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3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu, linii rozgrani-

czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgraniczaj¹cych

dróg, warunków i zasad kszta³towania zabudowy i zagospo-

darowania terenów, w tym szczególnych warunków wyni-

kaj¹cych z potrzeby ochrony �rodowiska, zasad obs³ugi w za-

kresie infrastruktury technicznej, nieprzekraczalnych linii

zabudowy.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

innych przepisów szczególnych.

5. Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy

rysunku planu:

1) granice obszarów objêtych planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz

o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz

z symbolami identyfikuj¹cymi (o których mowa w ust. 9),

zgodnie z czê�ci¹ tekstow¹ planu, wymienion¹ w ust. 1,

6. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy ob-

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

leñ, o których mowa w ust. 5.

7. Jako zgodne z planem uznaje siê:

- wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z rozbu-

dow¹ systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej wypo-

sa¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych do zain-

westowania stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ tech-

nicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu,

- wyznaczenie i urz¹dzenie dróg dojazdowych wewnêtrznych

do terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz do

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

stanowiæ utrudnienia w wykorzystaniu terenów przyleg³ych

do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.

8. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

- Studium - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone Uchwa³¹

Nr XXVII/140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia

1 sierpnia 2000 r. (z pó�n. zm.) Studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ochotnica Dolna,

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

Gminy Ochotnica Dolna, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienio-

ne w tek�cie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okre�lone

na za³¹cznikach graficznych Nr 1 do Nr 16 do tej uchwa³y,

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

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

nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach i warunkach za-

gospodarowania,

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

wi¹zuj¹ce przepisy okre�lone w ustawach oraz aktach wy-

konawczych do tych ustaw, poza ustaw¹ o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej

wykonawczymi,

- przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to ta-

kie przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie, wy-

znaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to prze-

znaczenie inne ni¿ podstawowe, które wzbogaca lub uzupe³-

nia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

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

arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej

i odstokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,

- wysoko�ci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar

pionowy mierzony od �redniego poziomu terenu do naj-

wy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokry-

ciem,

- kondygnacji nadziemnej - rozumie siê przez to kondy-

gnacjê liczon¹ od poziomu parteru (poziom ± 0,00) w górê,
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Uchwa³a* Nr XXXI/263/09
Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

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

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U .z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.), art. 18 ust. 2

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Gminy

Ochotnica Dolna stwierdza zgodno�æ ustaleñ zmiany planu ze

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Ochotnica Dolna i uchwala, co nastêpuje:

I. USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Ochotnica Dolna, zatwierdzonego

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

21 wrze�nia 2004 r. (Dz. Urzêdowy Wojew. Ma³opolskiego

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

renów w rejonie dzia³ek Nr: 7392/4 i 7392/5, 4172/112, 7923

i 7924 po³o¿onych w Ochotnicy Dolnej, dzia³ek Nr: 9554, 9556,

14484/940, 14484/941, 11953/3, 11953/4 i 11200/3 po³o¿o-

nych w Ochotnicy Górnej, dzia³ek Nr: 27, 5344/84, 5344/85,

4028/6, 3546 i 3547 po³o¿onych w Tylmanowej - na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenia te-

renów w rejonie dzia³ek Nr: 514, 7068 i 17366/3 w Ochotnicy

Dolnej - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z dopuszczeniem zagrodowej, przeznaczenia terenów w re-

jonie dzia³ek Nr: 7689/1 w Ochotnicy Dolnej i Nr 9720/9

w Ochotnicy Górnej - na tereny zabudowy mieszkaniowej

z dopuszczeniem rekreacyjnej - zwan¹ w tek�cie niniejszej

uchwa³y planem.

2. Plan obejmuje tereny okre�lone na za³¹cznikach graficznych

do Uchwa³ Rady Gminy Ochotnica Dolna Nr: IX/65/07 z dnia

23 lipca 2007 r. i X/79/07 z dnia 9 sierpnia 2007 roku.

§ 2

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

2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-

niczej w skali 1:1000 jako za³¹czniki Nr 1 do Nr 16 do

niniejszej Uchwa³y,

b) Rozstrzygniêcia Rady Gminy Ochotnica Dolna - podjête

w trybie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-

nu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹

do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finanso-

wania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - jako

za³¹cznik Nr 17.

