
TREŒÆ:

Poz.:  Str.

915

UCHWA£A RADY GMINY:

183 — Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego SKOCZNIA" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraków, dnia 23 stycznia 2009 r.

DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 28

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.

183

Uchwa³a Nr XXXIV/480/08
Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego SKOCZNIA".

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŸniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), Rada
Miasta Zakopane:

§ 1

1. po stwierdzeniu zgodnoœci projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - SKOCZNIA z ustale-
niami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Zakopane, przyjêtego
Uchwa³¹ Nr XV/140/99 Rady Miasta w Zakopanem dnia
15 grudnia 1999 roku,

2. po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, na-
le¿¹cych do zadañ w³asnych gminy,

3. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszo-
nych do projektu planu;
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go - SKOCZNIA., zwany dalej planem.

ROZDZIA£ I - USTALENIA PODSTAWOWE

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWA£Y

1. PLAN SKOCZNIA obejmuje zlokalizowane w mieœcie Zako-
pane obszary o powierzchni 155,30 ha, tj.: przedpola TPN

po³o¿one wzd³u¿ drogi Pod Reglami - od Bia³ego Potoku do
Walowej Polany; obszary promocji sportu - rejon skoczni
narciarskich, "Parku Sportowego", Centralnego Oœrodka
Sportu; obszary w obrêbie TPN, u¿ytkowane przez Dyrekcjê
TPN oraz COS (boiska, stadion lodowy, skocznie) ; zabudo-
wê œródmiejsk¹ "Zamoyskiego", ograniczon¹ ulicami: Dro-
ga do Bia³ego, Makuszyñskiego, ¯eromskiego, Zwierzy-
nieck¹, Bulwary S³owackiego do Drogi na Bystre; zabudo-
wê peryferyjn¹ "Bystre", ograniczon¹ ulicami: Droga na
Bystre, Kar³owicza do ulicy Przewodników Tatrzañskich, wraz
z obszarem "Kamienio³om", po³o¿onym w granicach TPN,
w rejonie dawnego kamienio³omu po wschodniej stronie ze-
spo³u skoczni narciarskich od œredniej skoczni do ulicy Prze-
wodników Tatrzañskich;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - SKOCZ-
NIA, sk³ada siê z tekstu planu stanowi¹cego treœæ niniejszej
Uchwa³y oraz za³¹cznika Nr 1 - Rysunek planu sporz¹dzony
na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000;

3. Za³¹czniki do Uchwa³y stanowi¹:
1) Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji

i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy;

2) Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
nieuwzglêdnionych uwag zg³oszonych do projektu planu;

§ 3

OBJAŒNIENIA U¯YTYCH W USTALENIACH
PLANU OKREŒLEÑ

1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony

liniami ci¹g³ymi, rozgraniczaj¹cymi ró¿ne przeznaczenie
lub ró¿ne zasady zagospodarowania, je¿eli z treœci ni-
niejszej uchwa³y nie wynika inaczej;

2) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ obszar jednej
lub kilku dzia³ek ewidencyjnych lub ich czêœci zawieraj¹cy
siê w terenie przeznaczonym do zainwestowania, ograni-
czonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

3) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;

4) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ inwesty-
cje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
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5) us³ugach podstawowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
zwi¹zane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb miesz-
kañców, jak zakup artyku³ów spo¿ywczych, gospodar-
stwa domowego, prasy i ksi¹¿ek, us³ugi typu naprawa
obuwia, sprzêtu gospodarstwa domowego, agencja ban-
kowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Us³ugi pod-
stawowe nie obejmuj¹ us³ug drobnej wytwórczoœci;

6) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
wszystkie us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludno-
œci, równie¿ podstawowe, nastawione na zysk, z wyj¹t-
kiem us³ug handlowych o pow. sprzeda¿owej powy¿ej
400 m2 oraz przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na œrodowisko, dla których mo¿e byæ wymaga-
ne sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziê-
cia na œrodowisko;

7) drobnej wytwórczoœci - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ i rzemios³em -
warsztaty rzemieœlnicze, nie stwarzaj¹c¹ uci¹¿liwoœci dla
s¹siednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej,
us³ugowej lub rekreacyjnej;

8) budownictwie pensjonatowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty posiadaj¹ce co najmniej 7 pokoi na wyna-
jem, œwiadcz¹ce dla swoich klientów ca³odzienne wy-
¿ywienie;

9) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
planowany rodzaj przeznaczenia terenu inwestycji (obej-
muj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich czêœæ),
zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, który zajmuje nie
mniej ni¿ 55 % jego powierzchni, wraz z elementami za-
gospodarowania uzupe³niaj¹cego i towarzysz¹cego,
zwi¹zanymi bezpoœrednio z funkcj¹ terenu;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
planowany rodzaj przeznaczenia terenu inwestycji (obej-
muj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich czêœæ),
zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, inny ni¿ podsta-
wowe przeznaczenie terenu, który uzupe³nia przezna-
czenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje
z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym
na terenie inwestycji. Przeznaczenie dopuszczalne nie
mo¿e przekroczyæ 45 % powierzchni terenu inwestycji i
lokalizowane jest na zasadach okreœlonych w ustaleniach
szczegó³owych;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê w której mo¿e byæ usytuowana œciana fronto-
wa budynku lub s³upy podcieni, bez prawa ich przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej terenu. Nie doty-
czy to elementów architektonicznych takich jak np.: bal-
kon, wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura
spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju archi-
tektonicznego, nadwieszonych nad terenem;

12) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê budynków liczon¹ nad terenem po zewnêtrz-
nym obrysie przegród zewnêtrznych. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza siê czêœci budynków nadwieszo-
nych nad terenem, takich jak balkon i wykusz;

13) dachu namiotowym - nale¿y przez to rozumieæ dach któ-
ry ma co najmniej trzy trójk¹tne po³acie, schodz¹ce siê
w górnej czêœci w jednym punkcie szczytowym i nie po-
siada kalenicy;

14) WKZ - nale¿y przez to rozumieæ Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków;

15) TPN - nale¿y przez to rozumieæ Tatrzañski Park Naro-
dowy;

16) strefach ekologicznych potoków - nale¿y przez to rozu-
mieæ ciek wraz z roœlinnoœci¹ przypotokow¹, istniej¹c¹

lub wskazan¹ do rekonstrukcji, tereny potencjalnie na-
ra¿one na podtapianie wodami powodziowymi oraz stre-
fê woln¹ od zainwestowania o szerokoœci ustalonej na
rysunku planu, odpowiedniej do funkcji cieku w struktu-
rach ekologicznych i charakteru terenów s¹siednich.

