiałów elewa-

cyjnych i charakterystycznego dla regionu 
detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 
tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów ko-
walskich. Zakaz stosowania na elewacjach 
sidingu z tworzyw sztucznych; 

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty); 

8) Obowiązują następujące zasady realizacji no-
wych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, budynków mieszkalnych w zabudowie 
zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej 
oraz rozbudowy lub nadbudowy istniejących 
budynków mieszkalnych, we wszystkich tere-
nach oznaczonych symbolami RM: 
a) realizacja budynków w zabudowie wolnosto-

jącej; 
b) kubatura budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego lub budynku mieszkalnego w za-
budowie zagrodowej do 1200 m3. Do ww. 
kubatury nie wlicza się kubatury dobudowa-
nego budynku gospodarczego, garażowego 
lub częņci kubatury budynku przeznaczonej 
dla ww. przeznaczenia; 

c) realizacja budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i budynków mieszkalnych w zabu-
dowie zagrodowej o wysokoņci w kalenicy 
do 9 metrów nad poziom istniejącego terenu 
od strony przystokowej; 

d) realizacja budynków rekreacji indywidualnej 
o wysokoņci w kalenicy do 7 metrów nad 
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poziom istniejącego terenu od strony przy-
stokowej; 

e) kubatura budynku rekreacji indywidualnej 
nie może przekroczyć 400m3; 

f) przy realizacji nowych budynków oraz nad-
budowie budynków obowiązek realizacji da-
chów jako dwuspadowych lub wielopoła-
ciowych o kącie nachylenia głównych połaci 
pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia 
połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny ma-
towy, ciemnozielony lub naturalnej dachów-
ki (kolor ceglasty); 

g) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 
realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-
lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony. Obowiązuje zakaz realizacji 
dachów o kacie nachylenia poniżej 10%. Do-
puszcza się przy rozbudowie istniejących 
budynków, inne rozwiązania i kąty nachyle-
nia połaci dachowych, stanowiące kontynu-
ację istniejących w nich rozwiązań; 

h) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) 
z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany 
kąta ich nachylenia w strefie okapu oraz 
otwierania dachów jako otwarć pulpitowych 
wychodzących z kalenicy na długoņci powy-
żej 1/2 elewacji kalenicowej. Zmiana kąta na-
chylenia połaci może nastąpić w odległoņci 
nie mniejszej niż 1/3 długoņci połaci licząc od 
kalenicy. Dopuszcza się otwarcia dachowe 
typu: okna połaciowe, lukarny, facjatki, 
dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, otwarcia 
pulpitowe, lukarny łukowe typu „wole oko” 
itp. Szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może prze-
kroczyć ½ długoņci całej połaci dachowej 
(tzn. szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez 
okapów). Łączna szerokoņć lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci dacho-
wej. Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

i) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyj-
nej kamieniarki. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw; 

j) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

9) Dopuszcza się lokalizację nowych, parterowych 
budynków gospodarczych, inwentarsko - skła-
dowych i garaży z poddaszem użytkowym, re-
alizowanych jako wolnostojące lub dobudowa-
ne do mieszkalnych. Wysokoņć budynków nie 
może przekroczyć w kalenicy wysokoņci 
7 metrów nad poziom istniejącego terenu od 
strony przystokowej, a inwentarsko – składo-

wych 9 metrów nad poziom istniejącego terenu 
od strony przystokowej, za wyjątkiem budyn-
ków, w których wysokoņć wymuszona jest uwa-
runkowaniami technologicznymi. Obowiązuje 
realizacja dachów jako dwuspadowych, cztero-
połaciowych lub wielopołaciowych oraz 
w wypadku garaży dobudowanych do budyn-
ków mieszkalnych dachów jednospadowych, 
o kącie nachylenia połaci do 300 i kolorystyce 
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemno-
czerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 
matowy, ciemnozielony lub naturalnej dachów-
ki (kolor ceglasty). W wypadku realizacji budyn-
ków jako wolnostojących obowiązuje zakaz 
przesuwania w pionie połaci dachowych 
o wspólnej kalenicy i realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia; 

10) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niż 40% powierzchni 
działki lub terenu inwestycji; 

11) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku 
planu dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych 
oraz poprzez niewyznaczone na rysunku planu 
wewnętrzne ciągi komunikacyjne realizowane 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce 
postojowe na jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny. Do ww. miejsc postojowych wlicza się 
miejsca w garażu. Obowiązuje realizacja dodat-
kowo nie mniej niż 2 miejsc postojowych na 
każdej działce, na której będzie realizowana 
funkcja agroturystyczna. 

2. 1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolami: 1.MN – pow. 2,54 ha, 2.MN 
– pow. 3,10 ha, 3.MN – pow. 5,16 ha, 4.MN – pow. 
1,30 ha, 5.MN – pow. 0,62 ha, 6.MN – pow. 2,49 ha, 
7.MN – pow. 0,63 ha, 8.MN – pow. 0,52 ha, 9.MN – 
pow. 5,30 ha, 10.MN – pow. 3,73 ha, 11.MN – pow. 
1,44 ha, 12.MN – pow. 14,60 ha, 13.MN– pow. 1,04 
ha, 13a.MN– pow. 0,10 ha, 14.MN – pow. 0,62 ha 
15.MN – pow. 1,42 ha, 16.MN – pow. 2,23 ha, 
17.MN – pow. 0,68 ha, 18.MN – pow. 0,28 ha, 
19.MN – pow. 3,12 ha, 20.MN – pow. 5,67 ha, 
21.MN – pow. 6,69 ha, 22.MN – pow. 2,32 ha, 
23.MN – pow. 1,00 ha, 24.MN – pow. 5,61 ha, 
25.MN – pow. 5,88 ha, 26.MN – pow. 3,38 ha, 
27.MN – pow. 2,45 ha, 28.MN – pow. 6,69 ha 
29.MN – pow. 0,59 ha Obowiązują następujące za-
sady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

realizowane na istniejących działkach oraz na 
nowo wydzielanych działkach, zgodnie § 4, 
ust 16 lub na terenie inwestycji, którego po-
wierzchnia nie może być mniejsza niż 1000 
m2 z wyjątkiem terenów 2.MN, 3.MN, 9.MN, 
12.MN, 20.MN, 26.MN i 27.MN w których 
obowiązuje powierzchnia nie mniejsza niż 
600 m2 oraz terenów 6.MN, 18.MN i 22.MN 
w których obowiązuje powierzchnia nie 
mniejsza niż 800 m2; 

b) zabudowa zagrodowa realizowana na dział-
kach o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 
lub na terenie inwestycji, którego powierzch-
nia nie może być mniejsza niż 1500 m2, 
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z dopuszczeniem wykorzystania jej dla funk-
cji agroturystycznej; 

c) usługi komercyjne realizowane jako wynajem 
pokoi dla turystów w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 
a) budownictwo rekreacji indywidualnej reali-

zowane na istniejących działkach oraz na 
działkach nowo wydzielanych o powierzchni 
nie mniejszej niż 500 m2; 

b) usługi podstawowe, realizowane jako wbu-
dowane; 

c) obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 
drogi wewnętrzne, miejsca postojowe; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 
usług za wyjątkiem wymienionych w punkcie 2; 

4) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej 
działce lub terenie inwestycji nie może przekro-
czyć 30% ich powierzchni; 

5) Przy przebudowie i odbudowie istniejących 
obiektów obowiązuje: 
a) stosowanie miejscowych materiałów elewa-

cyjnych i charakterystycznego dla regionu 
detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 
tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów ko-
walskich. Zakaz stosowania na elewacjach 
sidingu z tworzyw sztucznych; 

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty); 

