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Uchwa³a* Nr XX/143/09
Rady Gminy ¯egocina
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy ¯egocina".

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz na podstawie art. 15, art. 16
ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413) i art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464; z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493,
Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374; z 2008 r. Nr 237, poz. 1657
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3), po stwierdzeniu zgodno�ci projektu
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny ¯egocina" ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy ̄ egocina" uchwalonym
uchwa³¹ Nr XXIII/200/2002 Rady Gminy ¯egocina z dnia
7 czerwca 2002 r. - w granicach opracowania, Rada Gminy
¯egocina uchwala co nastêpuje:

DZIA£ I
USTALENIA FORMALNE

ROZDZIA£ 1
USTALENIA PODSTAWOWE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê "Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy ¯egocina", zwanego dalej pla-
nem:
1) w miejscowo�ci Be³dno dla terenów nieruchomo�ci:

- czê�ci dzia³ki Nr ew. 264 (za³. Nr 1/1),
- dzia³ki Nr ew. 212/4 (za³. Nr 1/2),
- dzia³ki Nr ew. 210 (za³. Nr 1/3),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 169/1 (za³. Nr 1/4),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 113 (za³. Nr 1/6),
- dzia³ki Nr ew. 212/3  oraz czê�ci dzia³ki Nr ew. 215/3 (za³.

Nr 1/7),
- dzia³ki Nr ew. 253 (za³. 1/8),
- dzia³ek Nr ew. 220/1 oraz 222/1 (za³. Nr 1/9),
- dzia³ki Nr ew. 26 (za³. Nr 1/11);
- dzia³ki Nr ew. 287/1 (za³. Nr 1/12);

2) w miejscowo�ci Bytomsko dla terenów nieruchomo-
�ci:
- dzia³ki Nr ew. 333 (za³. Nr 1/13),
- dzia³ki Nr ew. 437 (za³. Nr 1/14),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 761 (za³. Nr 1/15);

3) w miejscowo�ci £¹kta Górna  dla terenów nierucho-
mo�ci:
- dzia³ki Nr ew. 1099/3 (za³. Nr 1/16),
- dzia³ki Nr ew. 1100 (za³. Nr 1/17),
- dzia³ki Nr ew. 1037 (za³. Nr 1/18),
- dzia³ek Nr ew. 136 oraz 137 (za³. Nr 1/19),
- dzia³ki Nr ew. 128 (za³. Nr 1/20),
- dzia³ki Nr ew. 125 (za³. Nr 1/21),
- czê�ci dzia³ek Nr ew. 597/1 oraz Nr ew. 597/2 (za³. Nr 1/22),
- czê�ci dzia³ek Nr ew. 560 oraz Nr ew. 566 (za³. Nr 1/23),
- dzia³ki Nr ew. 1130/1 (za³. Nr 1/24),

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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- czê�ci dzia³ki Nr ew. 890 (za³. Nr 1/25),
- dzia³ki Nr ew. 962 (za³. Nr 1/26),
- dzia³ki Nr ew. 1168/2 (za³. Nr 1/27),
- dzia³ki Nr ew. 1168/1 (za³. Nr 1/28),
- dzia³ki Nr ew. 928 (za³. Nr 1/29),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 509 (za³. Nr 1/30),
- dzia³ki Nr ew. 1264 (za³. Nr 1/31),
- dzia³ki Nr ew. 1429 (za³. Nr 1/32),
- dzia³ki Nr ew. 817 (za³. Nr 1/33),
- dzia³ki Nr ew. 792 (za³. Nr 1/34),
- dzia³ek Nr ew. 793 (za³. Nr 1/35),
- dzia³ki Nr ew. 797 (za³. Nr 1/36),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 1380/2 oraz dzia³ki 1381 (za³. Nr 1/37),
- czê�ci dzia³ek Nr ew. 1382 oraz Nr ew.1383 (za³. Nr 1/38),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 801 (za³. Nr 1/39),
- dzia³ki Nr ew. 45 (za³. Nr 1/40);

4) w miejscowo�ci Rozdziele dla terenów nieruchomo-
�ci:
- dzia³ki Nr ew. 736 (za³. Nr 1/41),
- dzia³ki Nr ew. 234 (za³. Nr 1/42),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 580 (za³. Nr 1/43),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 583 (za³. Nr 1/44);

5) w miejscowo�ci ¯egocina dla terenów nieruchomo-
�ci:
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 1079 (za³. Nr 1/45),
- dzia³ki Nr ew. 671/4 (za³. Nr 1/46),
- dzia³ki Nr ew. 255/1 (za³. Nr 1/47),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 35 (za³. Nr 1/48),
- dzia³ki Nr ew. 76/3 (za³. Nr 1/49),
- dzia³ki Nr ew. 229 (za³. Nr 1/50),
- dzia³ki Nr ew. 1009 (za³. Nr 1/51),
- czê�ci dzia³ek Nr ew. 653 oraz Nr ew. 654 (za³. Nr 1/52),
- dzia³ki Nr ew. 897 (za³. Nr 1/53),
- dzia³ki Nr ew. 895/1 (za³. Nr 1/54),
- dzia³ki Nr ew. 912 (za³. Nr 1/55),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 638 (za³. Nr 1/56),
- czê�ci dzia³ki Nr ew.899/9 (za³. Nr 1/57),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 890/4 (za³. Nr 1/58),
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 1092 (za³. Nr 1/59);
- czê�ci dzia³ki Nr ew. 1095/3 (za³. Nr 1/60);
- dzia³ki Nr ew. 1134/4 (za³. Nr 1/61).

2. W miejscowo�ci Be³dno:
1) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 169/2 (za³. Nr 1/5)

- oznaczone w czê�ci symbolem A47 RS/RD oraz w czê�ci
symbolem A15 ZL pozostawia siê w dotychczasowym
przeznaczeniu,

2) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 251 (za³. Nr 1/10) - oznaczo-
ne w czê�ci symbolem A26 MU oraz w czê�ci symbolem
A22 RM pozostawia siê w dotychczasowym przeznaczeniu,

3) tereny w obrêbie czê�æ dzia³ki Nr ew. 170/2 (za³. Nr 1/5) -
oznaczone symbolem A40 RS/RD-RW pozostawia siê
w dotychczasowym przeznaczeniu,

§ 2

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1, wyra¿ona jest w postaci niniej-
szej uchwa³y, stanowi¹cej tekst planu wraz z za³¹cznikami.

2. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1/1 - 1/61

- czê�æ graficzna, zwana dalej rysunkiem planu, na ma-
pach zasadniczych w skali 1:2000,

2) za³¹cznik Nr 2
- rozstrzygniêcia Rady Gminy ̄ egocina o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gmi-
ny oraz o zasadach ich finansowania,

3) za³¹cznik Nr 3
- rozstrzygniêcia Rady Gminy ¯egocina o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do planu.

§ 3

Zakres ustaleñ planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny

o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania,

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz

dóbr kultury wspó³czesnej,
5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenów, w tym: linie zabudowy gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie od-
rêbnych przepisów,

7) szczególne zasady oraz warunki scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci objêtych planem miejscowym,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu,

9) zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) sposoby i terminy tymczasowego urz¹dzania oraz u¿ytko-
wania terenów,

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.).

§ 4

Tereny objête planem, w granicach okre�lonych w §1:
1) oznacza siê kolejnymi numerami i symbolami przezna-

czenia oraz dodatkowo liter¹ Z - rozpoczynaj¹c od Nr Z1
do Nr Z59,

2) okre�la siê, w ustaleniach graficznych na rysunku planu,
liniami rozgraniczaj¹cymi ci¹g³ymi.

§ 5

1. Na terenach objêtych planem nie wystêpuj¹:
1) tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi,
2) obszary ochronne Natura 2000
- podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów odrêbnych.

§ 6

Dzia³aj¹c zgodnie ze "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯egocina" w pla-
nie nie wyznacza siê:
1) obszarów przestrzeni publicznej, wymagaj¹cych okre�lenia

warunków ich kszta³towania,
2) obszarów przeznaczonych do scalenia nieruchomo�ci, wy-

magaj¹cych okre�lenia warunków ich kszta³towania.