ROZDZIA£ II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH
TERENÓW OBJÊTYCH PLANEM

§ 4

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŒRODOWISKA
I KSZTA£TOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO

1. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuj¹ zasa-
dy i ograniczenia uwzglêdnione w ustaleniach niniejszej
uchwa³y, wynikaj¹ce z po³o¿enia terenów w:
1) Tatrzañskim Parku Narodowym, utworzonym 30.10.1954 r.

(Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30.10.1954 r.
w sprawie utworzenia Tatrzañskiego Parku Narodowe-
go - Dz. U. 1955 Nr 4 poz.23 i Rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z dnia 1.04.2003 w sprawie Tatrzañskiego Parku
Narodowego - Dz. U. Nr 65 poz. 599 z 2003.05.01) - frag-
menty wschodniej czêœci planu;

2) Obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000, zgod-
nie z Rozp. Ministra Œrodowiska z dnia 21. lipca 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 229, poz. 2313) - fragmenty wschodniej
czêœci planu, stanowi¹cy TPN;

3) Otulinie Tatrzañskiego Parku Narodowego, utworzonej
30.10.1954 r. (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
30.10.1954 w sprawie utworzenia Tatrzañskiego Parku
Narodowego - Dz. U. 1955 Nr 4 poz.23 i Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia 1.04.2003 w sprawie Tatrzañskie-
go Parku Narodowego - Dz. U. Nr 65 poz. 599
z 2003.05.01). - fragmenty zachodniej czêœci planu;

4) Parku Kulturowym Kotliny Zakopiañskiej - w granicach
ustalonych w Uchwale o utworzeniu ww. Parku;

5) Obszarze górniczym "Zakopane" dla z³o¿a wód termal-
nych - ca³y obszar opracowania;

6) Obszarze Wysokiej Ochrony dla G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych (Nr 441) - Zbiornik Zakopane (klasyfikacja
wg A. Kleczkowskiego) - ca³y obszar opracowania;

2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy ochrony konserwatorskiej
(przedstawione na za³¹czniku graficznym do niniejszej
uchwa³y), dla których obowi¹zuj¹ ograniczenia oraz zaka-
zy i nakazy ustalone niniejszym planem okreœlone w usta-
leniach szczegó³owych dla ka¿dego z terenów, po³o¿onych
w przedmiotowych strefach:
1) strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku

planu symbolem 1 KR, ustalone dla obiektów wpisanych
do rejestru zabytków:
a) willa drewniana "Irmik" z ogrodem i budynkiem go-

spodarczym przy ulicy Zwierzynieckiej 5 (boczna
¯eromskiego) - decyzja WKZ z 5. VI. 1995 r. (KS.A.
777).

b) willa drewniana "Koszysta" przy ul. Pi³sudskiego 69
(KS. A. 423).

2) strefy ochrony konserwatorskiej (otuliny), ustalone dla
obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, oznaczone
na rysunku planu symbolem 2 KR:
a) dom rekolekcyjny "Ksiê¿ówka" przy ul. Przewodni-

ków Tatrzañskich 2;.
b) dom drewniany Bogówka 14;
c) willa murowana przy ul. B. Czecha 2, willa drewniana

przy ul. B. Czecha 3, dom drewniany przy ul. B. Czecha
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5, willa drewniana przy ul. B. Czecha 6, willa drewnia-
na "Hanusia" przy ul. B. Czecha 7, dom drewniany
przy ul. B. Czecha 12;

d) willa drewniana Jarowit" ul. Zwierzyniecka 11;
e) pensjonat murowany "Diana" przy ul. ¯eromskiego

12, willa drewn./murowana przy ul. ̄ eromskiego 16,
pensjonat "Tristan" przy ul. ¯eromskiego 18, willa
drewniana przy ul. ̄ eromskiego 20, willa drewniana
"Bia³y Œlad" przy ul. ¯eromskiego 24 a, willa muro-
wana przy ul. ̄ eromskiego 28, willa murowane przy
ul. ̄ eromskiego 30, willa murowane przy ul. ̄ erom-
skiego 32;

f) willa przy ul. Szymanowskiego 5, dom drewniany przy
ul. Szymanowskiego 21, dom drewniany przy skrzy-
¿owaniu ul. Szymanowskiego i W. Pola;

g) pensjonat murowany "Polany" przy ul. Pi³sudskiego
24, pensjonat murowany "Halama" przy ul. Pi³sud-
skiego 26, pensjonat murowany "U Brzechwy" przy
ul. Pi³sudskiego 26, willa drewniana "Pod Skoczni¹"
przy ul. Pi³sudskiego 28, wille drewniane przy ul. Pi³-
sudskiego 30 i 30 a, willa murowana "Polana" przy
ul. Pi³sudskiego 39, willa drewniana "Brzydula" przy
ul. Pi³sudskiego 47, budynek drewniany "Leœne
Ustronie" przy ul. Pi³sudskiego 51, dom drewniany
przy ul. Pi³sudskiego 53;