________

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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- dachu namiotowym - rozumie siê przez to dach wielospa-

dowy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê w jednym

wierzcho³ku,

9. Stosuje siê nastêpuj¹ce podstawowe literowe symbole iden-

tyfikacyjne terenów i sieci:

I. MN, MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej

II.  MN/ML - tereny zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej

III. KDW - drogi wewnêtrzne

IV. E - linia elektroenergetyczna �redniego napiêcia

UWAGA: w legendzie rysunku planu obja�niono dodatkowe

indeksy cyfrowe i literowe do wymienionych symboli podsta-

wowych.

§ 3

W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce Studium, o któ-

rym mowa w § 2 ust. 8 nie wskazuje obszarów przestrzeni

publicznych wymagaj¹cych okre�lenia szczególnych warunków

kszta³towania.

§ 4

1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów

przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania,

innego ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwale-

niem planu.

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

byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿yt-

kownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego prze-

znaczeniem w niniejszym planie.

§ 5

W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów wy-

magaj¹cych rehabilitacji istniej¹cej zabudowy b¹d� infrastruk-

tury technicznej, a tak¿e obszarów wymagaj¹cych przekszta³-

ceñ lub rekultywacji.

Nie zachodzi tak¿e potrzeba okre�lania granic obszarów

wymagaj¹cych przeprowadzania scaleñ i podzia³ów nierucho-

mo�ci.

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

§ 6

1. W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê co

nastêpuje:

1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowi-

ska przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, po-

wietrza atmosferycznego, gleb.

2) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw sta³ych wysokoemi-

syjnych o wysokiej zawarto�ci siarki i popio³ów.

3) W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgod-

nie z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczal-

nych poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów ozna-

czonych symbolami: MN, MNR i MN/ML - jak dla tere-

nów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

4) Ca³y obszar objêty planem po³o¿ony jest w Po³udniowo-

ma³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - utwo-

rzonym Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opol-

skiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opol-

skiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862) ze zmian¹ wprowa-

dzon¹ § 8 Rozporz¹dzenia Nr 9/07 Wojewody Ma³opol-

skiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego

z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowi¹zuj¹

ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporz¹dzeniach wy-

mienionych wy¿ej.

5) Tereny objête planami Nr: 9, 10 i 12, obejmuj¹ce odpo-

wiednio tereny w rejonie dzia³ek Nr: 11200/3, 11953/3

i 11953/4 oraz 14484/940 i 14484/941 w Ochotnicy Górnej

po³o¿one s¹ w otulinie Gorczañskiego Parku Narodowe-

go, dla której obowi¹zuj¹ zasady ochrony �rodowiska

zabezpieczaj¹ce park przed szkodliwym oddzia³ywaniem

czynników zewnêtrznych, okre�lone w ustawie o ochro-

nie przyrody.

6) Tereny objête planem Nr 12, obejmuj¹ce czê�æ dzia³ek

Nr 14484/490 i 14484/491 w Ochotnicy Górnej po³o¿one

s¹ w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Na-

tura 2000 pn. Ostoja Gorczañska - kod PLH 120018. Na te-

renie opracowania planu nie zidentyfikowano siedlisk

przyrodniczych ani gatunków, które podlega³yby ochro-

nie w my�l zapisów dyrektywy siedliskowej.

7) Teren objêty planem Nr 16, obejmuj¹cy czê�æ dzia³ek

Nr: 5344/84 i 5344/85 w Tylmanowej po³o¿ony jest w otu-

linie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, utworzonym

na mocy Uchwa³y Nr 169/XIX/87 Wojewódzkiej Rady

Narodowej w Nowym S¹czu z dnia 11 wrze�nia 1987 r.

(Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego Nr 18 poz. 193, zm. Nr 20

z 1988 r. poz. 85; Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2001 r.

Nr 141 poz. 2086), zmienionej Rozporz¹dzeniem Nr 18/03

Wojewody Ma³opolskiego z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. Urz.

Woj. Ma³opolskiego Nr 153 poz. 1998), który funkcjonu-

je zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 5/05 Wojewody Ma³o-

polskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Po-

pradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojew. Ma-

³opolskiego Nr 309, poz. 2238).

W planie uwzglêdnia siê podstawowe cele ochrony PPK

- zachowanie warto�ci przyrodniczych, historycznych, kul-

turowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego

zagospodarowania oraz cele operacyjne - ekologiczne,

kulturowe, krajobrazowe i spo³eczne, w tym zachowa-

nie cennych gatunków ro�lin i zwierz¹t oraz ich siedlisk,

a tak¿e dzia³ania prowadz¹ce do ich osi¹gniêcia - w za-

kresie problematyki odnosz¹cej siê do obszaru objête-

go niniejszym planem.