6) Obowiązują następujące zasady realizacji no-
wych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
budynków rekreacji indywidualnej oraz rozbu-
dowy lub nadbudowy istniejących, we wszyst-
kich terenach oznaczonych symbolami od 1.MN 
do 29.MN: 
a) realizacja budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych i budynków rekreacji indywidualnej 
w zabudowie wolnostojącej; 

b) kubatura budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego do 1200 m3, budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego z pokojami na wynajem do 
2500 m3, a budynku rekreacji indywidualnej 
do 400 m3. Do ww. kubatury nie wlicza się ku-
batury dobudowanego budynku gospo-
darczego, garażowego lub częņci kubatury 
budynku przeznaczonej dla ww. przeznacze-
nia; 

c) realizacja budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych z pokojami na wynajem o wysokoņci 
głównej kalenicy do 9 metrów nad poziom 
istniejącego terenu od strony przystokowej, 
a budynków rekreacji indywidualnej 
o wysokoņci głównej kalenicy do 7 metrów 
nad poziom istniejącego terenu od strony 
przystokowej; 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się re-
alizację dachów jako jednospadowych, dwu-
spadowych, czteropołaciowych lub wielopo-
łaciowych o kącie nachylenia głównych połaci 

do 450 i kolorystyce pokrycia połaci dacho-
wych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozie-
lony. Obowiązuje zakaz realizacji dachów 
o kącie nachylenia poniżej 10%. Dopuszcza się 
przy rozbudowie istniejących budynków, inne 
rozwiązania i kąty nachylenia połaci dacho-
wych, stanowiące kontynuację istniejących 
w nich rozwiązań; 

e) zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych 
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy 
wyglądów dachowych i lukarn) z dopuszcze-
niem załamania połaci i zmiany kąta ich na-
chylenia oraz otwierania dachów jako otwarć 
pulpitowych wychodzących z kalenicy na dłu-
goņci powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Zmia-
na kąta nachylenia połaci może nastąpić 
w odległoņci nie mniejszej niż 1/3 długoņci po-
łaci licząc od kalenicy. Dopuszcza się otwarcia 
dachowe typu: okna połaciowe, lukarny, fa-
cjatki, dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, otwar-
cia pulpitowe, lukarny łukowe typu „wole 
oko” itp. Szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekro-
czyć ½ długoņci całej połaci dachowej (tzn. 
szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez oka-
pów). Łączna szerokoņć lukarn nie może prze-
kroczyć 2/3 długoņci całej połaci dachowej. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

f) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 
kamieniarki. Zakaz stosowania na elewacjach 
sidingu z tworzyw; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki ele-
wacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych; 

7) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków 
gospodarczych i garaży z poddaszem użytko-
wym, oraz w wypadku realizacji zabudowy za-
grodowej dodatkowo parterowych budynków 
inwentarsko - składowych realizowanych jako 
wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. 
Wysokoņć budynków nie może przekroczyć 
w kalenicy wysokoņci 7 metrów nad poziom ist-
niejącego terenu od strony przystokowej. Obo-
wiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, 
czteropołaciowych lub wielopołaciowych oraz 
w wypadku garaży dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dachów jednospadowych, o kącie 
nachylenia połaci do 350 i kolorystyce pokrycia 
połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty). W wypadku realizacji budynków jako 
wolnostojących obowiązuje zakaz przesuwania 
w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy 
i realizacji połaci dachowych o różnym kącie na-
chylenia; 

8) W terenach predysponowanych do inicjowania 
zjawisk morfodynamicznych, w tym osuwisko-
wych, oznaczonych na rysunku planu, przy loka-
lizacji obiektów budowlanych obowiązują zasady 
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wynikające z II geotechnicznej kategorii warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych. 
Obowiązuje lokalizacja wszystkich obiektów 
w sposób maksymalnie wykorzystujący natural-
ne ukształtowanie terenu oraz ograniczający 
prowadzenie robót ziemnych, mogących wywo-
ływać procesy osuwiskowe; 

9) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niż 40% powierzchni 
działki lub terenu inwestycji; 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku 
planu dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz 
poprzez niewyznaczone na rysunku planu we-
wnętrzne ciągi komunikacyjne realizowane zgod-
nie z przepisami odrębnymi; 

11) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce po-
stojowe na jeden budynek mieszkalny jednoro-
dzinny. Obowiązuje realizacja dodatkowo nie 
mniej niż 2 miejsc postojowych na każdej działce, 
na której będzie realizowana funkcja usługowa. 
Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca 
w garażu. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 
1.MN/U – pow. 2,10 ha, 2.MN/U – pow. 2,27 ha, 
3.MN/U – pow. 0,49 ha, 4.MN/U – pow. 0,80 ha. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowa-
nia terenów 

1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

realizowane na istniejących działkach oraz na 
nowo wydzielanych działkach, zgodnie § 4, 
ust 16 lub na terenie inwestycji, którego po-
wierzchnia nie może być mniejsza niż 800 m2, 
z wyjątkiem terenów 2.MN/U i 4.MN/U 
w których obowiązuje powierzchnia nie 
mniejsza niż 600 m2; 

b) usługi komercyjne, realizowane jako budynki 
wolnostojące lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na istnieją-
cych działkach oraz na nowo wydzielanych 
działkach, zgodnie § 4, ust 16 lub na terenie 
inwestycji, którego powierzchnia nie może 
być mniejsza niż 1000 m2, usytuowanych wy-
łącznie przy drogach publicznych i posiadają-
cych z nich zjazd; 

c) usługi komercyjne realizowane jako wynajem 
pokoi dla turystów w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 
a) budownictwo rekreacji indywidualnej reali-

zowane na istniejących działkach oraz na 
działkach nowo wydzielanych o powierzchni 
nie mniejszej niż 500 m2; 

b) usługi podstawowe, realizowane jako wbu-
dowane na istniejących działkach oraz na 
nowo wydzielanych działkach, zgodnie § 4, 
ust 16 lub na terenie inwestycji, którego po-
wierzchnia nie może być mniejsza niż 800 m2; 

c) usługi komercyjne jako wbudowane o po-
wierzchni do 40% całkowitej powierzchni bu-
dynku mieszkalnego na istniejących dział-
kach oraz na nowo wydzielanych działkach, 
zgodnie z § 4, ust 16 lub na terenie inwesty-

cji, którego powierzchnia nie może być 
mniejsza niż 1000 m2; 

d) w terenie 2.MN/U usługi komercyjne związa-
ne z handlem, składowaniem i magazynowa-
niem produktów rolnych; 

e) drobna wytwórczoņć nie zakłócająca funkcji 
mieszkaniowej realizowana w ramach prze-
znaczenia podstawowego, na istniejących 
działkach oraz na nowo wydzielanych dział-
kach, zgodnie § 4, ust 16 lub na terenie inwe-
stycji, którego powierzchnia nie może być 
mniejsza niż 1500 m2 i posiadających dostęp 
do dróg publicznych. 

f) obiekty budowlane infrastruktury technicz-
nej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe ; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 
usług i drobnej wytwórczoņci za wyjątkiem 
wymienionych w punkcie 1 i 2; 

4) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej 
działce lub terenie inwestycji nie może przekro-
czyć 50% ich powierzchni; 

5) Powierzchnia zabudowy usługowej lub drobnej 
wytwórczoņci realizowanej jako budynki wolno-
stojące lub dobudowane do budynków miesz-
kalnych na wydzielonej działce lub terenie in-
westycji, nie może przekraczać 50% całkowitej 
powierzchni działki lub terenu inwestycji prze-
widzianej do zabudowy, ustalonej w pkt 4; 

6) Przy przebudowie i odbudowie istniejących 
obiektów obowiązuje: 
a) stosowanie miejscowych materiałów elewa-

cyjnych i charakterystycznego dla regionu de-
talu (gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. 
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu 
z tworzyw; 

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych; 

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciem-
nozielony lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty); 

7) Obowiązują następujące zasady realizacji no-
wych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, budynków rekreacji indywidualnej i bu-
dynków usługowych oraz rozbudowy lub nad-
budowy istniejących budynków mieszkalnych 
i usługowych, we wszystkich terenach oznaczo-
nych symbolami od 1.MN/U do 4.MN/U: 
a) realizacja budynków w zabudowie wolnosto-

jącej. W wypadku budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych gdy szerokoņć działki wy-
nosi 16 m i poniżej dopuszcza się realizacje 
budynków w zabudowie bliźniaczej, w tym 
realizowanej w granicy działki; 

b) kubatura budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego do 1200 m3, budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z pokojami na wynajem do 
2500 m3. Do ww. kubatury nie wlicza się ku-
batury dobudowanego budynku gospo-
darczego, usługowego, garażowego lub czę-
ņci kubatury budynku przeznaczonej dla ww. 
przeznaczenia. 
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c) kubatura budynku rekreacji indywidualnej 
nie większa niż 400 m3. Do ww. kubatury nie 
wlicza się kubatury dobudowanego budynku 
gospodarczego, usługowego, garażowego 
lub częņci kubatury budynku przeznaczonej 
dla ww. przeznaczenia 

d) realizacja budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych o wysokoņci w głównej kalenicy do 
9 metrów nad poziom istniejącego terenu od 
strony przystokowej; 

e) realizacja budynków rekreacji indywidualnej 
o wysokoņci w głównej kalenicy do 7 metrów 
nad poziom istniejącego terenu od strony 
przystokowej; 

f) realizacja budynków usługowych oraz bu-
dynków drobnej wytwórczoņci o wysokoņci 
w głównej kalenicy do 7 nad poziom istnieją-
cego terenu od strony przystokowej; 

g) przy realizacji nowych budynków oraz nad-
budowie budynków obowiązek realizacji da-
chów jako dwuspadowych lub wielopołacio-
wych o kącie nachylenia głównych połaci 
pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia po-
łaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty). W wypadku realizacji budyn-
ków usługowych jako dobudowanych do bu-
dynków mieszkalnych dopuszcza się realiza-
cje dachów jednospadowych o kącie nachy-
lenia połaci pomiędzy 300 – 450; 

h) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 
realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-
lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty). Obowiązuje zakaz realizacji da-
chów o kacie nachylenia poniżej 10%. Do-
puszcza się przy rozbudowie istniejących bu-
dynków, inne rozwiązania i kąty nachylenia 
połaci dachowych, stanowiące kontynuację 
istniejących w nich rozwiązań; 

i) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) 
z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany 
kąta ich nachylenia w strefie okapu na da-
chów jako otwarć pulpitowych wychodzą-
cych z kalenicy na długoņci powyżej 1/2 ele-
wacji kalenicowej. Zmiana kąta nachylenia 
połaci może nastąpić w odległoņci nie mniej-
szej niż 1/3 długoņci połaci licząc od kalenicy. 
Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: okna 
połaciowe, lukarny, facjatki, dymniki, „ja-
skółki”, „kapliczki”, otwarcia pulpitowe, lu-
karny łukowe typu „wole oko” itp. Szerokoņć 
jednej lukarny liczona w najszerszym jej 
miejscu, nie może przekroczyć ½ długoņci ca-
łej połaci dachowej (tzn. szerokoņć czołowej 
ņciany lukarny bez okapów). Łączna szero-
koņć lukarn nie może przekroczyć 2/3 długo-

ņci całej połaci dachowej. Zakaz realizacji da-
chów namiotowych; 

j) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyj-
nej kamieniarki. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw; 

k) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

8) Dopuszcza się lokalizację parterowych budyn-
ków gospodarczych i garaży z poddaszem użyt-
kowym, realizowanych jako wolnostojące lub 
dobudowane do mieszkalnych. Wysokoņć bu-
dynków nie może przekroczyć w kalenicy wyso-
koņci 7 metrów nad poziom istniejącego terenu 
od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja 
dachów jako dwuspadowych, czteropołacio-
wych lub wielopołaciowych oraz w wypadku 
dobudowanych do budynków mieszkalnych da-
chów jednospadowych, o kącie nachylenia po-
łaci do 350 i kolorystyce pokrycia połaci dacho-
wych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony 
lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty). 
W wypadku realizacji budynków jako wolnosto-
jących obowiązuje zakaz przesuwania w pionie 
połaci dachowych o wspólnej kalenicy 
i realizacji połaci dachowych o różnym kącie na-
chylenia; 

9) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niż 30% powierzchni 
działki lub terenu inwestycji; 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku 
planu dróg publicznych oraz poprzez niewyzna-
czone na rysunku planu wewnętrzne drogi 
i ciągi komunikacyjne realizowane zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

11) Na stanowiskach postojowych, placach maga-
zynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje 
realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami 
zapewniającymi spływ wody opadowej do 
wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota 
i łapaczami oleju; 

12) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce 
postojowe na jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny. Obowiązuje realizacja dodatkowo nie 
mniej niż 2 miejsc postojowych na każdej dział-
ce, na której będzie realizowana funkcja usłu-
gowa lub drobna wytwórczoņć. Do ww. miejsc 
postojowych wlicza się miejsca w garażu. 

§ 9. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KO-
MERCYJNYCH 

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem 1.U – pow. 0,58 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi ko-
mercyjne (handel, gastronomia); 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – drobna 
wytwórczoņć, zieleń urządzona, parkingi, obiek-
ty budowlane infrastruktury technicznej; 

3) Dopuszcza się realizację obiektów jako wolno-
stojących, na zasadach okreņlonych 
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w przepisach odrębnych oraz ustaleniach pkt. 
6.; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% pow. terenu; 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
małej architektury; 

6) W zakresie kształtowania architektury nowych 
obiektów obowiązuje: 
a) realizacja budynków usługowych o wysoko-

ņci w głównej kalenicy do 9 metrów nad po-
ziom istniejącego terenu od strony przysto-
kowej; 

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, 
czteropołaciowych lub wielopołaciowych 
o kącie nachylenia głównych połaci pomię-
dzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy lub naturalnej 
dachówki (kolor ceglasty); 

c) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania 
dachów jako otwarć pulpitowych wycho-
dzących z kalenicy. Dopuszcza się otwarcia 
dachowe typu: okna połaciowe, lukarny, fa-
cjatki, dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, 
otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu 
„wole oko” itp. Szerokoņć jednej lukarny li-
czona w najszerszym jej miejscu, nie może 
przekroczyć ½ długoņci całej połaci dacho-
wej (tzn. szerokoņć czołowej ņciany lukarny 
bez okapów). Łączna szerokoņć lukarn nie 
może przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci 
dachowej. Zakaz realizacji dachów namio-
towych; 

d) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stoso-
wanie miejscowych materiałów elewacyj-
nych i charakterystycznego dla regionu de-
talu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tra-
dycyjnej kamieniarki. Zakaz stosowania na 
elewacjach sidingu z tworzyw; 

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

7) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 20% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych. 

8) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lo-
kalnej; 

9) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 20 
mp/1000 m2 pow. użytkowej. 

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem 2.U – pow. 1,20 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi re-
alizowane jako agroturystyczny oņrodek szkole-
niowo - wypoczynkowy 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń 
urządzona, parkingi, obiekty budowlane infra-
struktury technicznej; 

3) Dopuszcza się realizację obiektów jako wolno-
stojących, na zasadach okreņlonych w przepi-
sach odrębnych oraz ustaleniach pkt. 6.; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% pow. terenu; 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
małej architektury; 

6) W zakresie kształtowania architektury nowych 
obiektów oraz przy przebudowie, nadbudowie, 
odbudowie i rozbudowie istniejących, obowią-
zuje: 
a) realizacja budynków usługowych o wysoko-

ņci w kalenicy do 9 metrów nad poziom ist-
niejącego terenu od strony przystokowej; 

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, czte-
ropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie 
nachylenia głównych połaci pomiędzy 200 – 
450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, 
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty); 

c) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania 
dachów jako otwarć pulpitowych wychodzą-
cych z kalenicy. Dopuszcza się otwarcia da-
chowe typu: okna połaciowe, lukarny, facjat-
ki, dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, otwarcia 
pulpitowe, lukarny łukowe typu „wole oko” 
itp. Szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekro-
czyć ½ długoņci całej połaci dachowej (tzn. 
szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez oka-
pów). Łączna szerokoņć lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci dacho-
wej. Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 
realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-
lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty). Obowiązuje zakaz realizacji da-
chów o kacie nachylenia poniżej 10%. Do-
puszcza się przy rozbudowie istniejących bu-
dynków, inne rozwiązania i kąty nachylenia 
połaci dachowych, stanowiące kontynuację 
istniejących w nich rozwiązań 

e) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyj-
nej kamieniarki. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw; 

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych; 

7) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 20% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych. 

8) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyzna-
czonej na rysunku planu drogi wewnętrznej; 
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9) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 20 
mp/1000 m2 pow. użytkowej. 

3. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem 3.U – pow. 0,16 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi ko-
mercyjne (handel); 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – drobna 
wytwórczoņć, zieleń urządzona, parkingi, obiek-
ty budowlane infrastruktury technicznej; 

3) Dopuszcza się realizację obiektów jako wolno-
stojących, na zasadach okreņlonych w przepi-
sach odrębnych oraz ustaleniach pkt. 6.; 

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
50% pow. terenu; 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
małej architektury; 

6) W zakresie kształtowania architektury nowych 
obiektów, oraz przy przebudowie, nadbudowie, 
odbudowie i rozbudowie istniejącego, obowią-
zuje: 
a) realizacja budynków usługowych o wysoko-

ņci w kalenicy do 9 metrów nad istniejący po-
ziom terenu od strony przystokowej; 

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, czte-
ropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie 
nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 
450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, 
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty); 

c) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania 
dachów jako otwarć pulpitowych wychodzą-
cych z kalenicy. Dopuszcza się otwarcia da-
chowe typu: okna połaciowe, lukarny, facjat-
ki, dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, otwarcia 
pulpitowe, lukarny łukowe typu „wole oko” 
itp. Szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekro-
czyć ½ długoņci całej połaci dachowej (tzn. 
szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez oka-
pów). Łączna szerokoņć lukarn nie może prze-
kroczyć 2/3 długoņci całej połaci dachowej. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się re-
alizację dachów jako jednospadowych, dwu-
spadowych, czteropołaciowych lub wielopo-
łaciowych o kącie nachylenia głównych poła-
ci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciem-
nozielony lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty). Obowiązuje zakaz realizacji dachów 
o kacie nachylenia poniżej 10%. Dopuszcza 
się przy rozbudowie istniejących budynków, 
inne rozwiązania i kąty nachylenia połaci da-
chowych, stanowiące kontynuację istnieją-
cych w nich rozwiązań; 

e) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 

i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyj-
nej kamieniarki. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw; 

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych; 

7) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 20% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych. 

8) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyzna-
czonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej; 

9) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej. 

§ 10. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG PU-
BLICZNYCH 

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem 1.UPo – pow. 0,44 ha. Obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania terenów: 

1) Zagospodarowanie terenu związane jest 
z realizacją celu publicznego; 2)Przeznaczenie 
podstawowe terenu - usługi oņwiaty; 
3)Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obiekty 
i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, obiek-
ty budowlane infrastruktury technicznej; 
4)Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, od-
budowę i rozbudowę istniejących budynków 
oņwiaty na zasadach okreņlonych w ustale-
niach pkt.7; 5)Dopuszcza się zmianę użytkowa-
nia obiektów, pod warunkiem wprowadzenia 
usług realizujących innego rodzaju cele pu-
bliczne; 6)Powierzchnia zabudowy nie może 
przekroczyć 40% powierzchni terenu; 7)W za-
kresie kształtowania architektury nowych 
obiektów oraz przy odbudowie, nadbudowie, 
przebudowie i rozbudowie istniejących obiek-
tów obowiązuje: 

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi 
oņwiaty; 

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obiekty 
i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, obiek-
ty budowlane infrastruktury technicznej; 

4) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, od-
budowę i rozbudowę istniejących budynków 
oņwiaty na zasadach okreņlonych w ustale-
niach pkt.7; 

5) Dopuszcza się zmianę użytkowania obiektów, 
pod warunkiem wprowadzenia usług realizują-
cych innego rodzaju cele publiczne; 

6) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
40% powierzchni terenu; 

7) W zakresie kształtowania architektury nowych 
obiektów oraz przy odbudowie, nadbudowie, 
przebudowie i rozbudowie istniejących obiek-
tów obowiązuje: 
a) realizacja budynków o wysokoņci w kalenicy 

do 15 metrów nad istniejący poziom terenu 
od strony przystokowej; 

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspa-
dowych, czteropołaciowych lub wielopoła-
ciowych o kącie nachylenia głównych połaci 
pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia 
połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobrązowy, grafitowy lub naturalnej 
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dachówki (kolor ceglasty), za wyjątkiem ba-
senu i sali gimnastycznej; 

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie po-
łaci dachowych o wspólnej kalenicy, realiza-
cji połaci dachowych o różnym kącie nachy-
lenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) 
i otwierania dachów jako otwarć pulpito-
wych wychodzących z kalenicy. Dopuszcza 
się otwarcia dachowe typu: okna połaciowe, 
lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „ka-
pliczki”, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe 
typu „wole oko” itp. Szerokoņć jednej lukar-
ny liczona w najszerszym jej miejscu, nie 
może przekroczyć ½ długoņci całej połaci da-
chowej (tzn. szerokoņć czołowej ņciany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokoņć lukarn 
nie może przekroczyć 2/3 długoņci całej po-
łaci dachowej. Zakaz realizacji dachów na-
miotowych; 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 
realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-
lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty). Obowiązuje zakaz realizacji da-
chów o kącie nachylenia poniżej 10%. Do-
puszcza się przy rozbudowie istniejących 
budynków, inne rozwiązania i kąty nachyle-
nia połaci dachowych, stanowiące kontynu-
ację istniejących w nich rozwiązań 

e) obowiązuje dostosowanie architektury bu-
dynków do lokalnych tradycji budowlanych 
oraz stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla re-
gionu detalu (gzymsy, obramienia okienne 
itp.), tradycyjnej kamieniarki. Zakaz stoso-
wania na elewacjach sidingu z tworzyw 
sztucznych; 

f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

8) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 30% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych, 
w tym kompozycji zieleni urządzonej; 

9) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 5; 

10) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy 
lokalnej. 

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem 2.UPo – pow. 0,29 ha. Obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania terenów: 

1) Zagospodarowanie terenu związane jest 
z realizacją celu publicznego; 

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi 
oņwiaty; 

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obiekty 
i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, obiek-
ty budowlane infrastruktury technicznej; 

4) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, od-
budowę i rozbudowę istniejącego budynku 

oņwiaty na zasadach okreņlonych w ustale-
niach pkt.7; 

5) Dopuszcza się zmianę użytkowania obiektu, 
pod warunkiem wprowadzenia usług realizują-
cych innego rodzaju cele publiczne; 

6) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% powierzchni terenu; 

7) Dopuszcza się realizację obiektu o funkcji so-
cjalno – administracyjnej związanego z obsłu-
gą terenu oznaczonego symbolem US; 

8) W zakresie kształtowania architektury nowych 
obiektów oraz przy odbudowie, nadbudowie, 
przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu 
obowiązuje: 

a) realizacja budynków o wysokoņci w kalenicy 
do 12 metrów nad istniejący poziom terenu 
od strony przystokowej; 

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspa-
dowych, czteropołaciowych lub wielopoła-
ciowych o kącie nachylenia głównych połaci 
pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia 
połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobrązowy, grafitowy lub naturalnej 
dachówki (kolor ceglasty), za wyjątkiem ba-
senu i sali gimnastycznej; 

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie po-
łaci dachowych o wspólnej kalenicy, realiza-
cji połaci dachowych o różnym kącie nachy-
lenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) 
i otwierania dachów jako otwarć pulpito-
wych wychodzących z kalenicy. Dopuszcza 
się otwarcia dachowe typu: okna połaciowe, 
lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „ka-
pliczki”, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe 
typu „wole oko” itp. Szerokoņć jednej lukar-
ny liczona w najszerszym jej miejscu, nie 
może przekroczyć ½ długoņci całej połaci da-
chowej (tzn. szerokoņć czołowej ņciany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokoņć lukarn 
nie może przekroczyć 2/3 długoņci całej po-
łaci dachowej. Zakaz realizacji dachów na-
miotowych; 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 
realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-
lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty). Obowiązuje zakaz realizacji da-
chów o kacie nachylenia poniżej 10%. Do-
puszcza się przy rozbudowie istniejących 
budynków, inne rozwiązania i kąty nachyle-
nia połaci dachowych, stanowiące kontynu-
ację istniejących w nich rozwiązań; 

e) obowiązuje dostosowanie architektury bu-
dynków do lokalnych tradycji budowlanych 
oraz stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla re-
gionu detalu (gzymsy, obramienia okienne 
itp.) tradycyjnej kamieniarki. Zakaz stosowa-
nia na elewacjach sidingu z tworzyw sztucz-
nych; 
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f) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

9) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 30% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych, 
w tym kompozycji zieleni urządzonej; 

10) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 5; 

11) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy 
dojazdowej. 

3. Tereny zabudowy usługowej – sakralnej, oznaczone 
symbolem UPr – pow. 0,11 ha, Obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi 
sakralne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego – zie-
leń urządzona z obiektami i urządzeniami małej 
architektury, obiekty budowlane infrastruktury 
technicznej; 

3) Przebudowa i odbudowa istniejącego obiektu 
na następujących zasadach: 

a) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-
brązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitu-
jącej drewniany gont; 

4) Zakaz realizacji nowych budynków oraz nad-
budowy i rozbudowy istniejącego; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biolo-
gicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej 
niż 50%, w tym kompozycji zieleni urządzonej; 

6) Realizacja miejsc postojowych na terenie 
oznaczonym symbolem 1.KS; 

7) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi we-
wnętrznej. 

4. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem UP – pow. 0,08 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi słu-
żące porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu 
oraz ochronie przeciwpożarowej, usługi kultury; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń 
urządzona i parkingi; 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% pow. terenu; 

4) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę 
i rozbudowę istniejącego budynku na następu-
jących zasadach: 
a) przy rozbudowie budynku obowiązuje zakaz 

przekraczania jego istniejącej wysokoņci 
b) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 

realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-
lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty). Obowiązuje zakaz realizacji dachów 
o kacie nachylenia poniżej 10%. Dopuszcza 
się przy rozbudowie istniejących budynków, 

inne rozwiązania i kąty nachylenia połaci da-
chowych, stanowiące kontynuację istnieją-
cych w nich rozwiązań; 

c) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyj-
nej kamieniarki. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw; 

d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych; 

5) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 10% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym 
kompozycji zieleni urządzonej. 

6) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lo-
kalnej; 

7) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 2. 