§ 7

Ustalenia planu nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych.
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§ 8

Je�li w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê - miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów Z1 - Z59 wraz za³¹cznikami,

2) tek�cie planu - nale¿y przez to rozumieæ tre�æ niniejszej
uchwa³y,

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ tre�æ za³¹cznika
Nr 1 do niniejszej uchwa³y (w uk³adzie sekcji Nr 1/1 do Nr 1/
61), opracowanego w technice cyfrowej z wykorzystaniem
map zasadniczych w skali 1: 2000,

4) tre�ci planu - nale¿y przez to rozumieæ zakres ustaleñ
planu okre�lony w §3,

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹ce przeznaczenie terenów,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ uzupe³niaj¹ce przeznaczenie terenów, którego obec-
no�æ jest niezbêdna, po¿¹dana lub mo¿liwa do wprowa-
dzenia na tereny o okre�lonym przeznaczeniu podstawo-
wym,

7) dzia³ce lub terenie inwestycji - nale¿y przez to rozu-
mieæ nieruchomo�æ lub tak¹ jej czê�æ, która po³o¿ona jest
w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele za-
budowy, oraz której wielko�æ, cechy geometryczne, do-
stêp do drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia
infrastruktury technicznej lub mo¿liwo�ci uzbrojenia, po-
zwalaj¹ na realizacjê obiektów budowlanych w sposób
zgodny z ustaleniami planu i z zachowaniem wymogów
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych, o których mowa
w art. 2 ust. 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.),

8) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ dzia³ki
budowlanej, przylegaj¹c¹ do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wej�cie na dzia³kê - zgodnie z rozporz¹-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
(Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

9) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odle-
g³o�æ od poziomu najni¿ej po³o¿onego wej�cia do budynku
- do najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego po-
kryciem - zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.),

10) wska�nikach wykorzystania terenu - nale¿y przez to ro-
zumieæ rozpatrywane ³¹cznie dla danego terenu wielko�ci:
a) procentowy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej

w stosunku do powierzchni terenu inwestycji,
b) procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w stosunku

do powierzchni terenu inwestycji,
11) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ inwe-

stycje, w obrêbie których dopuszcza siê dzia³alno�æ us³u-
gow¹ nie wymienion¹ w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia rapor-
tu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z pó�n. zm.), a ponadto dzia³alno�æ nie wywo³uj¹c¹ zjawisk
lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie, a zw³aszcza ha³asu, wi-
bracji, zanieczyszczeñ powietrza, odorów itp. - przekracza-
j¹cych dopuszczalne poziomy oddzia³ywañ (standardy ja-
ko�ci �rodowiska), które nie s¹ szkodliwe dla ludzi i �rodo-
wiska oraz zawieraj¹ siê w granicach dzia³ek lub terenach

inwestycji, do których u¿ytkownik posiada tytu³ prawny -
zgodnie z ustaw¹ Prawo ochrony �rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, ze zmianami),

12) us³ugach -
a) wielobran¿owych - nale¿y przez to rozumieæ:

- us³ugi publiczne (administracji, o�wiaty, opieki spo³ecz-
nej, kultury, zdrowia, ³¹czno�ci, bankowo�ci oraz inne
o podobnym charakterze),

- us³ugi niepubliczne (handlu, rzemios³a us³ugowego
i produkcyjnego, gastronomii, domy weselne,
obiekty konferencyjne oraz inne o podobnym cha-
rakterze),

b) turystycznych - nale¿y przez to rozumieæ o�rodki
rekreacji zbiorowej (motele, hotele, pensjonaty,
domy wypoczynkowe, zajazdy, kempingi, pola na-
miotowe),

13) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ tereny
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz obiektami i urz¹-
dzeniami funkcjonalnie z nimi zwi¹zanymi, pokryte ro-
�linno�ci¹, znajduj¹ce siê w obszarach o zwartej zabu-
dowie, pe³ni¹ce funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdro-
wotne lub os³onowe - w szczególno�ci: parki, zieleñce,
promenady, bulwary, ogrody zabytkowe, ogrody przy-
domowe, za³o¿enia cmentarne, a tak¿e zieleñ towarzy-
sz¹c¹ ulicom i drogom, placom, zabytkowym obiektom
oraz budynkom wspó³czesnym o ró¿nym przeznaczeniu,
w tym: zieleñ o charakterze naturalnym - oznacza zieleñ
o sk³adzie gatunkowym oraz systemie nasadzeñ stano-
wi¹cym kontynuacjê elementów przyrodniczych krajo-
brazu Gminy (naturalnej szaty ro�linnej)  w okre�lonym
miejscu (zieleni ³êgowej, le�nej itp.),

14) terenach zabudowanych - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny o wykszta³conej linii zabudowy, w których nowa zabu-
dowa mo¿e powstawaæ na zasadzie uzupe³nieñ,

15) terenach niezabudowanych - nale¿y przez to rozumieæ
tereny z pojedynczymi obiektami budowlanymi - bez wy-
kszta³conej linii zabudowy,

16) procesach denudacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ zja-
wiska w obrêbie ukszta³towania terenów, takie jak: zmy-
wy, sp³ywy, obrywy, osuwiska, erozje - maj¹ce wp³yw wraz
z budow¹ geologiczn¹ na warunki budowlane terenów ob-
jêtych tymi procesami,

17) �rodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku
dzia³alno�ci cz³owieka, a w szczególno�ci: powierzchniê zie-
mi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzêta, ro�liny, krajobraz
oraz klimat -zgodnie z ustaw¹ Prawo ochrony �rodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, ze zmianami),

18) ochronie �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ podjêcie
lub zaniechanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub
przywrócenie równowagi przyrodniczej w �rodowisku -
zgodnie z ustaw¹ Prawo Ochrony �rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, ze zmianami),

19) krajobrazie naturalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przestrzenie naturalnie ukszta³towane si³ami przyro-
dy, zawieraj¹ce wytwory natury oraz zbiorowiska flory
i fauny,

20) krajobrazie kulturowym - nale¿y przez to rozumieæ prze-
strzenie historycznie ukszta³towane w wyniku dzia³alno�ci
cz³owieka, zawieraj¹ce wytwory cywilizacji oraz elemen-
ty przyrodnicze,

21) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê ¯egocina.
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DZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIA£ 1
ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU PRZE-

STRZENNEGO

§ 9

1. Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,
zgodnie z zasadami okre�lonymi w §10 oraz w §14.

2. Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego, zgodnie z za-
sadami okre�lonymi w §11.

3. Obowi¹zuj¹ parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
i zagospodarowania terenów okre�lone w §13.

ROZDZIA£ 2
ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY

I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 10

1. Ustalenia dla terenów objêtych planem w zakresie granic,
sposobów zagospodarowania terenów oraz obiektów pod-
legaj¹cych ochronie, okre�lonych na podstawie odrêbnych
przepisów.
1) Na cele nierolnicze, na podstawie art. 7 ust.1 Ustawy

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
�nych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266.
z pó�n. zm.) przeznacza siê:
a) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas III, o zwartym

obszarze nie przekraczaj¹cym 0,50 ha,
b) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas IV o zwartym

obszarze nie przekraczaj¹cym 1,00 ha,
c) grunty rolne klas V i VI nie wymagaj¹ce zgody, o której

mowa w art. 7, ust. 2 wymienionej Ustawy.
2) Obowi¹zuje ochrona klimatu akustycznego, w tym stoso-

wanie urz¹dzeñ i zabezpieczeñ, dla utrzymania dopusz-
czalnych poziomów ha³asu okre�lonych przepisami od-
rêbnymi Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny �rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, ze zmianami) dla:
a) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czonych symbolem MN, MN-W oraz MN-ZW,
b) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz

turystyczno-letniskowej oznaczonych symbolem
MN,UTL, MN,UTL-W,

c) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
us³ugowej MN,U, MN,U-W, MN,U-G.

3) Obowi¹zuje ochrona stanu powietrza atmosferycznego;
zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanieczysz-
czeñ atmosferycznych - zgodnie z przepisami odrêbnymi,
okre�lonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska z dnia
3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych sub-
stancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

4) Obowi¹zuje dostosowanie sposobu posadowienia oraz
konstrukcji obiektów do wystêpuj¹cych zagro¿eñ - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - okre�lonymi w Rozporz¹-
dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
z dnia 24 wrze�nia 1998 roku w sprawie ustalania geo-
technicznych warunków posadowienia obiektów budow-
lanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

5) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ochrony �rodowiska -
zakaz prowadzenia uci¹¿liwej dla �rodowiska dzia³alno-
�ci, mog¹cej zagra¿aæ urz¹dzeniom zwi¹zanym z gospo-

dark¹ wodn¹ oraz naturalnym zasobom wodnym w ob-
rêbie wód powierzchniowych i podziemnych - w szczegól-
no�ci na obszarach ochrony Lokalnego Zbiornika Wód
Podziemnych IB£ (Iwkowa - Bochnia - £apanów).

6) Obowi¹zuje spe³nienie warunków Rozporz¹dzenia Woje-
wody Ma³opolskiego z dnia 21 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 126, poz. 801 z dnia 14 marca 2006 r.)
dotycz¹cych Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodnie-
go Pogórza Wi�nickiego; obowi¹zek dotyczy wszystkich te-
renów objêtych planem).

2. W celu ochrony �rodowiska w zakresie oddzia³ywania przed-
siêwziêæ na �rodowisko - zakazuje siê:
a) lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ oraz prowadzenia dzia-

³alno�ci us³ugowej i wytwórczej mog¹cej powodowaæ
przekroczenie dopuszczalnych poziomów oddzia³ywania
na �rodowisko - poprzez emisjê substancji i energii,
a zw³aszcza w zakresie wytwarzania ha³asu, wibracji, pro-
mieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i poddziemnych,

b) prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej o uci¹¿liwo�ci wy-
kraczaj¹cej poza granice dzia³ki lub zespo³u dzia³ek, do
których inwestor posiada tytu³ prawny - w sposób powo-
duj¹cy naruszenie standardów jako�ci �rodowiska -
w szczególno�ci pogorszenie warunków �rodowiska te-
renów s¹siednich.