8) Obowi¹zuje zachowanie wymogów ochrony przyrody,

�rodowiska i kszta³towania ³adu przestrzennego z pozo-

stawieniem naturalnych korytarzy- lokalnych ci¹gów

ekologicznych. W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zu-

je ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni wysokiej

i �redniej gatunków rodzimego pochodzenia zgodnie

z siedliskiem, dla z³agodzenia negatywnych zmian w kra-

jobrazie obiektów lokalizowanych na stoku.

9) Obowi¹zuje ochrona gatunków ro�lin i zwierz¹t chronio-

nych wynikaj¹ca z ustawy o ochronie przyrody i przepi-

sów do niej wykonawczych.

10) Tereny objête planami Nr 14 i 16 w Tylmanowej po³o¿o-

ne s¹ w obrêbie g³ównego zbiornika wód podziemnych -

GZWP Nr 438, tereny objête planem Nr 15 w Tylmano-

wej oraz Nr 1,2,5 i 6 w Ochotnicy Dolnej znajduj¹ siê

w obrêbie GZWP Nr 439, natomiast tereny objête pla-

nami Nr: 9, 10 i 11 w Ochotnicy Górnej znajduj¹ siê w ob-

rêbie GZWP Nr 440 - dla których nale¿y zachowaæ wa-

runki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.

11) Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary ujête

w opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹-

du Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium okre�laj¹-

cym granice obszarów bezpo�redniego zagro¿enia po-
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wodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych w zlewni górne-

go Dunajca od uj�cia Popradu".

12) Obowi¹zuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych �cie-

ków do wód i gruntu,

13) Obowi¹zuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki odpa-

dów, segregacji i utylizacji na sk³adowisku odpadów,

14) Ustala siê ogrzewanie obiektów w oparciu o no�niki ener-

gii, zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ

powietrza. Ustala siê sukcesywne przechodzenie na

ogrzewanie niskoemisyjnym olejem opa³owym.

§ 7

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-

go i podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê co nastêpuje:

1. Dla obiektów mieszkaniowych i rekreacyjnych obowi¹zuje

kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem

i nawi¹zuj¹cej stylem do budownictwa miejscowego. Da-

chy o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych w prze-

dziale od 35 do 55 stopni. Kalenice i okapy dachu musz¹

byæ poziome. Zakaz otwierania po³aci dachowych (do�wie-

tlenie poddasza) na odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³ugo�ci

dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu oraz zakaz

przesuwania kalenicy w pionie. Obowi¹zuje zakaz realiza-

cji dachów p³askich, namiotowych i pulpitowych (z uwzglêd-

nieniem ustaleñ zawartych w ust. 2). Dopuszcza siê zasto-

sowanie lukarn i okien po³aciowych. Maksymalna wyso-

ko�æ - dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w pod-

daszu. Poziom parteru nie mo¿e przekroczyæ 1,20 m nad

�rednim poziomem terenu (dla terenu p³askiego i o nieznacz-

nym spadku) lub 0,60 m od poziomu terenu przystokowe-

go. Wysoko�æ obiektów mieszkalnych nie mo¿e przekro-

czyæ 11,0 m od poziomu parteru (poziom ± 0,00) natomiast

wysoko�æ budynków rekreacyjnych nie mo¿e przekroczyæ

9 m od poziomu terenu.

2. Dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i gara¿owych

w zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej ustala siê reali-

zacjê dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dacho-

wych w przedziale od 30 do 55 stopni; wysoko�æ obiektów

nie mo¿e przekroczyæ 8,0 m nad �rednim poziomem tere-

nu. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-

ra¿y dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopusz-

czeniem przykrycia ich dachami pulpitowymi o spadku rów-

nym lub mniejszym od spadku dachu g³ównego budynku

mieszkalnego.

3. Dla budynków inwentarskich i sk³adowych w zabudowie

zagrodowej, ustala siê obowi¹zek kszta³towania architektu-

ry harmonizuj¹cej z krajobrazem. Dachy o k¹cie nachylenia

g³ównych po³aci od 30 do 55 stopni. Zakaz stosowania da-

chów p³askich, namiotowych i pulpitowych. Wysoko�æ obiek-

tów max. do 11,0 m licz¹c od �redniego poziomu terenu

z mo¿liwo�ci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza.