5. Tereny usług, oznaczone symbolem US – pow. 
1,08 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Zagospodarowanie terenu związane jest 
z realizacją celu publicznego; 

2) Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urządze-
nia sportowe; 

3) Przeznaczenie dopuszczalne – tereny zieleni, 
parkingi, obiekty budowlane infrastruktury 
technicznej; 

4) Dopuszcza się realizację pól do gier sporto-
wych, w tym boisk sportowych, obiektów 
i urządzeń małej architektury, zadaszonych ta-
rasów, drewnianych altan, urządzonych miejsc 
na ognisko i do grillowania itp.; 

5) Obowiązuje zakaz realizacji budynków. 
6) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów tymcza-

sowych za wyjątkiem lokalizacji obiektów tym-
czasowych związanych z obsługą i organizacją 
imprez; 

7) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 30% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych; 

8) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych; 
9) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 

w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 20; 
10) Dostęp do terenów z ustalonej w planie 

i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lo-
kalnej. 

§ 11. USTALENIA DLA TERENÓW PRODUKCYJ-
NYCH 

1. Tereny produkcji, oznaczone symbolem: 1.PPn - 
pow. 0,29 ha Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – produkcja, 
składowanie, magazynowanie; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – drobna 
wytwórczoņć, usługi, zieleń izolacyjna, obiekty 
budowlane infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne, miejsca postojowe; 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% pow. terenu; 
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4) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, odbu-
dowę i rozbudowę istniejących budynków na 
zasadach okreņlonych w ustaleniach pkt.5; 

5) Przy realizacji nowych budynków oraz rozbu-
dowie, przebudowie, odbudowie i nadbudowie 
istniejących obowiązuje uwzględnienie nastę-
pujących zasad: 
a) realizacja obiektów jako wolnostojących; 
b) wysokoņć liczona od istniejącego poziomu 

terenu do najwyżej położonego elementu 
konstrukcji dachowej nie więcej niż 
9 metrów od strony przystokowej; 

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, 
ewentualnie wielopołaciowych o kącie na-
chylenia głównych połaci do 450 i kolorysty-
ce pokrycia połaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafito-
wy, czarny matowy, ciemnozielony lub natu-
ralnej dachówki (kolor ceglasty). Dopuszcza 
się dachy pulpitowe i dachy płaskie; 

d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych; 

6) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie 
mniejszej niż 20% terenów biologicznie czyn-
nych, w tym kompozycji zieleni urządzonej. 

7) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyzna-
czonej na rysunku planu drogi wewnętrznej; 

8) Na stanowiskach postojowych, placach maga-
zynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje 
realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami 
zapewniającymi spływ wody opadowej do 
wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota 
i łapaczami oleju; 

9) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej obiektu; 

2. Tereny produkcji, oznaczone symbolem: 2.PPn – 
pow. 0,20 ha Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – produkcja, 
składowanie, magazynowanie; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – drobna wy-
twórczoņć, usługi, zieleń izolacyjna, obiekty bu-
dowlane infrastruktury technicznej, miejsca po-
stojowe; 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
70% pow. terenu 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istnieją-
cych oraz realizacje nowych budynków na na-
stępujących zasadach; 
a) realizacja budynków o wysokoņci w kalenicy 

do 12 metrów nad istniejący poziom terenu 
od strony przystokowej; 

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, 
ewentualnie wielopołaciowych o kącie nachy-
lenia głównych połaci do 450 i kolorystyce 
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciem-
noczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
czarny matowy, ciemnozielony lub naturalnej 
dachówki (kolor ceglasty). Dopuszcza się da-
chy pulpitowe i dachy płaskie; 

c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych; 

5) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie 
mniejszej niż 20% terenów biologicznie czyn-
nych, w tym kompozycji zieleni urządzonej. 

6) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicz-
nej klasy lokalnej; 

7) Na stanowiskach postojowych, placach maga-
zynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje 
realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami 
zapewniającymi spływ wody opadowej do 
wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota 
i łapaczami oleju; 

8) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej obiektu; 

 
Rozdział III 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI. 

§ 12. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG 

1. Tereny komunikacji - droga publiczna, oznaczona 
symbolem 1.KDL – pow. 3,70 ha. Obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Teren drogi powiatowej klasy lokalnej (Nr 1533 
K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice) 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 15 m 
i jej elementów realizowanych na zasadach 
okreņlonych w przepisach odrębnych, takich 
jak: 
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 5 m; 
b) chodniki; 
c) przystanki komunikacji autobusowej 
d) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi. 
2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na 

zasadach okreņlonych w przepisach odrębnych; 

2. Tereny komunikacji - drogi publiczne, oznaczona 
symbolem 2.KDL – pow. 0,63 ha, 3.KDL - pow. 2,42 
ha. Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania terenów: 

1) Tereny dróg gminnych klasy lokalnej 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 12 m 
i jej elementów realizowanych na zasadach 
okreņlonych w przepisach odrębnych, takich 
jak: 
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 5 m; 
b) chodniki; 
c) przystanki komunikacji autobusowej 
d) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi. 
2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na 

zasadach okreņlonych w przepisach odrębnych; 

3. Tereny komunikacji - drogi publiczne, oznaczone 
symbolami: 2.KDD – pow. 1,05 ha, 3.KDD – pow. 
0,31 ha. Obowiązują następujące zasady zago-
spodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicz-
nych klasy dojazdowej o szerokoņci w liniach 
rozgraniczających 10 m i jej elementów, takich 
jak: 

a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m; 
b) chodniki; 
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c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogi. 

4. Tereny komunikacji - drogi publiczne, oznaczone 
symbolami: 1.KDD – pow. 0,43 ha. Obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg pu-
blicznych klasy dojazdowej o szerokoņci 
w liniach rozgraniczających 6 m i jej elemen-
tów, takich jak: 
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 3,5 m; 
b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi; 

5. 1.Tereny komunikacji - drogi wewnętrzne, ozna-
czone symbolami: 1.KDW – pow. 0,31 ha, 2.KDW 
– pow. 0,16 ha, 3.KDW – pow. 0,08 ha, 4.KDW – 
pow. 0,09 ha, 5.KDW – pow. 0,18 ha, 6.KDW – 
pow. 0,62 ha, 7.KDW – pow. 0,29 ha, 8.KDW – 
pow. 0,24 ha, 9.KDW – pow. 0,22 ha, 10.KDW – 
pow. 0,04 ha, 11.KDW – pow.0,14 ha, 12.KDW – 
pow. 0,09 ha, 13.KDW – pow. 0,18 ha, 14.KDW – 
pow. 0,13 ha, 15.KDW – pow. 0,16 ha, 16.KDW – 
pow. 0,16 ha, Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów ach: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg we-
wnętrznych o szerokoņci w liniach rozgranicza-
jących 6 m i jej elementów, takich jak: 
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 3,5 m; 
b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi; 
2) Obowiązek realizacji placu do zawracania 

o wymiarach 15mx15m na zakończeniu dróg 
oznaczonych symbolem 6.KDW; 9.KDW; 
10.KDW; 13.KDW. 

§ 13. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PAR-
KINGÓW 

1. Tereny parkingu oznaczone symbolem 1.KS – pow. 
0,05 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Możliwoņć realizacji nie więcej niż 20 miejsc po-
stojowych; 

2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 
3) Obowiązek wkomponowania miejsc postojo-

wych w zieleń drzewiasto – krzewiastą; 
4) Obowiązek oczyszczania wód opadowych 

z terenów placów z substancji ropopochodnych 
oraz częņci stałych; 

2. Tereny parkingu oznaczone symbolem 2.KS – pow. 
0,05 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Możliwoņć realizacji nie więcej niż 20 miejsc po-
stojowych; 

2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 
3) Obowiązek wkomponowania miejsc postojo-

wych w zieleń drzewiasto – krzewiastą; 
4) Obowiązek oczyszczania wód opadowych 

z terenów placów z substancji ropopochodnych 
oraz częņci stałych; 

3. Tereny parkingu oznaczone symbolem 3.KS – pow. 
0,08 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) Możliwoņć realizacji nie więcej niż 30 miejsc po-
stojowych; 

2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 
3) Obowiązek wkomponowania miejsc postojo-

wych w zieleń drzewiasto – krzewiastą; 
4) Obowiązek oczyszczania wód opadowych 

z terenów placów z substancji ropopochodnych 
oraz częņci stałych; 

§ 14. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW GO-
SPODARKI WODNEJ 

1. Tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, 
oznaczone symbolem 1.WZ – pow. 0,01 ha. Obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania te-
renów: 

1) Zagospodarowanie terenu związane jest z reali-
zacją celu publicznego; 

2) Działalnoņć inwestycyjna może być prowadzona 
na podstawie przepisów odrębnych; 

3) Dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na 
rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej. 

2. Tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę – 
zbiornik wyrównawczy, oznaczone symbolem 
2.WZ – pow. 0,06 ha. Obowiązują następujące za-
sady zagospodarowania terenów: 

1) Zagospodarowanie terenu związane jest 
z realizacją celu publicznego; 

2) Działalnoņć inwestycyjna może być prowadzona 
na podstawie przepisów odrębnych; 

3) Dojazd istniejącą drogą wewnętrzną nie wyzna-
czoną na rysunku planu. 