ROZDZIA£ 3
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

I ZABYTKÓW  ORAZ DÓBR KULTURY  WSPÓ£CZESNEJ

§ 11

1. Zgodnie z Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pó�n.
zm.) na terenach objêtych planem obowi¹zuj¹ - jako forma
ochrony krajobrazu kulturowego:
1) ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania tere-

nów oraz zasad kszta³towania architektury na wszystkich
terenach objêtych planem;

2) ustalenia wynikaj¹ce z form ochrony struktury krajobra-
zu kulturowego:
a) zachowanie warto�ciowych elementów krajobrazu kul-

turowego, powi¹zañ historycznych, przyrodniczych
i przestrzennych oraz ochrona warto�ciowych uk³adów
urbanistycznych i architektonicznych w miejscowo�ci
£¹kta Górna, w obrêbie której planuje siê powo³anie
Parku Kulturowego,

b) utrzymanie historycznych powi¹zañ w kontek�cie teryto-
rialnym oraz ochrona warto�ciowych uk³adów urbani-
stycznych i form architektonicznych w Strefie Ochrony
Konserwatorskiej obejmuj¹cej miejscowo�ci: ̄ egocina,
Rozdziele oraz po³udniow¹ czê�æ wsi Bytomsko i Be³dno,

c) zachowanie cech dziedzictwa kulturowego w Strefie
Ingerencji Konserwatorskiej obejmuj¹cej miejscowo-
�ci: £¹kta Górna oraz pó³nocn¹ czê�æ wsi Bytomsko -
zawarte w ustaleniach dla terenów Z1 - Z59 okre�lo-
nych w §13 oraz §14 w zakresie przeznaczenia, sposo-
bu zagospodarowania tych terenów oraz zasad kszta³-
towania architektury.

2. Na terenach Z1 - Z59 nie wystêpuj¹ obiekty i obszary podle-
gaj¹ce ochronie konserwatorskiej - nie wystêpuj¹ obiekty
i obszary z ewidencji zabytków oraz wpisane do rejestru za-
bytków.

3. Na terenach Z1 - Z59 nie wystêpuj¹ obiekty i obszary kultury
wspó³czesnej podlegaj¹ce ochronie.
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DZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

ROZDZIA£ 1
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

I U¯YTKOWANIA TERENÓW

§ 12

1. We wsi Be³dno:
1) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 264 o dotychcza-

sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tury-
styczno-letniskowej i oznacza siê symbolem Z1- MN, UTL;

2) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 212/4  o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z2- MN;

3) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 210
o dotychczasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê

na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i oznacza siê symbolem Z3- MN;

4) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 169/1, o dotych-
czasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ozna-
cza siê symbolem Z4- MN;

5) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 113 o dotychcza-
sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³u-
gowej i oznacza siê symbolem Z6- MN,U;

6) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 212/3 oraz czê�ci dzia³ki
Nr ew. 215/3 o dotychczasowym przeznaczeniu rolni-
czym, przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i oznacza siê symbolem Z7- MN;

7) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 253  o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê do zalesienia
i oznacza siê symbolem Z8- RD;

8) tereny w obrêbie dzia³ek Nr ew. 220/1 oraz 222/1, o do-
tychczasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i oznacza siê symbolem Z9a-MN oraz Z9b- MN;

9) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 26 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz turystyczno-
letniskowej i oznacza siê symbolem Z11- MN, UTL;

10) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 287/1 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz turystycz-
no-letniskowej i oznacza siê symbolem Z12- MN, UTL.

2. We wsi Bytomsko:
1) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 333 o dotychczasowym

przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach szcze-
gólnej ochrony �róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zw.
z gospodark¹ wodn¹ i oznacza siê symbolem Z13- MN-W;

2) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 437  o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach szcze-
gólnej ochrony �róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ
zw. z gospodark¹ wodn¹ i oznacza siê symbolem Z14-
MN-W;

3) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 761 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
dróg wewnêtrznych i oznacza siê symbolami KDW1 oraz
KDW2;

4) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 761 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach szczególnej
ochrony �róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z go-
spodark¹ wodn¹ i oznacza siê symbolem Z15- MN-W;

3. We wsi £¹kta Górna:
1) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1099/3 o dotychczaso-

wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z16- MN;

2) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1100  o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej
oraz oznacza siê symbolem Z17- MN,U;

3) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1037 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny:
a) stacji napraw i diagnostyki pojazdów z dopuszczeniem

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z18a- KS/MN;

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z18b- MN;

4) tereny w obrêbie dzia³ek Nr ew. 136 i 137 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
produkcyjno-us³ugowe z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznacza siê symbo-
lem Z19- PU/MN;

5) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 128 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny pro-
dukcyjno-us³ugowe na obszarze górniczym "£¹kta" oraz
na obszarach zagro¿onych podtopieniem i oznacza siê
symbolem Z20-PU-G-W-ZZ1;

6) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 125 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na te-reny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³ugowej
na obszarze górniczym "£¹kta" i oznacza siê symbolem
Z21- MN,U-G;

7) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ek Nr ew. 597/1 oraz 597/2
o dotychczasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza
siê na tereny dróg wewnêtrznych KDW oraz tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej - na
obszarach szczególnej ochrony �róde³, ujêæ wody oraz
innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹ i oznacza siê
symbolem Z22- MN,U-W ;

8) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ek Nr ew. 560 oraz 566
o dotychczasowym przeznaczeniu rolniczym przeznacza
siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -
na obszarach szczególnej ochrony �róde³, ujêæ wody oraz
innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹ i oznacza siê
symbolem Z23- MN-W;

9) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1130/1 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z24- MN;

10) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 890 o dotychcza-
sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza
siê symbolem Z25- MN;

11) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 962  o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê sym-
bolem Z26- MN;

12) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1168/2 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z27- MN;
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13) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1168/1 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z28- MN;

14) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 928 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z29- MN;

15) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 509 o dotychcza-
sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obsza-
rach szczególnej ochrony �róde³, ujêæ wody oraz innych
urz¹dzeñ zw z gospodark¹ wodn¹ i oznacza siê symbo-
lem Z30- MN-W;

16) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1264 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z31- MN;

17) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1429 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê sym-
bolem Z32- MN;

18) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 817 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³ugowej i
oznacza siê symbolem Z33-MN,U-W;

19) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 792  o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym przeznacza siê na tereny pro-
dukcyjno-us³ugowe w obszarze górniczym "£¹kta" i ozna-
cza siê symbolem Z34- PU-G;

20) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 793  o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym przeznacza siê na tereny pro-
dukcyjno-us³ugowe w obszarze górniczym "£¹kta" i ozna-
cza siê symbolem Z35- PU-G;

21) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 797  o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym przeznacza siê na tereny pro-
dukcyjno-us³ugowe i oznacza siê symbolem Z36- PU;

22) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1381  oraz czê�ci dzia³ki
Nr ew. 1380/2 o dotychczasowym przeznaczeniu rolni-
czym oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ugowej przeznacza siê na tereny obs³ugi ruchu dro-
gowego - stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów,
us³ug turystycznych i wielobran¿owych oraz oznacza siê
symbolem Z37-KU,UT,U-W;

23) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ek Nr ew. 1382  oraz Nr ew.
1383 o dotychczasowym przeznaczeniu rolniczym, prze-
znacza siê na tereny obs³ugi ruchu drogowego - stacji
paliw, napraw i diagnostyki pojazdów, us³ug turystycz-
nych i wielobran¿owych oraz oznacza siê symbolem Z38-
KU,UT,U-W;

24) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 801  o dotychcza-
sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³u-
gowej na obszarach szczególnej ochrony �róde³, ujêæ
wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹
i oznacza siê symbolem Z39-MN,U-W;

25) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 45  o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê sym-
bolem Z40- MN.

4. We wsi Rozdziele:
1) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 736 o dotychczasowym

przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz turystyczno-let-
niskowej i oznacza siê symbolem Z41- MN, UTL;

2) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 234 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz turystyczno-let-
niskowej i oznacza siê symbolem Z42- MN, UTL;

3) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 580  o dotychcza-
sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z43- MN;

4) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 583  o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê
symbolem Z44- MN.

5. We wsi ̄ egocina:
1) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 1079  o dotychcza-

sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza
siê symbolem Z45- MN;

2) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 671/4  o dotych-
czasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
us³ugowej i oznacza siê symbolem Z46- MN,U;

3) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 255/1 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz turystycz-
no-letniskowej i oznacza siê symbolem Z47- MN, UTL;

4) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 35 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³ugo-
wej i oznacza siê symbolem Z48- MN, U;

5) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 76/3 o dotychczasowym
przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, przeznacza siê na tereny us³ug turystycznych oraz us³ug
wielobran¿owych i oznacza siê symbolem Z49- UT, U;

6) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 229 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê sym-
bolem Z50- MN;

7) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1009 o dotychczasowym
przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz turystyczno-letniskowej w obszarach
szczególnej ochrony ujêæ wody i urz¹dzeñ zw. z gospo-
dark¹ wodn¹ i oznacza siê symbolem Z51- MN,UTL-W;

8) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ek Nr ew. 653 oraz Nr ew.
654 o dotychczasowym przeznaczeniu rolni-czym, prze-
znacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i oznacza siê symbolami Z52a- MN oraz Z52b-
MN-ZW;

9) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 897 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie zagro¿eñ
denudacyjnych i oznacza siê symbolem Z53- MN-ZW;

10) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 895/1 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie za-
gro¿eñ denudacyjnych i oznacza siê symbolem Z54- MN-
ZW;

11) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 912 o dotychczasowym
przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza siê sym-
bolem Z55- MN;

12) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 638 o dotychcza-
sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza
siê symbolem Z56- MN;
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13) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 899/9 o dotych-
czasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ozna-
cza siê symbolem Z57- MN;

14) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 890/4 o dotychcza-
sowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza
siê symbolem Z58- MN;

15) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 1092/1 o dotych-
czasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ozna-
cza siê symbolem Z59- MN;

16) tereny w obrêbie czê�ci dzia³ki Nr ew. 1095/3 o dotych-
czasowym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ozna-
cza siê symbolem Z10- MN;

17) tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1134/4 o dotychczaso-
wym przeznaczeniu rolniczym, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie zagro-
¿eñ denudacyjnych i oznacza siê symbolem Z5- MN-ZW.