4. W przypadku podzia³u terenów na nowe dzia³ki budowlane

obowi¹zuj¹ minimalne pow. dzia³ek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2,

- dla zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej - 1000 m2,

Ustalenia powy¿sze nie dotycz¹ terenów obejmuj¹cych dzia³-

ki Nr: 7689/1 w Ochotnicy Dolnej (plan 6), 9720/9, 11953/3

i 11953/4 w Ochotnicy Górnej (plan 8 i 10) oraz 5344/84 i 5344/

85 w Tylmanowej (plan 16). Dla terenów objêtych planami

Nr 6, 10 i 16 obowi¹zuje minimalna powierzchnia wydziela-

nej dzia³ki - 400 m2, natomiast dla terenu objêtego planem

Nr 8 - min. 200 m2.

5. W zagospodarowaniu terenów obowi¹zuje zachowanie

min. 30% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czynnej.

Dopuszcza siê zmniejszenie pow. biologicznie czynnej do
20% dla terenu objêtego planem Nr 8 w Ochotnicy Górnej
i Nr 16 w Tylmanowej. Powierzchnie te nale¿y zagospo-
darowaæ zieleni¹ towarzysz¹c¹ z przewag¹ gatunków ro-
dzimego pochodzenia.

6. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.
W zabudowie mieszkaniowej i rekreacyjnej, w granicach te-
renów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuje zabezpieczenie nie-
zbêdnych miejsc postojowych, jednak nie mniej ni¿ 1 miej-
sce na 1 budynek mieszkalny lub letniskowy, lub 1 miejsce
gara¿owe.

7. Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych,
ciemnych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zieleni, szaro-
�ci). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklu-
cza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, be-
tonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

§ 8

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê co nastêpuje:

Zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, za-
kaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczo-
nych.

Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruk-
tury technicznej w wielko�ciach zgodnych z przepisami szcze-
gólnymi oraz zgodnie z warunkami okre�lonymi przez zarz¹-
dzaj¹cego sieciami.

Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub
z w³asnej studni.

Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
"Prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pó�n. zm.)
docelowo do gminnego systemu kanalizacyjnego z odprowa-
dzeniem �cieków na wysokosprawn¹ oczyszczalniê �cieków.
Do czasu realizacji tego systemu dopuszcza siê wykonanie
bezodp³ywowych zbiorników z okresowym wywozem �cieków
na istniej¹c¹ oczyszczalniê �cieków w Tylmanowej, przy której
znajduje siê równie¿ punkt zlewczy na zrzut �cieków z autoka-
rów wyposa¿onych w toalety. Dopuszcza siê realizacjê przy-

obiektowych, wysokosprawnych oczyszczalni za wyj¹tkiem
oczyszczalni opartych na rozs¹czkowaniu �cieków.

Usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i groma-
dzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opró¿-
nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych poza obszar
gminy na urz¹dzone sk³adowisko odpadów, zgodnie z zawar-

tymi przez w³adze Gminy porozumieniami.
Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹

powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczysz-
czeñ powietrza.

Doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ elektroenerge-
tyczn¹ na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sie-

ciami.

III. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

Wie� Ochotnica Dolna

Plan 1

Teren oznaczony symbolem MNR obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 514 we wsi Ochotnica Dolna o powierzchni 0,21 ha, stano-
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wi¹cej grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem za-
grodowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê zabudowê zagrodow¹.

Przy realizacji budynków obowi¹zuje zachowanie linii zabudo-

wy w wielko�ci min. 4,5 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê we-

wnêtrzn¹.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie w sys-

temy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów

w sposób zorganizowany.

Dojazd do terenu z drogi publicznej poprzez istniej¹c¹ drogê

dojazdow¹ wewnêtrzn¹.

Plan 2

Teren oznaczony symbolem MNR obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 7068 we wsi Ochotnica Dolna o powierzchni ~0,10 ha, sta-

nowi¹cej grunty rolne klasy RV i RVI przeznacza siê na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
zagrodowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami stanowi¹c¹ poszerzenie ist-

niej¹cych terenów budowlanych oznaczonych symbolem MMJ.

Dopuszcza siê zabudowê zagrodow¹.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie w sys-

temy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów

w sposób zorganizowany.