 
DZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJŅCIOWE I KOŃCOWE. 

§ 15. Brak treņci 

Ustala się z tytułu uchwalenia planu 
i związanego z tym wzrostu wartoņci nieruchomoņci, 
stawkę dla naliczania opłat w wysokoņci: 

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbola-
mi: U; PPn; 

2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami 
MN; MN/U; 

3. 10% dla terenów pozostałych. 

§ 16. Brak treņci 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Starego Sącza. 

§ 17. Brak treņci 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

§ 18. Brak treņci 

Uchwała podlega publikacji na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Starym Sączu. 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  

Kazimierz Gizicki 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – MOSZCZENICA NIŻNA 
 

Skala 1:2000* 
 

UKŁAD SEKCJI 
 
 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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ROZSTRZYGNIĘCIA RADY MIEJSKIEJ  

 o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
zapisanych w planie „Moszczenica Niżna”, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy 

I. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy. 

1) Do realizacji w latach 2011 – 2020 przewidziano: 
a) stabilizację osuwiska wraz z obudową 

i zabezpieczeniem drogi 16.KDW w roku 
2011 r. 

b) budowę sieci i urządzeń kanalizacji sanitar-
nej w latach 2012 – 2020 r. 

2) W/w zadania realizowane będą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa material-
nego i finansowego w tym zakresie. 

3) Realizacja w okresie 2011 – 2020 i latach na-
stępnych, pozostałych inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy i ujętych w planie, nie wymaga 
zmiany niniejszego rozstrzygnięcia. 

4) Wydatki na ww. zadania będą wymagały zabez-
pieczenia ņrodków finansowych w budżecie 
miasta pochodzących z dochodów własnych 
gminy i innych źródeł, w przybliżonej wysoko-
ņci: 
a) 640.325,00 zł dla realizacji zadania 1.a 

w roku 2011, w tym: 
- 6875 zł przygotowanie inwestycji (doku-

mentacja projektowa); 
b) 11.909.000,00 zł dla realizacji zadania 1.b 

w latach 2012 – 2020 r., w tym: 
- 224.000,00 zł przygotowanie inwestycji 

(opracowanie w latach 2012 – 2013 pro-
jektu technicznego na budowę kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowoņci Moszczenica 
Niżna); 

- 11.685.000,00 zł budowa sieci i urządzeń 
kanalizacji sanitarnej (realizacja kanaliza-
cji sanitarnej w Moszczenicy Niżnej 
w latach 2015 – 2020 z programu opera-

cyjnego „Infrastruktura i Ņrodowisko” 
w terenach zurbanizowanych). 

5) Prognozowaną wysokoņć kosztów okreņlono 
bez uwzględnienia zamian wartoņci nakładów 
inwestycyjnych w czasie na podstawie progno-
zy skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego Moszczenica Niżna, sporządzonej 
w maju 2010 r. 

6) Poszczególne zadania będą realizowane siłami 
własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji si-
łami zewnętrznymi. Wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywać się w trybie i na zasadach 
okreņlonych w ustawie – Prawo zamówień pu-
blicznych. 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

1) Powyższe zadania finansowane będą ze ņrod-
ków krajowych i unijnych. Ņrodki krajowe czę-
ņciowo pochodzić będą ze ņrodków własnych 
gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji ce-
lowych, pożyczek i kredytów, ņrodków instytu-
cji pozabudżetowych. Ņrodki unijne pochodzić 
będą z funduszy strukturalnych. 

2) Dopuszcza się udział innych niż gmina inwesto-
rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 

3) Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową 
w sprawie planowanych wydatków na inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej, tylko 
propozycją do rozważenia przy uchwalaniu 
w przyszłoņci budżetu gminy w tej częņci. 

III. Sposób realizacji i zasady finansowania w/w inwe-
stycji winny być uwzględnione w Wieloletnim pla-
nie finansowym i Wieloletnim programie inwesty-
cyjnym. 

IV. Zmiany ustalonych w pkt. I i II, sposobów realizacji 
oraz zasad finansowania zapisanych w planie 
„Moszczenica Niżna” inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, dokonane zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, nie wymagają zmiany ni-
niejszego rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  

Kazimierz Gizicki 
 

Załącznik Nr 3 do 
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Rady Miejskiej w Starym Sączu 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM 
SĄCZU, O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG i CZĘŅCIOWO 
UWZGLĘDNIONYCH, ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO „MOSZCZENICA NIŻNA” 

Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracją 
w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do 
wglądu publicznego w dniach od 14 grudnia 2010r do 

14 stycznia 2011 r., projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „MOSZCZENICA 
NIŻNA”. 

Uwaga nr 4 dotycząca włączenia do terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej częņci działki o nr 425/2 o powierzchni 
0,28 ha. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, działka nr 425/2 znajduje się w całoņci 
w obszarach chronionych przed zabudową z uwagi na 
koniecznoņć zapewnienia prawidłowego funkcjono-
wania przyrody, obejmujących obszary otwarte, rolno 
– zadrzewieniowe położone w bezpoņrednim sąsiedz-
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twie terenów leņnych oraz położone w wyznaczonych 
w studium terenach o najwyższych walorach krajo-
brazowych i wysokich walorach widokowych. 
W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych, wskazany jest zakaz zabu-
dowy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rol-
nictwa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, 
kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej (głównie linii 
energetycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie 
bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) usta-
lenia obowiązującego na obszarze gminy studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego są wiążące dla organów gminy przy spo-
rządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan 
miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci 
z ustaleniami studium. 

Uwaga nr 5 dotycząca włączenia do terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej działki o nr 422/3. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, działka nr 422/3 znajduje się w całoņci 
w obszarach chronionych przed zabudową z uwagi na 
koniecznoņć zapewnienia prawidłowego funkcjono-
wania przyrody, obejmujących obszary otwarte, rolno 
– zadrzewieniowe położone w bezpoņrednim sąsiedz-
twie terenów leņnych oraz położone w wyznaczonych 
w studium terenach o najwyższych walorach krajo-
brazowych i wysokich walorach widokowych. 
W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych, wskazany jest zakaz zabu-
dowy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rol-
nictwa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, 
kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej (głównie linii 
energetycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie 
bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) usta-
lenia obowiązującego na obszarze gminy studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego są wiążące dla organów gminy przy spo-
rządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan 
miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci 
z ustaleniami studium. 

Uwaga nr 7 dotycząca włączenia do terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej działek o nr 73/3 i 194. 

Uwagi nie uwzględniono. Działka o nr 73/3 jest 
własnoņcią miasta i gminy Stary Sącz i w projekcie 
planu przeznaczona jest dla usług publicznych – 
usługi oņwiaty. Wymieniona natomiast w uwadze 
działka o nr 194 nie może zostać włączona do tere-
nów przeznaczonych do zabudowy ze względu na jej 
położenie w obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Stary Sącz, w terenach wskazanych do 
objęcia zakazem zabudowy obejmujących: 

- tereny leņne; 
- tereny rolne położone w terenach o najwyż-

szych w skali gminy walorach krajobrazowych 
i wysokich walorach widokowych. 

W ustaleniach studium, w terenach o najwyż-
szych walorach krajobrazowych, wskazany jest zakaz 
zabudowy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związa-
nych z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą 
rolnictwa oraz przeznaczania gruntów na cele nierol-
nicze, kompleksowego zalesiania oraz realizacji na-
ziemnych urządzeń infrastruktury technicznej (głów-
nie linii energetycznych i wież telefonii komórkowej). 
Przeznaczenie analizowanej działki nr 194 do zabu-
dowy, jest sprzeczne z ustaleniami obowiązującego 
na obszarze gminy studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Stary Sącz. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami), ustalenia obowiązującego na obszarze 
gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgod-
noņci z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 8 dotycząca poszerzenia terenów 
budowlanych na działce nr 251/20 do granic ww. 
działki. 