h) willa "Ruczaj" murowana przy ul. K. Makuszyñskiego
1, willa drewniana przy ul. K. Makuszyñskiego 3, wil-
la "Soko³ówka" przy ul. K. Makuszyñskiego 9, pen-
sjonat "Ami" murowany przy ul. K. Makuszyñskiego
21, pensjonat "Motylek" murowany przy ul. K. Maku-
szyñskiego 25;

i) pensjonat "Mrówki" murowany przy Drodze do Bia-
³ego 9;

j) willa drewniana przy ul. Za Cieszyniank¹ 1, willa drew-
niana "Olimp" przy ul. Za Cieszyniank¹ 2, willa drew-
niana "Bajka" przy ul. Za Cieszyniank¹ 3, willa drew-
niana "Pod szczytami" przy ul. Za Cieszyniank¹ 5;

k) dom drewniany przy ul. Cha³ubiñskiego 37, dom drew-
niany przy ul. Cha³ubiñskiego 39, dom drewniany przy
ul. Cha³ubiñskiego 39 a;

l) willa drewniana - Bulwary S³owackiego 23, willa drew-
niana "Kosówka"- Bulwary S³owackiego 24, willa
drewniana "Dom œw. Józefa" - Bulwary S³owackiego
26, willa drewniana - Bulwary S³owackiego 29, willa
drewn./ murowana " œw. Antoniego" - Bulwary S³o-
wackiego 33, willa drewn./murowana - Bulwary S³o-
wackiego 35, willa drewniana "Fortunka" - Bulwary
S³owackiego 36, stacja transformatorowa murowa-
na - Bulwary S³owackiego, nad potokiem;

m) budynek drewniany - Droga na Bystre 4, budynek
murowany - Droga na Bystre 6, willa drewniana "Mar-
got" - Droga na Bystre 8, willa murowana Kopkowi-
czów - Droga na Bystre 10, zagroda drewniana - bud.
mieszkalny i gospodarczy, Droga na Bystre 16, willa
drewniana Droga na Bystre 18 b;

n) budynek drewniany - sklep ul. Kar³owicza 2 i budynek
gospodarczy ul. Kar³owicza 2a, willa drewniana "S³o-
neczna" ul. Kar³owicza 4.

3) strefy ochrony konserwatorskiej (otuliny), ustalone dla
obiektów proponowanych do objêcia ochron¹ poprzez
wpis do ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem 3 KR:
a) Ulica Droga na Bystre - budynek mieszkalny Nr 18a;
b) Ulica Kar³owicza - budynki mieszkalne Nr: 2, 8;
c) Ulica Goszczyñskiego - budynek mieszkalny Nr 15;

d) Ulica Saba³y - budynki mieszkalne Nr: 11, 11a (stara
czêœæ) ;

e) Ulica Cha³ubiñskiego - budynki mieszkalne Nr: 40, 42
(wpis do rejestru zabytków WKZ), dom powy¿ej nr 37 -
tj. nr budynku 37a;

f) Ulica Makuszyñskiego - budynek mieszkalny Nr 13;
g) Ulica Za Cieszyniank¹ - budynki mieszkalne Nr: 4, 6.

3. Ustala siê strefê ochrony krajobrazu kulturowego, obej-
muj¹c¹ niezabudowane przestrzenie rolno - leœne z ist-
niej¹c¹ tradycyjn¹ zabudow¹, drogami gospodarczy-
mi i zadrzewieniami œródpolnymi w sk³ad, których
wchodz¹ tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi: 1.R, 2.R/US, 3.R/US/ZN, 4.R/US, 5.R. W strefie tej
obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania okreœlone w usta-
leniach szczegó³owych niniejszego planu dla w/w wy-
dzielonych terenów;

4. Przy zagospodarowaniu dzia³ek przewidzianych pod zain-
westowanie od strony œciany lasu obowi¹zuje uwzglêd-
nienie przebiegu korytarza ekologicznego o szerokoœci, co
najmniej 10 m, licz¹c odleg³oœæ od rzutu korony drzew.
Dopuszcza siê zmniejszenie ww. odleg³oœci w terenie 18.U
przy zachowaniu przepisów odrêbnych z zakresu bezpie-
czeñstwa po¿arowego;

5. Na ca³ym obszarze objêtym ustaleniami planu, obowi¹zu-
je ochrona przed przesklepieniem okresowych cieków
wodnych i rowów melioracyjnych, przedstawionych orien-
tacyjnie na rysunku planu, za wyj¹tkiem przesklepieñ zwi¹-
zanych z realizacj¹ dróg, dojazdów, szlaków pieszych i ro-
werowych oraz tras narciarskich;

6. Obowi¹zek realizacji nowych budynków i rozbudowy ist-
niej¹cych przy uwzglêdnieniu:
1) niewyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych

linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy.

7. Na ca³ym obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹-
zuje zakaz realizacji ogrodzeñ z wype³nieniami z ele-
mentów betonowych oraz szczelnych z p³yt blaszanych.
Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ z drewna, kamienia
i elementów kowalskich. Realizacja ogrodzeñ zgodnie z
ustaleniami szczegó³owymi dla wydzielonych terenów
o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospo-
darowania;

8. Na obszarze objêtym ustaleniami planu w zakresie komu-
nikacji wizualnej, obowi¹zuje:
1) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych w tere-

nach dróg publicznych oraz dróg wewnêtrznych wyzna-
czonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi za
wyj¹tkiem znaków wymienionych w przepisach o zna-
kach sygna³ach oraz znakach informacyjnych ustawia-
nych przez gminê w tym dotycz¹cych obiektów u¿ytecz-
noœci publicznej;

2) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych we
wszystkich terenach nie przeznaczonych do zabudo-
wy oznaczonych symbolami: WS/ZI, 1.ZL/ZN, 2.ZL/ZP,
3.ZL/ZP,1.Lz, 2.Lz/ZN, 4.ZL, 1.ZU, 2.ZU 3.ZU/ZN, 4.ZU,
1.ZP, 1.R, 2.R/US, 3.R/US/ZN, 4.R/US, 5.R, za wyj¹tkiem
oznaczeñ zwi¹zanych z przebiegiem szlaków turystycz-
nych, tablic zwi¹zanych z urz¹dzeniami i obiektami in-
frastruktury technicznej oraz tablic lokalizowanych
w obszarze TPN i jego otulinie przez w³adze parku,
a tak¿e sytuowanych w okresie organizowania imprez
sportowych i rekreacyjnych oraz reklam i tablic sytu-
owanych, zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi dla
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wydzielonych terenów o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿-
nych zasadach zagospodarowania;

3) w terenach przeznaczonych do zabudowy oraz innych
terenach nie wymienionych w pkt.1 i 2 obowi¹zuje reali-
zacja reklam, szyldów i tablic informacyjnych zgodnie
z ustaleniami szczegó³owymi dla wydzielonych terenów
o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania;

9. Utrzymuje siê jako tymczasowe - dotychczasowe prze-
znaczenie terenów i obiektów, do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniej-
szym planie, za wyj¹tkiem terenów, dla których przyjêto
tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szcze-
gó³owych;

10. W zakresie ochrony przed ha³asem, obowi¹zuje przestrze-
ganie dopuszczalnych wartoœci ha³asu w œrodowisku dla
terenów oznaczonych symbolami:
1.MW - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê

mieszkaniow¹ wielorodzinn¹;
1) od 1.MN do 6.MN, od 8.MN do 37.MN, - jak dla tere-

nów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹;

2) 7.MN/U, 16.U/ZU/ZN, UPr - jak dla terenów przezna-
czonych na cele mieszkaniowo - us³ugowe;

3) 1.UPo, 2.UPo - jak dla terenów przeznaczonych pod
budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y;

4) 1.U, 2.U, 3.U, 5.U, 6.U, 8.U, 9.U, 10.U, 13.U, 14.U, 15.U,
19.U, 20.U, 21.U/ZU, 22.U/ZU, 24.U, 28.U - jak dla tere-
nów przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczyn-
kowe.

11. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych za-
wsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których ob-
ligatoryjnie wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia-
³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, za wyj¹tkiem
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunika-
cji oraz urz¹dzeñ przeciwpowodziowych;

12. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych po-
tencjalnie oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których mo¿e
byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko, za wyj¹tkiem tych, dla któ-
rych przeprowadzona procedura oceny oddzia³ywania na
œrodowisko w trakcie, której sporz¹dzono raport o oddzia-
³ywaniu na œrodowisko, wykaza³a brak niekorzystnego
wp³ywu na œrodowisko.

13. W wypadku wdro¿enia procedury scalania dzia³ek w tere-
nach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe,
obowi¹zek przestrzegania zasad okreœlonych w ustaleniach
ust. 15 i ustaleñ szczegó³owych niniejszego planu dla wy-
dzielonych terenów;

14. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u nierucho-
moœci w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie ku-
baturowe:
1) Dopuszcza siê zmianê konfiguracji dzia³ek (scalenia i po-

dzia³y) w dostosowaniu do ich przeznaczenia okreœlone-
go w niniejszym planie i zasad podzia³u okreœlonych
w ustaleniach szczegó³owych;

2) Dla nowo wydzielanych dzia³ek obowi¹zuj¹ wielkoœci
jak w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych te-
renów, z zastrze¿eniem pkt 3;

3) Dopuszcza siê zmniejszenie wielkoœci dzia³ek okreœlo-
nych w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych
terenów jedynie w wypadku, gdy w wyniku podzia³u

danej dzia³ki, do osi¹gniêcia min. powierzchni okreœlo-
nej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczo-
nych pod zainwestowanie, brakuje nie wiêcej ni¿ 10 %
powierzchni;

4) Dopuszcza siê podzia³y zwi¹zane z popraw¹ mo¿liwoœci
zagospodarowania istniej¹cych dzia³ek tj. powiêksze-
niem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojœæ.
W terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego dopuszcza siê wtórny podzia³ dzia³ki zainwesto-
wanej celem wydzielenia dzia³ki normatywnej zgodnie
z ustaleniami szczegó³owymi planu, wy³¹cznie wtedy,
gdy pozosta³a zainwestowana czêœæ dzia³ki nie bêdzie
mniejsza ni¿ 400 m2.

15. W obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ wy-
znaczonych na podstawie zasiêgu wezbrania powodzio-
wego Q1 % okreœlonego w sporz¹dzonym przez Dyrek-
tora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie "Studium okreœlaj¹cym granice obszarów bezpo-
œredniego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa-
³owanych w zlewni górnego Dunajca do ujœcia Popra-
du", oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, obo-
wi¹zuj¹ nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia
wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.

§ 5

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

1. Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cych obiektów budowla-
nych infrastruktury technicznej. Dopuszcza siê przebudo-
wê i rozbudowê obiektów budowlanych infrastruktury tech-
nicznej oraz realizacjê nowych;

2. Obowi¹zuje uwzglêdnienie przy rozbudowie istniej¹cych
budynków oraz realizacji nowych przebiegu obiektów sie-
ciowych infrastruktury technicznej a tak¿e ich stref.

3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych infrastruk-
tury technicznej, a niezbêdnych dla obs³ugi terenów prze-
znaczonych pod zainwestowanie, w tym terenów zainwe-
stowanych i przeznaczonych do zainwestowania po³o¿o-
nych poza obszarem objêtym planem, w liniach rozgrani-
czaj¹cych dróg oraz w terenach zainwestowanych i rol-
nych, chyba, ¿e ustaleniami planu dla tych terenów wpro-
wadzono zakaz ich lokalizacji;

4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodê:
1) Zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej;
2) Do czasu realizacji sieci dopuszcza siê zaopatrzenie w wo-

dê z w³asnych studni. Obowi¹zuje pomiar zu¿ycia wody;
3) Obowi¹zuje realizacja hydrantów zewnêtrznych lub zbior-

ników przeciw po¿arowych zapewniaj¹cych odpowied-
ni¹ iloœæ wody do gaszenia po¿arów.