Dojazd do terenu z drogi publicznej szlakiem dro¿nym na za-

sadzie ustanowionej s³u¿ebno�ci gruntowej przechodu i prze-

jazdu.

Plan 3

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 4172/112 we wsi Ochotnica Dolna o powierzchni ~0,14 ha,

stanowi¹cej grunty rolne klasy £V i RVI przeznacza siê na tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê realizacjê drogi wewnêtrznej oraz obsadzenie

skarpy zieleni¹ nisk¹ i wysok¹.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci od

terenów le�nych (o klasie bonitacyjnej Ls) w wielko�ciach zgod-

nych z przepisami szczególnymi.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dla czê�ci terenu objêtego planem, po³o¿onego w obszarze

podwy¿szonego ryzyka budowlanego zagro¿onym procesami

osuwiskowymi, oznaczonym dodatkowo indeksem literowym

"/o" przy posadowieniu obiektów budowlanych nale¿y przyj¹æ

z³o¿one warunki gruntowe. W oparciu o te za³o¿enia sposób

posadowienia obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne

opracowania geologiczne.

Obowi¹zuje zakaz lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ powodu-

j¹cych podciêcie skarpy.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z drogi publicznej istniej¹c¹ drog¹ we-

wnêtrzn¹.

Plan 4

Teren oznaczony symbolem MNR obejmuj¹cy dzia³kê

Nr 17366/3 we wsi Ochotnica Dolna o powierzchni ~0,33 ha,

stanowi¹cej grunty rolne klasy £V i RVI przeznacza siê na tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem zagrodowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê zabudowê zagrodow¹. Dopuszcza siê realizacjê

dróg wewnêtrznych nie wyró¿nionych na rysunku planu.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie linii zabudo-

wy od drogi dojazdowej wewnêtrznej (od granicy dzia³ki

Nr 15943/4) w wielko�ci min. 5 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z drogi publicznej drogami wewnêtrznymi.

Dla czê�ci terenu objêtego planem, po³o¿onego w obszarze

podwy¿szonego ryzyka budowlanego zagro¿onym procesami

osuwiskowymi, oznaczonym dodatkowo indeksem literowym

"/o" przy posadowieniu obiektów budowlanych nale¿y przyj¹æ

z³o¿one warunki gruntowe. W oparciu o te za³o¿enia sposób

posadowienia obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne

opracowania geologiczne.

Plan 5

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ek

Nr: 7923 i 7924 we wsi Ochotnica Dolna o powierzchni ~0,14 ha,

stanowi¹cej grunty rolne klasy £V i RVI przeznacza siê na tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie linii zabudo-

wy od granicy dzia³ki istniej¹cej drogi wewnêtrznej w wielko-

�ci min. 5 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.
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Plan 6

Teren oznaczony symbolem MN/ML obejmuj¹cy dzia³kê

Nr 7689/1 we wsi Ochotnica Dolna o powierzchni ~0,05 ha,

stanowi¹cej grunty rolne klasy £V przeznacza siê na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
rekreacyjnej.

Ustala siê realizacjê budynku mieszkalnego zabudowê mieszka-

niow¹ jednorodzinn¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynku rekreacji indywidualnej (let-

niskowej) i budynku gospodarczego. Dopuszcza siê realizacjê

stawu rybnego przy zachowaniu wymogów okre�lonych

w przepisach szczególnych.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie linii zabudo-

wy od istniej¹cej drogi wewnêtrznej (granicy dzia³ki Nr 7689/2)

w wielko�ci min. 5 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej.

Plan 7

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê

Nr 7392/5 i czê�æ dzia³ki Nr 7392/4 we wsi Ochotnica Dolna

o powierzchni ~0,36 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RVI

przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci od

terenów le�nych w wielko�ciach zgodnych z przepisami szcze-

gólnymi.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z drogi publicznej istniej¹c¹ drog¹ we-

wnêtrzn¹ nie wyró¿nion¹ na rysunku planu.

Wie� Ochotnica Górna

Plan 8

Teren oznaczony symbolem MN/ML obejmuj¹cy czê�æ

dzia³ki Nr 9720/9 we wsi Ochotnica Górna o powierzchni ~0,02

ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy PsVI przeznacza siê na

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem rekreacyjnej.

Ustala siê realizacjê jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego lub budynku letniskowego.

Dopuszcza siê realizacjê gara¿u i budynku gospodarczego.