§ 13

1. Dla terenów Z1 - Z59 ustala siê w pkt 1) - 10) przeznaczenie,
zasady zagospodarowania, wska�niki wy-korzystania tych
terenów oraz szczególne warunki ich zagospodarowania.
1) Dla terenów o symbolu: Z2-MN, Z3-MN, Z4-MN, Z5-MN-

ZW, Z7-MN, Z9a-MN, Z9b-MN, Z10-MN, Z13-MN-W, Z14-
MN-W, Z15-MN-W, Z16-MN, Z18b-MN, Z23-MN-W, Z24-
MN, Z25-MN, Z26-MN, Z27-MN, Z28-MN, Z29-MN, Z30-
MN-W, Z31-MN, Z32-MN, Z40-MN, Z43-MN, Z44-MN, Z45-
MN, Z50-MN, Z52a-MN, Z52b-MN-ZW, Z53-MN-ZW, Z54-
MN-ZW, Z55-MN, Z56-MN, Z57-MN, Z58-MN oraz Z59-
MN obowi¹zuje -
a) Przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) Przeznaczenie dopuszczalne:

- us³ugi nieuci¹¿liwe,
- zabudowa techniczno-gospodarcza zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
- zieleñ urz¹dzona - ogrodowa o charakterze natural-

nym,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji

(gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe),
- inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.

c) Wska�niki wykorzystania terenów:
- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-

stycji - max 40%,
- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni tere-

nu inwestycji - min 40%.
d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:

- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie
zabudowy - wg §14,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów - wg
§15,

- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji - wg §16.

2) Dla terenów o symbolu: Z1-MN,UTL, Z11-MN,UTL, Z12-
MN,UTL, Z41-MN,UTL, Z42-MN,UTL, Z47-MN,UTL oraz
Z51-MN,UTL-W, obowi¹zuje -
a) Przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa rekreacji indywidualnej i zbiorowej - tury-

styczno-letniskowa.

b) Przeznaczenie dopuszczalne:
- us³ugi nieuci¹¿liwe,
- zabudowa techniczno-gospodarcza zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
- ma³a architektura,
- zieleñ urz¹dzona - ogrodowa o charakterze natural-

nym lub le�na,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji

(gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe),
- inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.

c) Wska�niki wykorzystania terenów:
- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-

stycji - max 40%,
- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni tere-

nu inwestycji - min 40%.
d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:

- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie
zabudowy - wg §14,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów -
wg § 15,

- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej, komunikacji i ochrony �rodowiska - wg §16.

3) Dla terenów o symbolu: Z6-MN,U, Z17-MN,U, Z21-MN,U-
G, Z22-MN,U-W, Z33-MN,U-W, Z39-MN,U-W, Z46-MN,U
oraz Z48-MN,U obowi¹zuje -
a) Przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- us³ugi wielobran¿owe - nieuci¹¿liwe.

b) Przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa techniczno-gospodarcza zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
- zieleñ urz¹dzona -parkowa,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunika-

cji (gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe i posto-
jowe),

- inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.
c)  Wska�niki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-
stycji - max 60%,

- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni te-
renu - inwestycji - min 20% z mo¿liwo�ci¹ dosto-
sowania w/w wska�ników do warunków lokal-
nych.

d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:
- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie

zabudowy - wg § 14,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów -

wg § 15,
- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej, komunikacji i ochrony �rodowiska - wg § 16.
4) Dla terenu o symbolu Z49 UT, U obowi¹zuje -

a) Przeznaczenie podstawowe:
- o�rodki rekreacji zbiorowej - turystyczne (motele,

hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, zajazdy,
kempingi, pola namiotowe),

- us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne).
b) Przeznaczenie dopuszczalne:

- zabudowa techniczno-gospodarcza zw. z przeznacze-
niem podstawowym.

- zieleñ urz¹dzona - parkowa,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji

(gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe)
- inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.
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c) Wska�niki wykorzystania terenów:
- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-

stycji - max 80%,
- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni tere-

nu inwestycji - min 20%.
d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:

- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie
zabudowy - wg §14,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów - wg
§ 15,

- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej, komunikacji i ochrony �rodowiska - wg §16.

5) Dla terenów o symbolu:  Z20-PU-G-W-ZZ1, Z34-PU-G,
Z35-PU-G oraz Z36-PU obowi¹zuje -
a) Przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa produkcyjna,
- us³ugi wielobran¿owe.

b) Przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa techniczno-gospodarcza zw. z przeznacze-

niem podstawowym.
- zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji

(gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe)
- inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.

c) Wska�niki wykorzystania terenów:
- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-

stycji - max 70%,
- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni tere-

nu inwestycji - min 20%.
d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:

- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie
zabudowy - wg § 14,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów - wg
§ 15,

- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej, komunikacji i ochrony �rodowiska - wg § 16.

6) Dla terenów o symbolu: Z37-KU,UT, U-W oraz Z38-
KU,UT, U-W obowi¹zuje -
a) Przeznaczenie podstawowe:

- obs³uga ruchu drogowego (stacje paliw, napraw i dia-
gnostyki pojazdów),

- us³ugi turystyczne - rekreacji zbiorowej (motele, ho-
tele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, zajazdy, kem-
pingi, pola namiotowe),

- us³ugi wielobran¿owe.
b) Przeznaczenie dopuszczalne:

- zabudowa techniczno-gospodarcza zw. z przeznacze-
niem podstawowym,

- zieleñ urz¹dzona - parkowa,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji

(gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe).
c) Wska�niki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-
stycji - max 70%,

- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni tere-
nu inwestycji - min 10%.

d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:
- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie

zabudowy - wg §14,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów - wg

§15,
- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej, komunikacji i ochrony �rodowiska - wg §16.

7) Dla terenu o symbolu Z19-PU/MN obowi¹zuje -
a) Przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa produkcyjna,
- us³ugi wielobran¿owe,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

b) Przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa techniczno-gospodarcza
 zw. z przeznaczeniem podstawowym.
- zieleñ urz¹dzona - parkowa,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunika-

cji (gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe i posto-
jowe),

- inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.
c) Wska�niki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-
stycji - max 70%,

- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni tere-
nu inwestycji - min 20%.

d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:
- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie

zabudowy - wg §14,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów -

wg §15,
- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

komunikacji i ochrony �rodowiska - wg §16.
8) Dla terenu o symbolu Z18a-KS/MN obowi¹zuje -

a) Przeznaczenie podstawowe:
- stacje napraw i diagnostyki pojazdów,
- us³ugi wielobran¿owe,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

b) Przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa techniczno-gospodarcza zw. z przeznacze-

niem podstawowym.
- zieleñ urz¹dzona - parkowa,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunika-

cji (gara¿e, dojazdy, miejsca parkingowe i posto-
jowe),

- inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.
c) Wska�niki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy (powierzchni terenu inwe-
stycji - max 70%,

- powierzchnia biologicznie czynna) powierzchni tere-
nu inwestycji - min 20%.

d) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:
- zasady kszta³towania architektury, zieleni oraz linie

zabudowy - wg §14,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów -

wg §15,
- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

komunikacji i ochrony �rodowiska - wg §16.
9) Dla terenu o symbolu Z8-RD obowi¹zuje -

a) Przeznaczenie podstawowe:
- zalesienia.

b) Przeznaczenie dopuszczalne:
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacji (sieci i urz¹dzenia infrastruktury lokalnej,
dojazdy),

- uprawy rolnicze.
c) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:

- szczególne warunki zagospodarowania terenów - wg
§15,

- zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
komunikacji i ochrony �rodowiska - wg §16.
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10) Dla terenów dróg wewnêtrznych o symbolu: KDW 1
oraz KDW 2 obowi¹zuje -

 a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa
- drogi dojazdowe, wewnêtrzne;

b) przeznaczenie dopuszczalne:
- ci¹gi piesze i pieszo-jezdne,
- zieleñ urz¹dzona,
- urz¹dzenia infrastruktury techniczne (uzbrojenie te-

renu),
- inne, zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;

c) zasady zagospodarowania i u¿ytkowania:
- szeroko�æ jezdni - 3,5 m.

ROZDZIA£ 2
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

§ 14

1. Ogólne zasady kszta³towania zabudowy na terenach za-
inwestowanych oraz nie zainwestowanych:
1) przy prowadzeniu dzia³alno�ci inwestycyjnej na tere-

nach zainwestowanych dopuszcza siê utrzymanie istnie-
j¹cych obiektów oraz uzupe³nienia i przekszta³cenia w ob-
rêbie istniej¹cych elementów struktury osadniczej (prze-
budowê, dobudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektów)
oraz wymianê substancji budowlanej, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi - wg zasad okre�lonych w ust. 2, 3, 4, 5;

2) przy prowadzeniu dzia³alno�ci inwestycyjnej na te-
renach nie zainwestowanych nale¿y nawi¹zaæ do tra-
dycyjnych cech regionalnych architektury (skali i formy)
oraz prawid³owo ukszta³towanego otoczenia; obowi¹zu-
je stosowanie rozwi¹zañ architektonicznych i materia³o-
wych o wysokich walorach estetycznych, nie stwarzaj¹-
cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem - natural-
nym i kulturowym, zgodnie z przepisami odrêbnymi - wg
zasad okre�lonych w ust. 2, 3, 4, 5;

3) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku

adaptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysoko�ci budynków do lokalnych
uwarunkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów ist-
niej¹cych, konieczno�ci nawi¹zania do wystêpuj¹cych
parametrów spadków dachu i wysoko�ci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

2. Zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz turystyczno-letniskowej.
1) Wysoko�æ zabudowy:

a) na terenach p³askich - max 12 m oraz max 3 kondygna-
cje nadziemne (wraz z poddaszem u¿ytkowym),

b) w eksponowanym krajobrazie na stokach wzniesieñ
w strefie ochrony krajobrazowej 5-6 - max 10 m oraz
max 2 kondygnacje nadziemne (wraz z poddaszem u¿yt-
kowym).