5. W zakresie odprowadzenia œcieków sanitarnych:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie œcieków sanitarnych na ko-

munaln¹ oczyszczalniê œcieków w Zakopanem sieci¹ ka-
nalizacji sanitarnej;

2) Obowi¹zuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zain-
westowanie;

3) Obowi¹zuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sa-
nitarnej i opadowej.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) Obowi¹zuje utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz

rowów odwadniaj¹cych. Dopuszcza siê ich przebudowê
i realizacjê nowych;
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2) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych i ich oczysz-
czanie, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7. W zakresie sk³adowania odpadów:
1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowi¹-

zuj¹ zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Miasta Zakopane ustalone w stosownej uchwale, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi. Postêpowanie z odpadami
pochodz¹cymi z dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

2) Obowi¹zuje zakaz sk³adowania odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych i nie urz¹dzonych.

3) Obowi¹zuje wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów
zlokalizowane poza terenem miejscowoœci Zakopane.

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) Zaopatrzenie w gaz odbywaæ siê bêdzie sieci¹ roz-

dzielcz¹;
2) Dopuszcza siê korzystanie z alternatywnych Ÿróde³ gazu,

w tym zbiorników na gaz p³ynny.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciep³o:

1) Zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie na bazie sieci
ciep³owniczej lub kot³owni indywidualnych;

2) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji
zanieczyszczeñ;

10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energiê elektryczn¹:
1) Dostawa energii elektrycznej sieci¹ niskich napiêæ po-

przez stacje transformatorowe;
2) Dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych na

dzia³kach o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 120 m2 w zale¿-
noœci od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zain-
westowanie;

3) Utrzymuje siê istniej¹ce sieci energetyczne: kable ziem-
ne œredniego i niskiego napiêcia oraz napowietrzne li-
nie niskiego napiêcia. Dopuszcza siê ich przebudowê
i rozbudowê, w tym kablowanie istniej¹cych sieci na-
powietrznych;

4) Obowi¹zuje realizacja sieci napowietrznych jako kablo-
wych ziemnych w terenach oznaczonych symbolami: 1.R,
2.R/US, 3.R/US/ZN, 4.R/US, 5.R;

5) Przy lokalizacji budynków obowi¹zuje uwzglêdnienie
strefy od linii energetycznych napowietrznych œred-
nich napiêæ, zgodnie z przepisami odrêbnymi i nor-
mami;

11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) Obowi¹zuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za po-

moc¹ kanalizacji teletechnicznej, przy³¹czy kablowych
ziemnych i innych dostêpnych rozwi¹zañ;

12. W zakresie komunikacji:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce drogi wewnêtrzne oraz dojazdy

wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, z mo¿-
liwoœci¹ ich rozbudowy i przebudowy w zale¿noœci od
potrzeb;

2) Obowi¹zuje realizacja nowych dróg w liniach rozgrani-
czaj¹cych wyznaczonych na rysunku planu;

3) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury tech-
nicznej, w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, na zasadach
stosownego zarz¹dcy drogi. W wypadku realizacji no-
wych sieci budowlanych infrastruktury technicznej obo-
wi¹zek ich realizacji poza terenem jezdni;

4) Dopuszcza siê przy przebudowie i rozbudowie dróg oraz
realizacji nowych, realizacjê œcie¿ek rowerowych w li-
niach rozgraniczaj¹cych dróg. Dopuszcza siê realizacjê
œcie¿ki rowerowej w terenach ci¹gów spacerowych,
wyznaczonych na rysunku planu;

5) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów spacerowych o szero-
koœci nie wiêkszej ni¿ 3 m.

ROZDZIA£ III. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZY-
RODNICZYCH

§ 6

USTALENIA DLATERENÓW WÓD I ZIELENI

1. Tereny wód œródl¹dowych p³yn¹cych (potoki i cieki okreso-
we) wraz ze strefami ekologicznymi, oznaczone symbolem
WS/ZI - pow. 2,71ha, czêœciowo po³o¿one w granicach Ta-
trzañskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przebieg potoków, zgodnie z ewidencj¹ gruntów. Korek-

ty rzeczywistego przebiegu potoków wynikaj¹ ze zmian
wywo³anych zwiêkszonymi przep³ywami wód;

2) Dopuszcza siê uzupe³nienie obudowy biologicznej poto-
ków w strefach ekologicznych, stosownie do potrzeb
utrzymania ich koryt i brzegów. Szerokoœæ strefy - zgod-
nie z rysunkiem planu;

3) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym
obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie
zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem;
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej

ni¿ 11 m (biegi narciarskie, kombinacja narciarska, bia-
tlon) i urz¹dzeñ zwi¹zanych z systemem ich oœwietle-
nia, naœnie¿ania i pomiaru czasu;

b) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
c) budowli hydrotechnicznych zwi¹zanych z ochron¹ przed

powodzi¹ (techniczne umocnienia koryt cieków wod-
nych, w zakresie wynikaj¹cym z realizacji zadañ zwi¹-
zanych z utrzymaniem wód oraz ochron¹ przeciwpo-
wodziow¹) ;

d) ci¹gów pieszych i szlaków rowerowych.
2. Tereny lasów oznaczone symbolem 1.ZL/ZN - pow.