Dopuszcza siê usytuowanie budynków bezpo�rednio przy gra-

nicy z dzia³k¹ Nr 9731/3 lub w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3,0 m

od tej granicy (jednak nie mniej ni¿ 1,5 m) zgodnie z przepisami

szczególnymi.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zachowa-

nie linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej w wiel-

ko�ci min. 3 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej.

Plan 9

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 11200/3 we wsi Ochotnica Górna o powierzchni ~0,17 ha,

stanowi¹cej grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury oraz dróg

wewnêtrznych.

Ze wzglêdów przyrodniczych planem objêto czê�æ dzia³ki po³o-

¿onej w dolnej partii stoku.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej poprzez szlak

dro¿ny ustanowiony na zasadzie s³u¿ebno�ci gruntowej prze-

chodu i przejazdu.

Plan 10

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³ki

Nr: 11953/3 i 11953/4 we wsi Ochotnica Górna o powierzchni

~0,10 ha, stanowi¹cej grunty klasy PsV przeznacza siê na tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Utrzymuje siê istniej¹cy budynek na dzia³ce Nr 11953/3, do-

puszczaj¹c jego remont, przebudowê i rozbudowê z mo¿liwo-

�ci¹ dostosowania do istniej¹cej architektury budynku. Remont

i przebudowa odnosz¹ca siê do czê�ci budynku, po³o¿onej w li-

niach rozgraniczaj¹cych drogê powiatow¹ mo¿e nast¹piæ wy-

³¹cznie za zgod¹ zarz¹dcy drogi

w oparciu o odpowiednie przepisy szczególne.

Przy realizacji nowych budynków obowi¹zuje:

- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

powiatow¹ "KL" w wielko�ci 20 m.

- zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi powia-

towej, pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tej drogi zgod-

nie z rysunkiem planu,
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- zachowanie odleg³o�ci min. 5,0 m od górnej krawêdzi skarpy

od strony wschodniej terenu objêtego planem.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi powiatowej i gminnej we-

wnêtrznej na warunkach okre�lonych przez w³a�ciwych zarz¹d-

ców tych dróg.

Plan 11

Plan obejmuje czê�æ dzia³ek Nr 9554 i 9556 we wsi Ochotni-

ca Górna o powierzchni 0,18 ha, stanowi¹cych grunty rolne

klasy RV.

W granicach objêtych planem wyznacza siê:

1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-

dynków gospodarczych i gara¿y.

Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-

nicznej oraz drogi wewnêtrznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Przy realizacji obiektów budowlanych obowi¹zuje zachowanie

linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej drogê wewnêtrzn¹

"KDW" w wielko�ci 3,0 m oraz zachowanie odleg³o�ci od linii

elektroenergetycznej napowietrznej oznaczonej symbolem "E"

w wielko�ciach zgodnych z przepisami szczególnymi.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej.

2. KDW - Teren projektowanej drogi wewnêtrznej (szlak pie-

szo-jezdny) w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m. Urz¹dzenie

drogi w oparciu o przepisy szczególne. Obowi¹zuje wyposa-

¿enie drogi w system odwodnienia.

3. E - Istniej¹ca linia elektroenergetyczna napowietrzna
�redniego napiêcia

Utrzymuje siê liniê elektroenergetyczn¹, dopuszczaj¹c jej re-

mont i przebudowê przy zachowaniu przepisów szczególnych.

Obowi¹zuje zachowanie strefy ochronnej od linii zgodnie z prze-

pisami szczególnymi.

Plan 12

Teren oznaczony symbolem MN/ML obejmuj¹cy czê�æ dzia-

³ek Nr: 14484/940 i 14484/941 we wsi Ochotnica Górna o po-

wierzchni ~0,95 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RVI i £VI

przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków rekreacji indywidualnej (let-

niskowej), budynków gospodarczych i gara¿y.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej oraz dróg wewnêtrznych. Obo-

wi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji

�cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obszarze

podwy¿szonego ryzyka budowlanego zagro¿onym procesami

osuwiskowymi, oznaczonym dodatkowo indeksem literowym

"/o" przy posadowieniu obiektów budowlanych nale¿y przyj¹æ

z³o¿one warunki gruntowe. W oparciu o te za³o¿enia sposób

posadowienia obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne

opracowania geologiczne.