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, wymieniony w treņci 
uwagi teren, znajduje się w całoņci w obszarach 
chronionych przed zabudową z uwagi na koniecznoņć 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyro-
dy, obejmujących obszary otwarte, rolno – zadrze-
wieniowe położone w bezpoņrednim sąsiedztwie 
terenów leņnych oraz położone w wyznaczonych 
w studium terenach o najwyższych walorach krajo-
brazowych i wysokich walorach widokowych. 
W ustaleniach studium, w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych, wskazany jest zakaz zabu-
dowy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rol-
nictwa oraz przeznaczania gruntów na cele nierolni-
cze, kompleksowego zalesiania oraz realizacji na-
ziemnych urządzeń infrastruktury technicznej (głów-
nie linii energetycznych i wież telefonii komórkowej). 
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), usta-
lenia obowiązującego na obszarze gminy studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego są wiążące dla organów gminy przy spo-
rządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan 
miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci 
z ustaleniami studium. Ponadto, wnioskowany teren 
w wykonanym dla obszaru miejscowoņci Moszczeni-
ca Niżna opracowaniu ekofizjograficznym, znajduje 
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się w wyznaczonych w ww. opracowaniu, chronio-
nych przed zabudową terenach, predysponowanych 
do inicjowania zjawisk geodynamicznych ze względu 
na znaczny kąt nachylenia, pofałdowania w obrębie 
stoku. Teren ten w ww. opracowaniu wskazany jest 
do zalesienia lub pozostawienia w użytkowaniu rol-
nym jako trwałe użytki zielone. Do uwzględnienia 
wniosków wynikających z opracowania ekofizjogra-
ficznego obligują przepisy ustawy Prawo ochrony 
ņrodowiska, która w art. 72 ust 2 i 4 stanowi, iż: 
w planach zagospodarowania przestrzennego przy 
przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz 
przy okreņlaniu zadań związanych z ich zagospoda-
rowaniem w strukturze wykorzystania terenów, ustala 
się, na podstawie opracowania ekofizjograficznego 
proporcje, pozwalające na zachowanie lub przywró-
cenie na nich równowagi przyrodniczej 
i prawidłowych warunków życia, a szczególnoņci 
m.in. uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania 
ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 

Uwaga nr 9 dotycząca dopuszczenia rozbu-
dowy i nadbudowy istniejącego na działce nr 381/1 
budynku mieszkalnego oraz budowy nowego domu. 

Uwagę uwzględniono częņciowo, dopuszcza-
jąc rozbudowę i nadbudowę istniejącego na działce 
nr 381/1 budynku mieszkalnego. Nie uwzględniono 
natomiast uwagi w częņci dotyczącej możliwoņci 
budowy na ww. działce nowego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, z uwagi na jej położenie 
w terenach, które w obowiązującym studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Stary Sącz znajdują się 
w chronionej przed zabudową strefie ekologicznej 
potoku Moszczenica, w obrębie której możliwa jest 
realizacja ujęć wody oraz urządzeń sportowo – rekre-
acyjnych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami), ustalenia obowiązującego na obszarze 
gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgod-
noņci z ustaleniami studium. 

Uwaga nr 13 dotycząca poszerzenia terenów 
budowlanych na działce nr 146 tak, aby można było 
wydzielić trzy działki budowlane. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, wymieniony w treņci uwagi teren, znajduje się 
w całoņci w obszarach chronionych przed zabudową 
z uwagi na koniecznoņć zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania przyrody, obejmujących obszary 
otwarte, rolno – zadrzewieniowe położone 
w wyznaczonych w studium terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych i wysokich walorach wido-
kowych. W ustaleniach studium, w terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych wskazany 
jest zakaz zabudowy, tworzenia nowych siedlisk, 
w tym związanych z prowadzeniem gospodarstw 
rolnych i obsługą rolnictwa i przeznaczania gruntów 
na cele nierolnicze, kompleksowego zalesiania oraz 

realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury tech-
nicznej (głównie linii energetycznych i wież telefonii 
komórkowej). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami) ustalenia obowiązującego na obszarze 
gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgod-
noņci z ustaleniami studium. Ponadto, wnioskowany 
teren, w wykonanym dla obszaru miejscowoņci 
Moszczenica Niżna opracowaniu ekofizjograficznym, 
znajduje się częņciowo w wyznaczonych w ww. opra-
cowaniu, chronionych przed zabudową terenach 
predysponowanych do inicjowania zjawisk geody-
namicznych ze względu na znaczny kąt nachylenia, 
pofałdowania w obrębie stoku. Teren ten w ww. 
opracowaniu wskazany jest do zalesienia lub pozo-
stawienia w użytkowaniu rolnym jako trwałe użytki 
zielone. Do uwzględnienia wniosków wynikających 
z opracowania ekofizjograficznego obligują przepisy 
ustawy Prawo ochrony ņrodowiska, która w art. 72 
ust 2 i 4 stanowi, iż: w planach zagospodarowania 
przestrzennego przy przeznaczaniu terenów na po-
szczególne cele oraz przy okreņlaniu zadań związa-
nych z ich zagospodarowaniem w strukturze wyko-
rzystania terenów, ustala się, na podstawie opraco-
wania ekofizjograficznego proporcje, pozwalające na 
zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi 
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, 
a szczególnoņci m.in. uwzględnienia potrzeb 
w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi 
i ich skutkom. 

Uwaga nr 14 dotycząca przesunięcia granicy 
terenów budowlanych na działce nr 211 do końca 
ww. działki, która biegnie wzdłuż drogi nr 208. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, wymieniony w treņci uwagi teren, znajduje się 
w całoņci w obszarach chronionych przed zabudową 
z uwagi na koniecznoņć zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania przyrody, obejmujących obszary 
otwarte, rolno – zadrzewieniowe położone 
w bezpoņrednim sąsiedztwie terenów leņnych oraz 
położone w wyznaczonych w studium terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych. W ustaleniach studium 
w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych 
wskazany jest zakaz zabudowy, tworzenia nowych 
siedlisk, w tym związanych z prowadzeniem gospo-
darstw rolnych i obsługą rolnictwa i przeznaczania 
gruntów na cele nierolnicze, kompleksowego zalesia-
nia oraz realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury 
technicznej (głównie linii energetycznych i wież tele-
fonii komórkowej). Zgodnie bowiem z art. 9 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego 
na obszarze gminy studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu pla-
nów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 
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ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwier-
dzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami studium. 

Uwaga nr 15, dotycząca przesunięcia granicy 
terenów budowlanych na działce nr 193 o kolejne 
dwie działki, do drogi nr 208. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, wymieniony w treņci uwagi teren, znajduje się 
w całoņci w obszarach chronionych przed zabudową 
z uwagi na koniecznoņć zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania przyrody, obejmujących obszary 
otwarte, rolno – zadrzewieniowe położone 
w bezpoņrednim sąsiedztwie terenów leņnych oraz 
położone w wyznaczonych w studium terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych. W ustaleniach studium, 
w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych 
wskazany jest zakaz zabudowy, tworzenia nowych 
siedlisk, w tym związanych z prowadzeniem gospo-
darstw rolnych i obsługą rolnictwa i przeznaczania 
gruntów na cele nierolnicze, kompleksowego zalesia-
nia oraz realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury 
technicznej (głównie linii energetycznych i wież tele-
fonii komórkowej). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego 
na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego są wiążące 
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu 
jego zgodnoņci z ustaleniami studium. 

Uwaga nr 16, dotycząca zmiany przewidzianej 
w projekcie planu powierzchni nowo wydzielonej 
działki dla budownictwa mieszkaniowego jednoro-
dzinnego z 10 arów na 8 arów. Zmiana jest konieczna 
z uwagi na wydzielenie na ww. działce drogi 
w miejscu służebnoņci przejazdu. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ zgodnie 
z ustaleniami projektu planu, minimalna powierzch-
nia nowo wydzielonej działki dla budownictwa miesz-
kaniowego jednorodzinnego w terenach oznaczonych 
symbolem 20.MN, w obrębie których znajduje się 
wymieniona w treņci uwagi działka, wynosi 600 m2. 

Uwaga nr 18, dotycząca włączenia do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodo-
wej działki nr 344, z możliwoņcią podziału ww. na 
cztery działki. 

Uwagę uwzględniono częņciowo, poszerzając 
tereny przeznaczone do zabudowy na działce 
o nr 344. Nie poszerzono terenów przeznaczony do 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na cały 
wymieniony w treņci uwagi teren, z uwagi na jego 
położenie w obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Stary Sącz w obszarach chronionych 
przed zabudową z uwagi na koniecznoņć zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania przyrody oraz ochro-
nę krajobrazu kulturowego, obejmujących obszary 
otwarte, rolno – zadrzewieniowe. Zgodnie bowiem 

z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
nia przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) ustalenia obowią-
zującego na obszarze gminy studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu pla-
nów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 
ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwier-
dzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami studium. 