2) Poziom parteru:
a) na terenach p³askich - max 1,20 m nad poziomem tere-

nu z mo¿liwo�ci¹ podpiwniczenia budynków do tej wy-
soko�ci,

b) na terenach ze spadkiem - dopuszcza siê poziom parte-
ru do 60 cm od strony przystokowej, a od strony odsto-
kowej dopuszcza siê wysoko�æ podpiwniczenia budyn-
ków w dostosowaniu do spadku terenu.

3) Ukszta³towanie i pokrycie dachów:
a) obowi¹zuje stosowanie dachów dwuspadowych, czte-

rospadowych lub wielospadowych, o nachyleniu g³ów-

nych po³aci dachowych 350 - 550, z kalenicami syme-
trycznymi,

b) wyklucza siê stosowanie dachów czterospadowych z ka-
lenic¹ zbiegaj¹c¹ siê w jednym punkcie oraz dachów
czterospadowych z górn¹ kalenic¹ o d³ugo�ci mniej-
szej ni¿ 3 m,

c) w pokryciu dachów nale¿y stosowaæ dachówkê cera-
miczn¹ lub cementow¹, blachê profilowan¹ (dachów-
kow¹, falist¹, gontow¹) lub gonty drewniane.

3. Zasady kszta³towania zabudowy us³ugowej oraz tury-
stycznej.
1) Wysoko�æ zabudowy:

a) dla terenu Z49-UT,U - max 18 m oraz max 4 kondygna-
cje nadziemne (wraz z poddaszem u¿ytkowym),

b) dla pozosta³ych terenów:
- na terenach p³askich - max 12 m oraz max 3 kondy-

gnacje nadziemne (wraz z poddaszem u¿ytkowym),
- w eksponowanym krajobrazie na stokach wzniesieñ

w strefie ochrony krajobrazowej 5-6 - max 10,5 m
oraz max 2 kondygnacje nadziemne (parter i podda-
sze u¿ytkowe).

2) Poziom parteru:
a) na terenach p³askich - max 1,20 m nad poziomem

terenu z mo¿liwo�ci¹ podpiwniczenia budynków do tej
wysoko�ci,

b) na terenach ze spadkiem - dopuszcza siê poziom par-
teru do 60 cm od strony przystokowej, a od strony od-
stokowej dopuszcza siê wysoko�æ podpiwniczenia bu-
dynków w dostosowaniu do spadku terenu.

3) Ukszta³towanie i pokrycie dachów:
a) obowi¹zuje stosowanie dachów dwuspadowych, czte-

rospadowych lub wielospadowych, o nachyleniu g³ów-
nych po³aci dachowych 350 - 550, z kalenicami syme-
trycznymi,

b) wyklucza siê stosowanie dachów czterospadowych z ka-
lenic¹ zbiegaj¹c¹ siê w jednym punkcie oraz dachów
czterospadowych z górn¹ kalenic¹ o d³ugo�ci mniej-
szej ni¿ 3 m,

c) w pokryciu dachów nale¿y stosowaæ dachówkê cera-
miczn¹ lub cementow¹, blachê profilowan¹ (dachów-
kow¹, falist¹, gontow¹) lub gonty drewniane.

4. Zasady kszta³towania zabudowy produkcyjnej oraz ob-
s³ugi ruchu drogowego.
1) Wysoko�æ zabudowy - max 12 m, w tym: max 2 kondy-

gnacje nadziemne.
2) Poziom parteru:

a) na terenach p³askich - do 1,20 m nad poziomem terenu z
mo¿liwo�ci¹ podpiwniczenia budynków do tej wysoko�ci,

b) na terenach ze spadkiem - dopuszcza siê poziom par-
teru do 60 cm od strony przystokowej, a od strony od-
stokowej dopuszcza siê wysoko�æ podpiwniczenia bu-
dynków w dostosowaniu do spadku terenu.

3) Ukszta³towanie i pokrycie dachów:
a) obowi¹zuje stosowanie dachów dwuspadowych, czte-

rospadowych lub wielospadowych, o nachyleniu g³ów-
nych po³aci dachowych - min 120 z kalenicami syme-
trycznymi; w szczególnych przypadkach - przy realiza-
cji obiektów z gotowych elementów oraz w przypadku
dobudowy do istniej¹cych obiektów dopuszcza siê da-
chy jednospadowe o pochyleniu wynikaj¹cym z zasto-
sowanych rozwi¹zañ technologicznych,

b) wyklucza siê stosowanie dachów czterospadowych z ka-
lenic¹ zbiegaj¹c¹ siê w jednym punkcie oraz dachów
czterospadowych z górn¹ kalenic¹ o d³ugo�ci mniej-
szej ni¿ 3 m,
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c) w pokryciu dachów nale¿y stosowaæ dachówkê cera-
miczn¹ lub cementow¹, blachê profilowan¹ (dachów-
kow¹, falist¹, gontow¹) lub inne materia³y dostosowa-
ne do rozwi¹zañ technologicznych.

5. Zasady kszta³towania zabudowy gospodarczej (wiaty,
obiekty magazynowo-sk³adowe, warsztaty, gara¿e oraz
zw. z infrastruktur¹ techniczn¹).
1) Wysoko�æ zabudowy:

a) na terenach p³askich - max 9 m oraz max 2 kondy-
gnacje nadziemne (wraz z poddaszem u¿ytkowym),

b) w eksponowanym krajobrazie na stokach wzniesieñ -
max 7 m oraz max 1 kondygnacja nadziemna.

2) Poziom parteru:   bez podpiwniczenia - w dostosowaniu
do warunków lokalnych.

3) Ukszta³towanie i pokrycie dachów:
a) obowi¹zuje stosowanie dachów dwuspadowych, czte-

rospadowych lub wielospadowych, o nachyleniu g³ów-
nych po³aci dachowych min 120 z kalenicami symetrycz-
nymi, w szczególnych przypadkach - przy realizacji ga-
ra¿y z gotowych elementów oraz w przypadku dobudo-
wy do istniej¹cych obiektów - dopuszcza siê dachy jed-
nospadowe,

b) wyklucza siê stosowanie dachów czterospadowych z ka-
lenic¹ zbiegaj¹c¹ siê w jednym punkcie oraz dachów
czterospadowych z górn¹ kalenic¹ o d³ugo�ci mniejszej
ni¿ 3 m,

c) w pokryciu dachów nale¿y stosowaæ dachówkê cera-
miczn¹ lub cementow¹, blachê profilowan¹ (dachów-
kow¹, falist¹, gontow¹) lub inne materia³y dostosowa-
ne do rozwi¹zañ technologicznych.

6. Linie zabudowy nieprzekraczalne (minimalne) oznaczo-
ne na rysunku planu.
1) Na terenach przy drogach gminnych dojazdowych DG-D

w terenach zabudowanych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - min 6,0 m od krawê-

dzi jezdni - dotyczy terenów: Z9a, Z9b, Z40, Z47.
2) Na terenach przy drogach gminnych - dojazdowych

DG-D w terenach nie zabudowanych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - min 15,0 m od krawê-

dzi jezdni - dotyczy terenów: Z1, Z2, Z4, Z6, Z12, Z15, Z16,
Z17, Z18b, Z21, Z23, Z24, Z26, Z27, Z28, Z31, Z32, Z34,
Z35, Z36, Z39, Z44, Z45, Z50, Z51, Z57, Z58 oraz Z59.

3) Na terenach przy drogach gminnych -lokalnych DG-L
w terenach nie zabudowanych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - min 15,0 m od kra-

wêdzi jezdni - dotyczy terenów: Z21, Z24, Z26, Z27
oraz Z39.

4) Na terenach przy drogach powiatowych - zbiorczych
DP-Z w terenach zabudowanych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - min 8,0 m od krawê-

dzi - dotyczy terenu Z19.
5) Na terenach przy drogach powiatowych - zbiorczych

DP-Z w terenach nie zabudowanych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - min 20,0 m od krawê-

dzi jezdni - dotyczy terenów: Z2, Z3, Z7, Z13, Z16, Z17,
Z20, Z24, Z39, Z52a oraz Z52b.

6) Na terenach przy drogach wojewódzkich - g³ównych
DW-G w terenach nie zabudowanych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - min 20 m  od krawê-

dzi jezdni - dotyczy terenów: Z33, Z38, Z39, Z60;
- dla terenu Z37-KU,UT,U-W nieprzekraczalna linia zabu-

dowy - min 10 m od krawêdzi jezdni.
7) Dla terenów przy drogach wewnêtrznych KDW oraz

terenów, dla których ustanowiono s³u¿ebno�æ prze-
jazdu:

- nieprzekraczalna linia zabudowy - min 6,0 m od krawê-
dzi jezdni (przejazdu) - dotyczy terenów: Z5, Z6, Z11,
Z14, Z15, Z22, Z25, Z29, Z30, Z41, Z42, Z43, Z49, Z54,
Z55, Z56.