Budynki na dzia³ce Nr 14484/940 nale¿y lokalizowaæ (w miarê

mo¿liwo�ci wynikaj¹cych z opracowañ geologicznych) w miej-

scach dawnych budynków, których �lady fundamentów s¹ wi-

doczne w terenie.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie linii zabudo-

wy od istniej¹cych dróg wewnêtrznych (granicy dzia³ek

Nr 16207/3 i 16207/4) w wielko�ci min. 5 m.

Dojazd do terenu z istniej¹cych dróg wewnêtrznych. Dopusz-

cza siê remont i przebudowê dróg pod warunkiem ogranicze-

nia do minimum szkód przyrodniczych.

Wie� Tylmanowa

Plan 13

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê 3547

i czê�æ dzia³ki Nr 3546 we wsi Tylmanowa o powierzchni ~0,20

ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej oraz dróg wewnêtrznych. Obo-

wi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do utylizacji

�cieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:

- zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgra-

niczaj¹cej drogê wewnêtrzn¹ w wielko�ci min. 4,5 m.

- uwzglêdnienie s³u¿ebno�ci przechodu i przejazdu pasem 4,0 m

wschodnim skrajem dzia³ki Nr 3546, zgodnie z umow¹ nota-

rialn¹.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej.

Plan 14

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

Nr 4028/6 we wsi Tylmanowa o powierzchni ~0,16 ha, stano-

wi¹cej grunty rolne klasy RIVb przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budyn-

kami gospodarczymi i gara¿ami.

Dopuszcza siê podzia³ terenu na dwie dzia³ki budowlane.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-

warte w § 7.

Przy realizacji obiektów obowi¹zuje:

- zachowanie strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej

napowietrznej 110 kV w wielko�ciach zgodnych z przepisami

szczególnymi.

- zachowanie linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej drogê

wewnêtrzn¹ w wielko�ci min. 5,0 m.

Poz. 1350
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Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej oraz dróg wewnêtrznych. Utrzy-
muje siê istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej, dopuszcza-
j¹c ich remont, przebudowê i rozbudowê. Wyznacza siê na ry-
sunku planu trasê projektowanej kanalizacji sanitarnej, ozna-
czonej symbolem "ks".

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej.

Plan 15

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê Nr 27
we wsi Tylmanowa o powierzchni ~0,34 ha, stanowi¹cej grun-
ty rolne klasy RIVb przeznacza siê na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych i gara¿y.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.

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

wej "KL" w wielko�ci min. 20 m, z dopuszczeniem jej zmniej-
szenia za zgod¹ zarz¹dcy tej drogi,

- zachowanie linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej drogê
wewnêtrzn¹ KW w wielko�ci min. 4,5 m.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej oraz dróg wewnêtrznych. Do-
puszcza siê realizacjê drogi wewnêtrznej.
Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej "KW".

Plan 16

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ek
Nr: 5344/84 i 5344/85 we wsi Tylmanowa o powierzchni ~0,07 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy Lz-PsVI przeznacza siê na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych i gara¿y.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w § 7.
Przy realizacji obiektów obowi¹zuje zachowanie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od istniej¹cej drogi wewnêtrznej, pokry-
waj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tej drogi.
Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej oraz dróg wewnêtrznych.
Dzia³ka w ca³o�ci po³o¿ona jest w terenie osuwiskowym o pod-
wy¿szonym ryzyku budowlanym, oznaczonym dodatkowym
indeksem literowym "/o". Podstawowym warunkiem inwesto-
wania na tym terenie jest sporz¹dzenie opracowania geolo-
gicznego, ustalaj¹cego warunki posadowienia obiektów bu-
dowlanych i ich wymagania konstrukcyjne, dotycz¹ce terenów
o skomplikowanych warunków gruntowych posadowienia
obiektów.
W zagospodarowaniu terenu szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na w³a�ciwe odwodnienie terenu (zapobiegaj¹ce stagnacji wód).

IV. USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia

planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) - 5 %.

§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ochotni-

ca Dolna.