Uwaga nr 20, dotycząca włączenia do terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej działki o nr 301/34. Autorzy uwagi informu-
ją, iż otrzymali ww. działkę umową darowizny jako 
budowlaną, na podstawie decyzji WZ z 2008 roku. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, wymieniona w treņci uwagi działka znajduje się 
w całoņci w obszarach chronionych przed zabudową 
z uwagi na koniecznoņć zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania przyrody, obejmujących obszary 
otwarte, rolno – zadrzewieniowe oraz tereny do prze-
kształceń, w których przewidywana jest zmiana cha-
rakteru użytkowania, wskazanych do zalesień 
i zadrzewień z uwagi na koniecznoņć stabilizacji sto-
ków i zwiększenie retencyjnoņci obszaru. Zgodnie 
bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), ustalenia 
obowiązującego na obszarze gminy studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 
ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwier-
dzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami studium. Ponad-
to, wnioskowany teren w wykonanym dla obszaru 
miejscowoņci Moszczenica Niżna opracowaniu ekofi-
zjograficznym, znajduje się w wyznaczonych w ww. 
opracowaniu, chronionych przed zabudową terenach 
predysponowanych do inicjowania zjawisk geody-
namicznych ze względu na znaczny kąt nachylenia, 
pofałdowania w obrębie stoku. Teren ten w ww. 
opracowaniu wskazany jest do zalesienia lub pozo-
stawienia w użytkowaniu rolnym jako trwałe użytki 
zielone. Do uwzględnienia wniosków wynikających 
z opracowania ekofizjograficznego obligują przepisy 
ustawy Prawo ochrony ņrodowiska, która w art. 72 
ust 2 i 4 stanowi, iż: w planach zagospodarowania 
przestrzennego przy przeznaczaniu terenów na po-
szczególne cele oraz przy okreņlaniu zadań związa-
nych z ich zagospodarowaniem w strukturze wyko-
rzystania terenów, ustala się, na podstawie opraco-
wania ekofizjograficznego proporcje, pozwalające na 
zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi 
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, 
a szczególnoņci m.in. uwzględnienia potrzeb 
w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi 
i ich skutkom. Zgodnie z przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(art. 65), decyzja o warunkach zabudowy, dla której 
nie wydano ostatecznej decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, traci ważnoņć w wyniku uchwalenia planu 
miejscowego, którego ustalenia są inne niż 
w wydanej decyzji. 
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Uwaga nr 21, dotycząca włączenia do terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej działki o nr 301/33. Autorzy uwagi informu-
ją, iż otrzymali ww. działkę umową darowizny jako 
budowlaną, na podstawie decyzji WZ z 2008 roku. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, wymieniona w treņci uwagi działka, znajduje się 
w całoņci w obszarach chronionych przed zabudową 
z uwagi na koniecznoņć zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania przyrody, obejmujących obszary 
otwarte, rolno – zadrzewieniowe oraz tereny do prze-
kształceń, w których przewidywana jest zmiana cha-
rakteru użytkowania, wskazanych do zalesień 
i zadrzewień z uwagi na koniecznoņć stabilizacji sto-
ków i zwiększenie retencyjnoņci obszaru. Zgodnie 
bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), ustalenia 
obowiązującego na obszarze gminy studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 
ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwier-
dzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami studium. Ponad-
to, wnioskowany teren w wykonanym dla obszaru 
miejscowoņci Moszczenica Niżna opracowaniu ekofi-
zjograficznym, znajduje się w wyznaczonych w ww. 
opracowaniu, chronionych przed zabudową terenach 
predysponowanych do inicjowania zjawisk geody-
namicznych, ze względu na znaczny kąt nachylenia, 
pofałdowania w obrębie stoku. Teren ten w ww. 
opracowaniu wskazany jest do zalesienia lub pozo-
stawienia w użytkowaniu rolnym jako trwałe użytki 
zielone. Do uwzględnienia wniosków wynikających 
z opracowania ekofizjograficznego, obligują przepisy 
ustawy Prawo ochrony ņrodowiska, która w art. 72 
ust 2 i 4 stanowi, iż: w planach zagospodarowania 
przestrzennego przy przeznaczaniu terenów na po-
szczególne cele oraz przy okreņlaniu zadań związa-
nych z ich zagospodarowaniem w strukturze wyko-
rzystania terenów, ustala się, na podstawie opraco-
wania ekofizjograficznego proporcje, pozwalające na 
zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi 
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, 
a szczególnoņci m.in. uwzględnienia potrzeb 
w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi 
i ich skutkom. Zgodnie z przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(art. 65) decyzja o warunkach zabudowy dla której nie 
wydano ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
z traci ważnoņć w wyniku uchwalenia planu miejsco-
wego którego ustalenia są inne niż w wydanej decy-
zji. 

Uwaga nr 22, dotycząca włączenia do terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej działek o nr 301/35/31. Autorzy uwagi in-
formują, iż posiadają decyzję WZ dla budowy na 
działce nr 301/21 budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego, w której to decyzji dopuszcza się podział 
działki 301/21. W wyniku ww. podziału powstały wy-
mienione w treņci uwagi działki. 

Uwagę uwzględniono częņciowo, włączając 
częņć działki o nr 301/35 do terenów przeznaczonych 

do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozo-
stałej częņci terenu wymienionego w treņci uwagi nie 
włączono do terenów budowlanych, z uwagi na ich 
położenie w studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego w obszarach chro-
nionych przed zabudową z uwagi na koniecznoņć 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyro-
dy, obejmujących obszary otwarte, rolno – zadrze-
wieniowe oraz tereny do przekształceń, w których 
przewidywana jest zmiana charakteru użytkowania, 
wskazanych do zalesień i zadrzewień z uwagi na ko-
niecznoņć stabilizacji stoków i zwiększenie retencyj-
noņci obszaru. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami), ustalenia obowiązującego na obszarze 
gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgod-
noņci z ustaleniami studium. Ponadto, wnioskowany 
teren w wykonanym dla obszaru miejscowoņci Mosz-
czenica Niżna opracowaniu ekofizjograficznym, znaj-
duje się w wyznaczonych w ww. opracowaniu, chro-
nionych przed zabudową terenach predysponowa-
nych do inicjowania zjawisk geodynamicznych ze 
względu na znaczny kąt nachylenia, pofałdowania 
w obrębie stoku. Teren ten, w ww. opracowaniu 
wskazany jest do zalesienia lub pozostawienia 
w użytkowaniu rolnym, jako trwałe użytki zielone. Do 
uwzględnienia wniosków wynikających z opracowa-
nia ekofizjograficznego obligują przepisy ustawy 
Prawo ochrony ņrodowiska, która w art. 72 ust 2 
i 4 stanowi, iż: w planach zagospodarowania prze-
strzennego przy przeznaczaniu terenów na poszcze-
gólne cele oraz przy okreņlaniu zadań związanych 
z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania 
terenów, ustala się, na podstawie opracowania ekofi-
zjograficznego proporcje, pozwalające na zachowanie 
lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej 
i prawidłowych warunków życia, a szczególnoņci 
m.in. uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania 
ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Zgodnie 
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (art. 65) decyzja o warunkach za-
budowy, dla której nie wydano ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, traci ważnoņć w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego, którego ustalenia są 
inne niż w wydanej decyzji. 

Uwaga nr 23, dotycząca poszerzenia terenu 
budowlanego na działce o nr 143/1 do granic osuwi-
ska. 

Uwagi nie uwzględniono. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, wymieniony w treņci uwagi teren, znajduje się 
w całoņci w obszarach chronionych przed zabudową 
z uwagi na koniecznoņć zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania przyrody, obejmujących obszary 
otwarte, rolno – zadrzewieniowe położone w wyzna-
czonych w studium terenach o najwyższych walorach 
krajobrazowych i wysokich walorach widokowych. 
W ustaleniach studium, w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych, wskazany jest zakaz zabu-
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dowy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rol-
nictwa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, 
kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej (głównie linii 
energetycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie 
bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), 
ustalenia obowiązującego na obszarze gminy stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan 
miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci 
z ustaleniami studium. Ponadto, wnioskowany teren 
w wykonanym dla obszaru miejscowoņci Moszczeni-
ca Niżna opracowaniu ekofizjograficznym, znajduje 
się w wyznaczonych w ww. opracowaniu, chronio-
nych przed zabudową terenach predysponowanych 
do inicjowania zjawisk geodynamicznych ze względu 

na znaczny kąt nachylenia, pofałdowania w obrębie 
stoku. Teren ten w ww. opracowaniu wskazany jest 
do zalesienia lub pozostawienia w użytkowaniu rol-
nym jako trwałe użytki zielone. Do uwzględnienia 
wniosków wynikających z opracowania ekofizjogra-
ficznego, obligują przepisy ustawy Prawo ochrony 
ņrodowiska, która w art. 72 ust 2 i 4 stanowi, iż: 
w planach zagospodarowania przestrzennego, przy 
przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz 
przy okreņlaniu zadań związanych z ich zagospoda-
rowaniem, w strukturze wykorzystania terenów, usta-
la się, na podstawie opracowania ekofizjograficznego 
proporcje, pozwalające na zachowanie lub przywró-
cenie na nich równowagi przyrodniczej 
i prawidłowych warunków życia, a szczególnoņci 
m.in. uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania 
ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 
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