7. Na dzia³kach o szeroko�ci nie zapewniaj¹cej zachowania
obowi¹zuj¹cych odleg³o�ci od granicy dzia³ki s¹siedniej -
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.) - dopuszcza siê sytuowanie bu-
dynków bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej lub
w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy, przy
uwzglêdnieniu pozosta³ych warunków zawartych w wy¿ej
wymienionym rozporz¹dzeniu.

8. Zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej.
1) Przy realizacji inwestycji na terenach objêtych planem

wprowadza siê obowi¹zek ochrony zieleni naturalnej,
w tym: zieleni le�nej i zadrzewieñ.

2) Przy realizacji nowych nasadzeñ obowi¹zuje zachowanie
charakteru naturalnego zieleni -dostosowanego do miej-
sca lokalizacji i funkcji obiektów budowlanych.

9. Obowi¹zuj¹ce parametry - przy nowych podzia³ach nie-
ruchomo�ci na dzia³ki budowlane.
1) Powierzchnia dzia³ki winna wynosiæ:

a) min 0,08 ha dla:
- terenów o symbolach MN,
- terenów o symbolach MN-W,
- terenów o symbolach MN-ZW,
- terenów o symbolach MN, U,
- terenów o symbolach MN, U-G,
- terenów o symbolach MN, U-W ;

b) min 0,06 ha dla:
- terenów o symbolach MN, UTL,
- terenów o symbolach MN, UTL-W.

c) dla terenów zabudowy us³ugowej, turystycznej, pro-
dukcyjno-us³ugowej oraz produkcyjnej - w dostosowa-
niu do lokalnych uwarunkowañ i rozwi¹zañ technolo-
gicznych;

d) minimalna powierzchnia dzia³ek ustalona w ust. 9
pkt 1) litera a), litera b) nie dotyczy pojedynczych dzia-
³ek spe³niaj¹cych zasady przepisów odrêbnych, prze-
znaczonych do zabudowy w niniejszym planie oraz
nie wymagaj¹cych dalszego podzia³u w celu tej za-
budowy.

2) Szeroko�æ frontu dzia³ki winna wynosiæ:
a) min 16 m dla:

- terenów o symbolach MN,
- terenów o symbolach MN-W,
- terenów o symbolach MN-ZW,
- terenów o symbolach MN, U,
- terenów o symbolach MN, U-G,
- terenów o symbolach MN, U-W
- terenów o symbolach MN, UTL,
- terenów o symbolach MN, UTL-W,

b) dla terenów nie wymienionych w pkt 2) litera a) -
w dostosowaniu do przeznaczenia, lokalnych uwarun-
kowañ i wymagañ technologicznych,

c) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ek, okre�lona w ust. 9
pkt 2) litera a) nie dotyczy pojedynczych dzia³ek, spe³-
niaj¹cych zasady przepisów odrêbnych, przeznaczonych
do zabudowy w niniejszym planie - nie wymagaj¹cych
dalszego podzia³u w celu tej zabudowy.

3) K¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego winien zawieraæ siê w przedziale 70o -
110o.
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ROZDZIA£ 3
SZCZEGÓLNE WARUNKI

ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 15

1. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów: Z2-MN, Z3-MN, Z4-MN, Z6-MN,U Z7-MN, Z9a-MN,
Z11-MN,UTL, Z13-MN-W, Z14-MN-W, Z15-MN-W, Z48-
MN,U, Z49-UT,U, Z50-MN, Z52a-MN, Z52b-MN-ZW, Z56-
MN oraz Z57-MN w zakresie ochrony Lokalnego Zbior-
nika Wód Podziemnych IB£ (Iwkowa - Bochnia - £apa-
nów).
1) Zakazuje siê:

a) sk³adowania substancji szkodliwych gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

b) niszczenia otuliny biologicznej rzeki Sanki, pe³ni¹cego
rolê ochronnego filtru zanieczyszczeñ,

c) stosowania �rodków ochrony ro�lin i niebezpiecznych
ekologicznie sposobów nawo¿enia,

d) wprowadzania nie oczyszczonych �cieków bytowych
do poziomów wodono�nych wód podziemnych.

e) prowadzenia dzia³alno�ci prowadz¹cej do powstania
zanieczyszczeñ wielkoobszarowych.

2) Nakazuje siê:
a) szczególn¹ kontrolê rozwoju osadnictwa i rolnictwa,

w tym: produkcji rolniczej i nierolniczej - w zakresie
gospodarki wodno�ciekowej, stosowania chemicznych
�rodków nawo¿enia i ochrony ro�lin, mo¿liwo�ci wpro-
wadzania technologii produkcyjnych oraz gospodarki
odpadami,

b) sprawdzenie szczelno�ci istniej¹cych szamb oraz li-
kwidacja nieprawid³owo�ci w zakresie gospodarki
wodno-�ciekowej,

c) bezwzglêdn¹ likwidacjê dzikich wysypisk odpadów,
d) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg -

uszczelnienie rowów oraz zastosowanie w dzia³alno-
�ci gospodarczej technologii uniemo¿liwiaj¹cych ska-
¿enie gruntu substancjami ropopochodnymi,

e) przy wszelkiej dzia³alno�ci inwestycyjnej - sukcesywn¹
realizacjê zbiorczego, komunalnego systemu odpro-
wadzania i oczyszczania �cieków sanitarnych oraz upo-
rz¹dkowania systemu gromadzenia i usuwania odpa-
dów w sposób nie zagra¿aj¹cy zasobom wód podziem-
nych zbiornika.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu w zakresie
przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowa-
nia.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów: Z5-MN-ZW, Z52b-MN-ZW, Z53-MN-ZW oraz Z54-
MN-ZW, po³o¿onych w strefie Nr 10 - zagro¿enia proce-
sami denudacyjnymi.
1) Zakazuje siê:

a) niszczenia urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych prawid³owy
sp³yw wód z zagro¿onych terenów,

b) samowolnego podcinania stoków,
c) nieformalnego sk³adowania odpadów.

2) Nakazuje siê:
a) prowadzenie dzia³alno�ci inwestycyjnej pod warun-

kiem wykonania prawid³owego odwodnienia terenów
oraz dostosowania rozwi¹zañ projektowych do wystê-
puj¹cych zagro¿eñ - zgodnie z przepisami odrêbnymi

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków po-
sadowienia obiektów budowlanych,

b) wyposa¿enie terenów inwestycyjnych w urz¹dzenia
odprowadzania i oczyszczania �cieków bytowych oraz
gospodarczych; szczelne zbiorniki bezodp³ywowe -
sanitarne dopuszcza siê na okres przej�ciowy, do cza-
su pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do
w³asnej, indywidualnej oczyszczalni �cieków - alter-
natywnie do oczyszczalni grupowej,

c) inne, niezbêdne dzia³ania ochronne przed procesami
denudacyjnymi na zagro¿onych terenach.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-

nów, nie stwarzaj¹cy zagro¿eñ ich u¿ytkownikom.
4) Ogranicza siê:

dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu w zakresie prze-
znaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania.

3. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów: Z20-PU-G-W-ZZ1, Z21-MN,U-G, Z34-PU-G oraz
Z35-PU-G, po³o¿onych w strefie Nr 16, w obrêbie ob-
szaru górniczego z³o¿a nafty i gazu ziemnego "£¹kta".
1) Zakazuje siê:

prowadzenia wszelkiej dzia³alno�ci niezgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

2) Nakazuje siê:
prowadzenie dzia³alno�ci inwestycyjnej wg warunków
w³a�ciwego zarz¹dcy.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu w zakresie prze-
znaczenia terenów oraz zasad ich za-gospodarowania.

4. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów: Z14-MN-W, Z17-MN,U, Z34-PU-G, Z35-PU-G, Z36-
PU, Z44-MN, Z48-MN,U oraz terenu Z49-UT,U, przez które
przebiegaj¹ linie elektroenergetyczne �redniego napiê-
cia 15 kV.
1) Zakazuje siê:

prowadzenia dzia³alno�ci inwestycyjnej niezgodnie
z przepisami odrêbnymi.

2) Nakazuje siê:
a) zachowanie strefy ochronnej (bezpieczeñstwa) wol-

nej od zabudowy, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w tym:
- 6 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów, - 8 m

od osi s³upów,
 b) zagospodarowanie pasa terenu strefy bezpieczeñstwa:

- uprawy rolnicze lub ogrodnicze - niskie lub zieleñ
urz¹dzona - niska,

- przej�cia, przejazdy i ogrodzenia - wg warunków w³a-
�ciwego zarz¹dcy.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê: dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ
planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz zasad
ich zagospodarowania.

5. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów:
- Z46-MN,U oraz Z52a-MN, przez które przebiega linia

gazoci¹gu wysokoprê¿nego gA 200,
- Z34-PU-G, Z45-MN oraz Z56-MN, po³o¿onych w s¹siedz-

twie gazoci¹gu wysokoprê¿nego gA 200.
1) Zakazuje siê:

prowadzenia dzia³alno�ci inwestycyjnej niezgodnie
z przepisami odrêbnymi.
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2) Nakazuje siê:
a) zachowanie strefy ochronnej (bezpieczeñstwa) wol-

nej od zabudowy, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w tym:
- budynki mieszkalne - 15 m od rzutu obiektu,
- budynki gospodarcze - 15 m od rzutu obiektu,
- budynki u¿yteczno�ci publicznej - 15 m od granicy

terenu inwestycji,
- budynki przemys³owe oraz produkcyjno-us³ugowe -

15 m od granicy terenu inwestycji,
b) zagospodarowanie pasa terenu strefy bezpieczeñstwa

(min odleg³o�æ liczona w obie strony od gazoci¹gu):
- uprawy rolnicze lub ogrodnicze - drzewa i krzewy

sadzone w odleg³o�ci min 5 m od zewnêtrznej �cian-
ki gazoci¹gu,

- przej�cia, przejazdy i ogrodzenia - wg warunków w³a-
�ciwego zarz¹dcy.

3) Dopuszcza siê: dotychczasowy sposób zagospodaro-
wania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu w zakresie
przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowa-
nia.

6. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów: Z13-MN-W, Z14-MN-W, Z15-MN-W, Z22-MN,U-W
oraz Z23-MN-W
- po³o¿onych w strefie ochrony po�redniej ujêcia wody, obej-

muj¹cej obszar zlewni Potoku Saneczka do miejsca loka-
lizacji ujêcia wody w obrêbie dzia³ek Nr ew. 515/2 oraz
516/2 we wsi £¹kta Górna na terenie C20 W(u) - pozwo-
lenie wodno-prawne udzielone Decyzj¹ Starosty Powia-
tu Bocheñskiego z dnia 17 lipca 2000 r. znak: O�.H.6224/
20/4/2000, wa¿ne do 31 grudnia 2010 r.

1) Zakazuje siê:
a) wprowadzania gnojowicy oraz �cieków nienale¿ycie

oczyszczonych - do wód powierzchniowych i do ziemi,
b) rolniczego wykorzystania �cieków oraz odpadów po-

�ciekowych,
c) sk³adowania i przechowywania odpadów niebezpiecz-

nych,
d) lokalizowania sk³adowisk odpadów komunalnych,
e) lokalizowania magazynów produktów ropopochod-

nych i innych substancji chemicznych,
f) lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla

�rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ
stan �rodowiska.

2) Nakazuje siê:
a) szczególn¹ kontrolê rozwoju osadnictwa i rolnictwa,

w tym: produkcji rolniczej i nierolniczej - w zakresie
gospodarki wodno-�ciekowej, stosowania chemicznych
�rodków nawo¿enia i ochrony ro�lin, mo¿liwo�ci wpro-
wadzania technologii produkcyjnych oraz gospodarki
odpadami,

b) sprawdzenie szczelno�ci istniej¹cych szamb oraz li-
kwidacja nieprawid³owo�ci w zakresie gospodarki
wodno-�ciekowej,

c) bezwzglêdn¹ likwidacjê dzikich wysypisk odpadów,
d) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg -

uszczelnienie rowów, uniemo¿liwiaj¹ce ska¿enie grun-
tu substancjami ropopochodnymi.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu w zakresie prze-
znaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania.

7. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu Z51-MN,UTL-W, po³o¿onego w obrêbie wyznaczonego
planem obszaru ochrony Nr 7 - urz¹dzeñ zw. z gospodark¹
wodn¹ - zbiornika wody pitnej oraz stacji uzdatniania
wody (w obrêbie dzia³ki Nr ew. 1003 we wsi ¯egocina).
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania gnojowicy oraz �cieków nienale¿ycie
oczyszczonych - do wód powierzchniowych i do ziemi,

b) lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla
�rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ
stan �rodowiska.

2) Nakazuje siê:
a) szczególn¹ kontrolê w zakresie gospodarki odpadami

oraz bezwzglêdn¹ likwidacjê dzikich wysypisk odpadów,
b) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg

oraz przy realizacji parkingów i miejsc postojowych -
uszczelnienie rowów, uniemo¿liwiaj¹ce ska¿enie grun-
tu substancjami ropopochodnymi.

c) prowadzenie dzia³alno�ci inwestycyjnej z pe³nym wy-
posa¿eniem tych terenów w urz¹dzenia odprowadza-
nia i oczyszczania �cieków bytowych oraz gospodar-
czych; szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne
mog¹ byæ stosowane do czasu pod³¹czenia tych tere-
nów do zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz do zbiorcze-
go komunalnego systemu oczyszczania �cieków.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu w zakresie prze-
znaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania.

8. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów po³o¿onych w dolinie Potoku Saneckiego (San-
ki) - Z20-PU-G-W-ZZ1, Z33-MN-W, Z37-KU,UT,U-W, Z38
KU, UT, U-W oraz Z39-MN,U-W
- przylegaj¹cych do granicy strefy ochrony po�redniej Nr 7-

SOP ujêcia wody, oznaczonego symbolem C35 W(u) w ob-
rêbie dzia³ki Nr ew. 910/1 we wsi £¹kta Górna; strefy
ochronne ustanowione Decyzj¹ Urzêdu Wojewódzkiego
w Krakowie Wydzia³u Rolnictwa Le�nictwa i Skupu z dnia
30 maja 1974 r. znak: RLS.g.w.0530/22/73, w tym:

- strefa ochrony bezpo�redniej Nr 7-SOB obejmuje ca³¹
szeroko�æ Potoku Saneckiego (Sanki) na d³ugo�ci 48 mb
oraz teren wokó³ urz¹dzeñ ujêcia (wg dokumentacji tech-
nicznej oraz rysunku planu dla przedmiotowych terenów),

- strefa ochrony po�redniej Nr 7-SOP obejmuje dolinê Po-
toku Saneckiego w zasiêgu zaobserwowanych najwy¿-
szych stanów wody na d³ugo�ci 1500 m - od ujêcia w gó-
rê potoku oraz doliny dwóch dop³ywów tego potoku, na
d³ugo�ci 500 mb od uj�cia do Potoku Saneckiego w górê
(wg dokumentacji technicznej oraz rysunku planu dla
przedmiotowych terenów).

1) Zakazuje siê:
wprowadzania �cieków nienale¿ycie oczyszczonych -do
wód powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.

2) Nakazuje siê:
a) szczególn¹ kontrolê w zakresie gospodarki wodno-

�ciekowej oraz gospodarki odpadami,
b) pod³¹czenie nowej zabudowy do zbiorczego komunal-

nego systemu oczyszczania �cieków bytowych,
c) na terenach obs³ugi ruchu drogowego (stacji paliw,

napraw i diagnostyki pojazdów), prowadzenie dzia³al-
no�ci gospodarczej z pe³nym wyposa¿eniem w urz¹-
dzenia gromadzenia, oczyszczania, odprowadzania
oraz wywozu �cieków i odpadów gospodarczych
z kompleksem zabezpieczeñ, uniemo¿liwiaj¹cym ska-
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¿enie gruntu oraz wód powierzchniowych, podziem-
nych i ziemi - substancjami ropopochodnymi oraz in-
nymi substancjami niebezpiecznymi,

d) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg
oraz przy realizacji parkingów i miejsc postojowych -
uszczelnienie rowów oraz zastosowanie odpowiednich
technologii, uniemo¿liwiaj¹cych ska¿enie gruntu oraz
wód powierzchniowych, podziemnych i ziemi - substan-
cjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami nie-
bezpiecznymi.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu w zakresie prze-
znaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania.

9. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renów: Z26-MN oraz Z30-MN-W w strefie ochrony krajo-
brazowej Nr 5-6:
ogranicza siê wysoko�æ obiektów kubaturowych do 10,5 m
wysoko�ci oraz do 2 kondygnacji nadziemnych (parter i pod-
dasze u¿ytkowe).

10. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania,
w strefie uci¹¿liwo�ci 17-KD drogi wojewódzkiej KD
(DW-G) Nr 965; na terenach Z37-KU, UT, U-W, Z38-KU, UT,
U-W oraz Z59-MN w pasie do 20 m od krawêdzi jezdni:
obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do wy-
stêpuj¹cych zagro¿eñ oraz zachowanie w³a�ciwej linii za-
budowy wg §14 ust. 6.

11. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania, w stre-
fie 12p, na terenach zagro¿onych podtopieniem, wyzna-
czonych na podstawie danych historycznych, w tym:
1) w dolinach potoków bez nazwy -

a) na terenie Z9b-MN obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ
projektowych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz zastoso-
wanie zabezpieczeñ od strony skarp brzegowych potoku,

b) na terenach Z19 PU/MN, Z43-MN oraz Z57-MN obowi¹zu-
je dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do wystêpuj¹-
cych zagro¿eñ oraz zachowanie pasa min 15 m od krawê-
dzi skarp brzegowych potoków, wolne-go od zabudowy;

2) w dolinie potoku Podkosówka - na terenach Z22-MN,U-
W oraz Z30-MN-W obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ
projektowych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz zachowa-
nie pasa min 15 m od krawêdzi skarp brzegowych poto-
ku, wolnego od za-budowy;

3) w dolinie Potoku Saneckiego (Sanki) - na terenach
Z20-PU-G-W-ZZ1, Z33-MN,U- W, Z37-KU, UT, U-W oraz
Z38-KU,UT,U-W obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ
projektowych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ, zastosowa-
nie w³a�ciwego ukszta³towania terenów przewidzianych
pod inwestycje kubaturowe oraz zachowanie pasa
ochronnego, wolnego od zabudowy - w zasiêgu zaobser-
wowanych najwy¿szych stanów wody w strefie ochrony
po�redniej ujêcia wody, o którym mowa w §15, ust. 8.