§ 12

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie

30 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie interneto-

wej Gminy Ochotnica Dolna.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 1

WIE� OCHOTNICA DOLNA
czê�æ dzia³ki Nr: 514

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 2

WIE� OCHOTNICA DOLNA
czê�æ dzia³ki Nr: 7068

RYSUNEK PLANU

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Skala 1:1000*
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Województwa Ma³opolskiego Nr 191

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 3

WIE� OCHOTNICA DOLNA
czê�æ dzia³ki Nr: 4172/112

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 4

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY OCHOTNICA DOLNA

Plan Nr 4
WIE� OCHOTNICA DOLNA

dzia³ka Nr: 17366/3
RYSUNEK PLANU

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w opar-

ciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przy-

pisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Skala 1:1000*

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek
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Za³¹cznik Nr 5

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 5

WIE� OCHOTNICA DOLNA
czê�æ dzia³ek Nr: 7923 i 7924

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 6

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 6

WIE� OCHOTNICA DOLNA
dzia³ka Nr: 7689/1

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 7

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 7

WIE� OCHOTNICA DOLNA
dzia³ka Nr: 7392/5 i czê�æ dzia³ki Nr 7392/4

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 191

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 8

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 8

WIE� OCHOTNICA GÓRNA
czê�æ dzia³ki Nr: 9720/9

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 9

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 9

WIE� OCHOTNICA GÓRNA
czê�æ dzia³ki Nr: 11200/3

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Dziennik Urzêdowy
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 10

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 10

WIE� OCHOTNICA GÓRNA
dzia³ki Nr: 11953/3 i 11953/4

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350



� 6480 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 191

P
rz

e
w

o
d

n
ic

z¹
c
y

 R
a

d
y

: 
J

. 
P

ta
s
ze

k

Poz. 1350



� 6481 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 191

Za³¹cznik Nr 11

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 11

WIE� OCHOTNICA GÓRNA
dzia³ka Nr: 9554 i czê�æ dzia³ki Nr 9556

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 12

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 12

WIE� OCHOTNICA GÓRNA
czê�æ dzia³ek Nr: 14484/940 i 14484/941

RYSUNEK PLANU
Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu

o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przy-

pisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 13

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA

Plan Nr 13
WIE� TYLMANOWA

dzia³ka Nr 3547 i czê�æ dzia³ki Nr 3546

RYSUNEK PLANU

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci

marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 14

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 14

WIE� TYLMANOWA
czê�æ dzia³ki Nr: 4028/6

RYSUNEK PLANU
Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony

w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wy-

niku przypisanych prawem odleg³o-

�ci marginesów.

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Za³¹cznik Nr 15

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 15

WIE� TYLMANOWA
dzia³ka Nr: 27

RYSUNEK PLANU

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Skala 1:1000*

P
o

z. 1
3
5
0



� 6490 �
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Poz. 1350
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Województwa Ma³opolskiego Nr 191

Za³¹cznik Nr 16

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA
Plan Nr 16

WIE� TYLMANOWA
czê�æ dzia³ek Nr: 5344/84 i 5344/85

RYSUNEK PLANU

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-

dzony w oparciu o skalê �ró-

d³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w

wyniku przypisanych prawem

odleg³o�ci marginesów.

Skala 1:1000*

Poz. 1350
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Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie
uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania

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

czeniem Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 marca 2009

r., stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ochotnica Dolna dot. przeznaczenia terenów w rejonie dzia-

³ek Nr: 7392/4 i 7392/5, 4172/112, 7923 i 7924 po³o¿onych w

Ochotnicy Dolnej, dzia³ek Nr: 9554, 9556, 14484/940, 14484/

941, 11953/3, 11953/4 i 11200/3 po³o¿onych w Ochotnicy

Górnej, dzia³ek Nr: 27, 5344/84, 5344/85, 4028/6, 3546 i 3547

po³o¿onych w Tylmanowej - na tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, przeznaczenia terenów w rejonie

dzia³ek Nr: 514, 7068 i 17366/3 w Ochotnicy Dolnej - na tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-

niem zagrodowej, przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek

Nr: 7689/1 w Ochotnicy Dolnej i Nr 9720/9 w Ochotnicy Gór-

nej - na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem

rekreacyjnej, w okresie wy³o¿enia tego planu do publiczne-

Za³¹cznik Nr 17

do Uchwa³y Nr XXXI/263/09

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 23 marca 2009 r.

go wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

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

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna obejmuje

pojedyncze dzia³ki i nie wprowadza nowych zapisów dot.

realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej,

które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, Rada Gminy Ochot-

nica Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o spo-

sobie realizacji inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych

gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa

w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

1351

Uchwa³a Nr XXIII/141/09
Rady Gminy w Ropie
z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1
w Ropie.

Poz. 1350, 1351