17,40 ha, 1a.ZL/ZN - pow. 0,58 ha po³o¿one w granicach
Tatrzañskiego Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym

obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie
zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹, w tym dróg

leœnych oraz s³u¿¹cych celom Tatrzañskiego Parku Na-
rodowego;

b) lokalizowanych poza terenem lasów nasiennych ozna-
czonych na rysunku planu poziomymi szrafami, urz¹-
dzeñ turystycznych, takich jak:
- œcie¿ki zdrowia,
- ci¹gi spacerowe;
- urz¹dzone miejsca do odpoczynku;
- altany leœne i zadaszenia;

2) W terenie oznaczonym symbolem 1a.ZL/ZN dopuszcza
siê lokalizacje tablic informacyjnych, zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem oœrodka muzealnego;

3) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych cieków wodnych (po-
toki, okresowe cieki wodne, rowy melioracyjne) Przebieg
cieków wodnych wyznaczonych na rysunku planu, zgod-
nie z ewidencj¹ gruntów. Korekty rzeczywistego ich prze-
biegu wynikaj¹ ze zmian wywo³anych zwiêkszonymi prze-
p³ywami wód;

4) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych œcie¿ek zdrowia z urz¹-
dzeniami turystycznymi.

3. Tereny lasów, oznaczone symbolem 2.ZL/ZP - pow. 18,67
ha po³o¿one w granicach otuliny Tatrzañskiego Parku Na-
rodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodaro-
wania terenów:



— 920 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 28 Poz. 183

1) Utrzymuje siê istniej¹ce kompleksy leœne, pe³ni¹ce funk-
cjê parku leœnego;

2) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych,
w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹, w tym dróg

leœnych s³u¿¹cych celom Tatrzañskiego Parku Narodo-
wego;

b) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez
sportowych;

c) urz¹dzeñ turystycznych, realizowanych jako ci¹gi spa-
cerowe (œcie¿ki piesze), urz¹dzone miejsca do odpo-
czynku, altany leœne i zadaszenia;

3) Dopuszcza siê wykorzystanie dróg leœnych jako szlaków
turystycznych i ci¹gów spacerowych (pieszych, rowero-
wych i narciarskich) ;

4) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych cieków wodnych (po-
toki, okresowe cieki wodne, rowy melioracyjne). Prze-
bieg cieków wodnych wyznaczonych na rysunku planu,
zgodnie z ewidencj¹ gruntów. Korekty rzeczywistego ich
przebiegu wynikaj¹ ze zmian wywo³anych zwiêkszony-
mi przep³ywami wód;

4. Tereny lasów, oznaczone symbolem 3.ZL/ZP - pow.
2,59 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowa-
nia terenów:
1) Dopuszcza siê zagospodarowanie terenów jako parków

leœnych;
2) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym

obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie
zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹, w tym dróg

leœnych;
b) urz¹dzeñ turystycznych, realizowanych jako ci¹gi spa-

cerowe (œcie¿ki piesze), urz¹dzone miejsca do odpo-
czynku, altany leœne i zadaszenia.

5. Tereny lasów, oznaczone symbolem 4.ZL - pow. 2,10 ha.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania tere-
nów:
1) Dopuszcza siê wykorzystanie dróg leœnych jako szlaków

turystycznych i ci¹gów spacerowych (pieszych, rowero-
wych i narciarskich) oraz realizacjê urz¹dzonych miejsc
do odpoczynku z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej architek-
tury, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych cieków wodnych (po-
toki, okresowe cieki wodne, rowy melioracyjne);

6. Tereny zieleni oznaczone symbolem 1.Lz - pow. 0,22 ha
i oznaczone symbolem 2.Lz/ZN - pow. 0,53 ha po³o¿one
w granicach Tatrzañskiego Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów w tere-

nach 2.Lz/ZN z zakazem ich nadbudowy. Dopuszcza siê
przebudowê obiektów ich odbudowê oraz rozbudowê
o nie wiêcej ni¿ 10 m2;

2) Obowi¹zuje zakaz budowy nowych obiektów budowla-
nych, w tym obiektów tymczasowych i realizowanych
na zg³oszenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wy-
j¹tkiem ogrodzeñ oraz sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.

7. Tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem 1.ZU - pow.
0,08 ha, 2.ZU - pow. 0,05 ha i oznaczone symbolem 3.ZU/ZN
- pow. 0,14 ha, po³o¿one w granicach Tatrzañskiego Parku
Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:
1) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym

obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie

zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej oraz obiektów i urz¹dzeñ
ma³ej architektury;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni niskiej i wysokiej. Do na-
sadzeñ wskazanym jest stosowanie w szczególnoœci ga-
tunków zimozielonych;

3) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów spacerowych (pie-
szych);

4) Dopuszcza siê rekreacyjne zagospodarowanie tere-
nów, poprzez realizacjê urz¹dzonych miejsc do odpo-
czynku.

8. Tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem 4.ZU -
pow. 0,44 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Dopuszcza siê rekreacyjno-sportowe zagospodarowa-

nie terenów, poprzez realizacjê urz¹dzonych miejsc do
odpoczynku;

2) Obowi¹zuje zakaz budowy obiektów budowlanych,
w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz ³awek
i koszy na œmieci;

3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni niskiej i wysokiej. Do na-
sadzeñ wskazanym jest stosowanie w szczególnoœci ga-
tunków zimozielonych;

4) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów spacerowych (œcie¿ek
pieszych, rowerowych i narciarskich) .

9. Tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem 1.ZP -
pow. 6,29 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenów - park miejski;
2) Przeznaczenie dopuszczalne - urz¹dzenia sportowo- re-

kreacyjne, realizowane poza kompleksami leœnymi;
3) Obowi¹zek ochrony istniej¹cych kompleksów leœnych,

oznaczonych na rysunku planu pionowymi szrafami;
4) Obowi¹zuje zakaz zalesienia obszarów. Dopuszcza siê

realizacjê zieleni niskiej i wysokiej wy³¹cznie jako kêpo-
wych zadrzewieñ lub zakrzaczeñ;

5) Dopuszcza siê organizacjê imprez masowych - sporto-
wych, rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznoœciowych,
poza terenami leœnymi;

6) Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów budowlanych,
w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi za wyj¹tkiem;
a) obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹, w tym dróg

leœnych;
b) urz¹dzeñ turystycznych, realizowanych jako trawia-

ste boiska sportowe, place zbaw dla dzieci, ci¹gi spa-
cerowe (typu: œcie¿ki piesze, œcie¿ki zdrowia, œcie¿ki
rowerowe, turystyczne trasy narciarskie itp.), urz¹-
dzone miejsca do odpoczynku z ³awkami i koszami na
œmieci;

c) zwi¹zanych z obs³ug¹ i organizacj¹ imprez masowych;
d) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

7) Obowi¹zuje zakaz rozbudowy, odbudowy i nadbudowy,
istniej¹cego obiektu gastronomii oraz obiektów zwi¹za-
nych z zaopatrzeniem w wodê. Obowi¹zuje zakaz zmia-
ny ich przeznaczenia;

8) Przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje uwzglêdnie-
nie przebiegu istniej¹cych cieków wodnych;

9) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ, za wyj¹tkiem zwi¹-
zanych z istniej¹c¹ zabudow¹ oraz terenem urz¹dzeñ
zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê;

10) Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cych, nie wyznaczonych
na rysunku planu dróg wewnêtrznych i dojazdów.
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§ 7

USTALENIA DLA TERENÓW U¯YTKOWANYCH ROLNICZO

1. Tereny rolne oznaczone symbolem 1.R - pow. 0,66 ha,
po³o¿one w granicach otuliny Tatrzañskiego Parku Naro-
dowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodaro-
wania terenów:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych obiektów budowla-

nych, w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej oraz obiektów tym-
czasowych i realizowanych na zg³oszenie zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi za wyj¹tkiem obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej;

2. Tereny rolne oznaczone symbolem 3.R/US/ZN - pow.
0,13 ha, po³o¿one w granicach Tatrzañskiego Parku Naro-
dowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodaro-
wania terenów:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych obiektów budowla-

nych, w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej oraz obiektów tym-
czasowych i realizowanych na zg³oszenie zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej

ni¿ 11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki
i tunele na trasie biegowej;

b) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,
w tym instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciar-
skich, oœwietlenia i pomiaru czasu;

2) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych narciarskich tras bie-
gowych (biegi narciarskie, kombinacja narciarska, biatlon)
oraz rolkostrady;

3) Obowi¹zuje zakaz zalesienia obszarów.
3. Tereny rolne oznaczone symbolem 2.R/US - pow. 9,55 ha,

czêœciowo po³o¿one w granicach otuliny Tatrzañskiego Par-
ku Narodowego oraz tereny rolne oznaczone symbolem
4.R/US - pow. 6,93 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady za-
gospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenów - tereny rolne u¿yt-
kowane jako ³¹ki i pastwiska;

2) Przeznaczenie dopuszczalne - park sportowo-rekre-
acyjny;

3) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych obiektów budowla-
nych, w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej oraz obiektów
tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie zgodnie
z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej

ni¿ 11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki
i tunele na trasie biegowej;

b) w terenie oznaczonym symbolem 4.R/US. dwóch par-
terowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wy-
sokoœci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹-
zanych z obs³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych
i turystów, w tym posiadaj¹cych ogólnodostêpne sa-
nitariaty, zlokalizowanych przy dolnych stacjach wy-
ci¹gów, w rejonie skrzy¿owania ulic oznaczonych sym-
bolami 2.KDl i 6.KDw. Przy realizacji ww. obiektów
obowi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych,
o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 -
540 oraz zakaz stosowania jaskrawych kolorów;

c) w terenie oznaczonym symbolem 2.R/US jednego par-
terowego obiektu z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹za-
nych z obs³ug¹ istniej¹cego wyci¹gu orczykowego i tu-
rystów, w tym posiadaj¹cego ogólnodostêpne sani-

tariaty, zlokalizowanego przy dolnej stacji wyci¹gu.
Przy realizacji ww. obiektu obowi¹zuje realizacja da-
chów jako dwuspadowych, o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz stosowania
jaskrawych kolorów

d) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez
sportowych;

e) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,
w tym instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciar-
skich, oœwietlenia i pomiaru czasu;

4) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych narciarskich tras bie-
gowych (biegi narciarskie, kombinacja narciarska, bia-
tlon) oraz rolkostrady;

5) Dopuszcza siê rozbudowê lub odbudowê istniej¹cych
w terenie 4.R/US, pokazanych na rysunku planu budyn-
ków mieszkalnych oraz istniej¹cego budynku mieszkal-
no - us³ugowego, wy³¹cznie w celu poprawy standardu
mieszkania, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów, tara-
sów, ³azienek lub gara¿y, przy zachowaniu nastêpuj¹-
cych zasad:
a) obowi¹zuje zakaz zmiany przeznaczenia istniej¹cych

w terenie 4.R/US budynków (mieszkalnych i gospo-
darczych oraz istniej¹cego budynku mieszkalno - us³u-
gowego) pokazanych na rysunku planu;

b) zwiêkszenie powierzchni zabudowy nie mo¿e prze-
kroczyæ 30 m2;

c) obowi¹zuje zakaz zwiêkszania wysokoœci istniej¹cych
budynków, podlegaj¹cych rozbudowie lub odbudowie;

d) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

e) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dacho-
wych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹-
dów dachowych i lukarn), z dopuszczeniem za³ama-
nia po³aci i zmiany k¹ta ich nachylenia w strefie oka-
pu na d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci
oraz zakaz otwierania dachów jako otwaræ pulpito-
wych wychodz¹cych z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej
1/2 d³ugoœci dachu. Dopuszcza siê otwarcia dachowe
w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek",
"kapliczek", lukarn ³ukowych typu "wole oko" itp.).
Szerokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu (tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez
okapów), nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po-
³aci dachowej. £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e prze-
kroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej;

f) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu drew-
no, gont, kamieñ oraz ich imitacje) i charakterystycz-
nego dla regionu detalu (typu gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem sto-
sowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Za-
kaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

g) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

h) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

6) W wypadku realizacji parku sportowo- rekreacyjnego
dopuszcza siê lokalizacje obiektów ma³ej architektury;