ROZDZIA£ 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY

SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNI-
KACJI

§ 16

1. Dla terenów Z1 - Z59 obowi¹zuje realizacja niezbêdnych
sieci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów, dojazdów do
poszczególnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych
oraz ustala siê nastêpuj¹ce zasady:

1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci komunalnej lub
realizacja indywidualnych ujêæ wody - zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ dla celów bytowych
i grzewczych z istniej¹cej sieci - zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

3) zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych i grzewczych z ist-
niej¹cej sieci - zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) utylizacja i odprowadzenie �cieków do w³asnego, szczel-
nego, okresowo opró¿nianego zbiornika lub do przydo-
mowej oczyszczalni �cieków, a po zrealizowaniu kanaliza-
cji do sieci komunalnej - zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w tym zakazuje siê:
a) sk³adowania substancji szkodliwych (gromadzenia

i przetwarzania odpadów),
b) wprowadzania �cieków bytowych bezpo�rednio do zie-

mi oraz do wód powierzchniowych,
c) wycinania zieleni stanowi¹cej naturaln¹ otulinê biolo-

giczn¹ cieków wodnych;
5) w zakresie gospodarki odpadami obowi¹zuje segregacja

i gromadzenie sta³ych odpadów komunalnych we w³a-
�ciwych pojemnikach oraz wywóz ich na ustalone wysy-
pisko (systemem indywidualnym lub zorganizowanym)
- zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. Obowi¹zuje zapewnienie dojazdów do nieruchomo�ci objê-
tych planem - zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz ustala
siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹, zapewniaj¹c¹ do-

jazd i dostêp nieruchomo�ci do dróg publicznych, nale¿y
zapewniæ poprzez wjazdy do dróg publicznych oraz we-
wnêtrzne drogi dojazdowe, w tym:
a) o szeroko�ci min 3,5 m dla obs³ugi 1-2 dzia³ek,
b) o szeroko�ci min 6,0 m dla obs³ugi wiêcej ni¿ 2 dzia³ek,

2) obowi¹zuje zapewnienie dojazdów po¿arowych do wszyst-
kich terenów objêtych planem.

3) obowi¹zuj¹ linie zabudowy wg rysunku planu oraz usta-
leñ §14.

3. Obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych i postojowych
- zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz ustala siê nastêpuj¹-
ce zasady:
1) na terenach o symbolu MN, MN-W, MN-ZW oraz na tere-

nach o symbolu MN, UTL oraz MN, UTL-W - nale¿y zapew-
niæ miejsca postojowe w ilo�ci liczonej wed³ug wska�nika
- min 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny lub
rekreacyjny;

2) na terenach o symbolach: PU/MN, PU, PU-G, PU-G-W-
ZZ1, KS/MN oraz KU, UT, U-W nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe w dostosowaniu do przeznaczenia i wymagañ
technologicznych;

3) dla obs³ugi inwestycji na terenie o symbolu Z49-UT,U do-
puszcza siê usytuowanie miejsc parkingowych i postojo-
wych na odrêbnej dzia³ce;

4) na terenach o symbolu MN, U, MN, U-W, MN, U-G nale¿y
zapewniæ miejsca postojowe:
a) dla us³ug - w dostosowaniu do funkcji i wymagañ tech-

nologicznych,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wg

wska�nika - min 1 miejsce na 1 budynek mieszkalny.

ROZDZIA£ 5
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 17

1. Wyra¿enia, o których mowa w niniejszej uchwale, odnosz¹-
ce siê do przywo³anych aktów prawnych, interpretuje siê
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wg stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia
planu.

2. Je¿eli ustalenia planu odnosz¹ siê do przepisów odrêb-
nych, w tym do przywo³anych aktów prawnych, nale¿y
z zastrze¿eniem ust. 1, stosowaæ akty prawne aktualnie
obowi¹zuj¹ce.

§ 18

Dla terenów okre�lonych w §1 ustala siê wysoko�æ sta-
wek, s³u¿¹cych naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:
1) stawkê o wysoko�ci 10% dla:

- terenów o symbolach MN, U,
- terenów o symbolach MN, U-W,
- terenów o symbolach MN, U-G,
- terenów o symbolach UT, U,
- terenów o symbolach PU/MN,
- terenów o symbolach PU-G,
- terenów o symbolach PU-G,W-ZZ1,
- terenów o symbolach PU,
- terenów o symbolach KS/MN,
- terenów o symbolach KU, UT, U-W;

3) stawkê o wysoko�ci 5% dla:
- terenów o symbolach MN,
- terenów o symbolach MN-W,
- terenów o symbolach MN-ZW,
- terenów o symbolach MN, UTL,
- terenów o symbolach MN, UTL-W.

§ 19

Do czasu realizacji nowych inwestycji, na terenach objê-
tych planem obowi¹zywaæ bêdzie dotychczasowy sposób za-
gospodarowania i u¿ytkowania tych terenów.

§ 20

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi Gmi-
ny ̄ egocina.

§ 21

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu
w wyniku przypisanych pra-
wem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku
przypisanych prawem odle-
g³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku
przypisanych prawem odle-
g³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem
odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku
przypisanych prawem odle-
g³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku
przypisanych prawem odle-
g³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku
przypisanych prawem odle-
g³o�ci marginesów.



� 8673 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w opar-
ciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ule-
ga pomniejszeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8678 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê
�ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wy-
niku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta
ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê
�ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wy-
niku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê
�ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wy-
niku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê
�ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wy-
niku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku
przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta
ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o
skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o-
�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o ska-
lê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejsze-
niu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta
ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.



� 8694 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu
o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega po-
mniejszeniu w wyniku przypisanych prawem
odleg³o�ci marginesów.



� 8695 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³
sporz¹dzony w oparciu o
skalê �ród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypi-
sanych prawem odleg³o-
�ci marginesów.



� 8696 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8697 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8698 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8699 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8700 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8701 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8702 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8703 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8704 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8705 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8706 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê
�ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejsze-
niu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci mar-
ginesów.



� 8707 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzo-
ny w oparciu o skalê �ród³ow¹
1:2000. Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.



� 8708 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzo-
ny w oparciu o skalê �ród³ow¹
1:2000. Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.



� 8709 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8710 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8711 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8712 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejsze-
niu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.



� 8713 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzo-
ny w oparciu o skalê �ród³ow¹
1:2000. Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.



� 8714 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8715 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8716 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8717 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek



� 8718 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8719 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8720 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8721 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o ska-
lê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejsze-
niu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8722 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wy-
niku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.



� 8723 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê
�ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejsze-
niu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci mar-
ginesów.



� 8724 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzo-
ny w oparciu o skalê �ród³ow¹
1:2000. Skala ta ulega pomniej-
szeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.



� 8725 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

* Rysunek planu zosta³ sporz¹-
dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega
pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci
marginesów.



� 8726 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 250 Poz. 1788

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XX/143/09
Rady Gminy ̄ egocina
z dnia 18 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcia

dotycz¹ce realizacji zapisanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy ¯egocina dla obszarów inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznejnale¿¹cych do zadañ w³asnych

Gminy oraz zasad ich finansowania

Zapisane w projekcie zmiany "Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy ¯egocina" inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹ce do zadañ w³a-
snych Gminy, realizowane bêd¹ wg Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego na lata 2009 - 2011 wprowadzonego Uchwa³¹
Nr IXX/135/09 Rady Gminy ¯egocina z dnia 20 lutego 2009 r.

Zadania ujête w w/w planie to:
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami,
- rozbudowa sieci wodoci¹gowej,
- remonty i budowa dróg gminnych wraz z urz¹dzeniami towa-

rzysz¹cymi.

�rodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ
z bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach struktural-
nych funduszy operacyjnych i �rodków pomocowych. Stara-
nia o pozyskiwanie �rodków ze strukturalnych funduszy ope-
racyjnych i �rodków pomocowych bêd¹ prowadzone samo-
dzielnie przez Gminê - przyjmuj¹c zasady finansowania wy-
mienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.

Dla zadañ nie ujêtych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
zostanie opracowany docelowy program rozwoju infrastruk-
tury technicznej na obszarze Gminy, który okre�li czasokres,
sposób finansowania oraz sposób realizacji tych zadañ.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XX/143/09
Rady Gminy ̄ egocina
z dnia 18 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcia

Rady Gminy ¯egocina w sprawie uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy ¯egocina

Stwierdzam, ¿e w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹-
du - w dniach od 20 stycznia 2009 r. do 10 lutego 2009 r. oraz
do 14 dni po tym wy³o¿eniu, tj. do 25 lutego 2009 r. (zgodnie
z terminem ustawowym) - projektu zmiany Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ¯egocina,
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XX/150/05 Rady Gminy ¯egocina
z dnia 3 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 244,
poz. 1645 z dnia 5 maja 2005 r.), obejmuj¹cego tereny wg
Uchwa³y Nr X/76/07 Rady Gminy ¯egocina z dnia 28 grudnia
2007 r. - nie wniesiono uwag.

W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Gminy ̄ egocina uchwalaj¹c
w dniu 18 marca 2009 r. zmianê Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy ̄ egocina - nie dokona³a roz-
strzygniêæ w zakresie uwag do projektu zmiany w/w planu.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Marcinek
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