7) Obowi¹zuje zakaz zalesienia obszarów;
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8) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ za wyj¹tkiem se-
zonowych, zwi¹zanych z koszarowaniem owiec oraz
zwi¹zanych z istniej¹c¹ zabudow¹. Ogrodzenia zwi¹za-
ne z istniej¹c¹ zabudow¹ nie mog¹ przekroczyæ wyso-
koœci 1,20 metra;

9) Przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje uwzglêdnie-
nie przebiegu istniej¹cych cieków wodnych (wyznaczo-
nych i niewyznaczonych na rysunku planu) . Przebieg
cieków wodnych wyznaczonych na rysunku planu, zgod-
nie z ewidencj¹ gruntów. Korekty rzeczywistego ich prze-
biegu wynikaj¹ ze zmian wywo³anych zwiêkszonymi
przep³ywami wód;

10) Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cych nie wyznaczonych
na rysunku planu dróg wewnêtrznych, dojazdów i ci¹-
gów spacerowych (œcie¿ek pieszych i rowerowych, tury-
stycznych tras narciarskich) ;

11) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych ci¹gów komuni-
kacyjnych, za wyj¹tkiem ci¹gów spacerowych o sze-
rokoœci nie wiêkszej ni¿ 3 m (œcie¿ek pieszych i rowe-
rowych, turystycznych tras narciarskich) oraz dróg do-
jazdowych do pól, na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

4. Tereny rolne oznaczone symbolem 5.R- pow. 1,07 ha. Obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenów - tereny rolne u¿yt-

kowane jako ³¹ki i pastwiska;
2) Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym

zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, obiektów tymczasowych
i realizowanych na zg³oszenie zgodnie z przepisami od-
rêbnymi, za wyj¹tkiem sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej;

3) Obowi¹zuje zakaz zmiany przeznaczenia istniej¹cych bu-
dynków;

ROZDZIA£ IV. - USTALENIA PLANU DLATERENÓW
OSIEDLEÑCZYCH

§ 8

USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czone symbolem 1.MW - pow. 0,19 ha, 2.MW - pow. 0,31 ha,
3.MW - pow. 0,38 ha, 4.MW - pow. 0,17 ha, 6.MW - 0,43 ha
oraz 5.MW/ZN - pow. 0,44 ha po³o¿ony w granicach Tatrzañ-
skiego Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasa-
dy zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe - budownictwo mieszkanio-

we wielorodzinne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - zieleñ urz¹dzona, miejsca po-
stojowe i gara¿e;

3) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju us³ug i no-
wych budynków mieszkaniowych;

4) Obowi¹zuje uporz¹dkowanie terenu poprzez zagospoda-
rowanie terenów zieleni¹ urz¹dzon¹ oraz ochronê drze-
wostanu;

5) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towania architek-
tury istniej¹cych budynków:
a) obowi¹zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych

budynków, za wyj¹tkiem wynikaj¹cych ze zmiany kon-
strukcji dachów. Dopuszcza siê przebudowê i odbudo-
wê istniej¹cych budynków;

b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelo-
wych;

6) Obowi¹zuje minimalna powierzchnia terenów biologicz-
nie czynnych - 35 % powierzchni terenu;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
lokalizowanych bezpoœrednio na elewacjach budynków
na zasadach okreœlonych przez specjalistê ds. komunika-
cji wizualnej;

8) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe
na jedno mieszkanie;

9) Dostêp do terenów z ustalonych w planie dróg publicz-
nych oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne o sze-
rokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolami 1.MN - pow. 0,57 ha, 2.MN - pow. 0,03 ha,
3.MN - pow. 0,11 ha, 4.MN - pow. 0,35 ha, 5.MN - pow. 0,13
ha, 6.MN - pow. 1,01 ha, 7.MN/U - pow. 0,45 ha, 8.MN - pow.
1,86 ha, 9.MN - pow. 1,89 ha, 10.MN - pow. 0,13 ha, 11.MN
- pow. 0,10 ha, 12.MN - pow. 1,14 ha, 13.MN - pow. 0,17 ha,
14.MN - pow. 1,11 ha, 15.MN - pow. 0,07 ha, 16.MN - pow.
0,53 ha, 17.MN - pow. 1,49 ha, 18.MN - pow. 1,03 ha, 19.MN
- pow. 1,46 ha, 20.MN - pow. 0,79 ha, 21.MN - pow. 0,61 ha,
22.MN - pow. 0,15 ha, 23.MN - pow. 0,22 ha, 24.MN - pow.
0,31 ha, 25.MN - pow. 0,44 ha, 26.MN - pow. 0,07 ha, ozna-
czone symbolem 27.MN - pow. 0,06 ha po³o¿one w grani-
cach otulinyTatrzañskiego Parku Narodowego, 28.MN - pow.
1,22 ha, 29.MN - pow. 0,22 ha, 30.MN - pow. 0,15 ha, ozna-
czone symbolem 31.MN - pow. 0,06 ha po³o¿one w grani-
cach Tatrzañskiego Parku Narodowego, oznaczone symbo-
lem 32.MN - pow. 0,30 ha po³o¿one w granicy Tatrzañskiego
Parku Narodowego, 33.MN - pow. 0,22 ha, 34.MN - pow.
0,34 ha, 35.MN - pow. 0,41 ha, 36.MN - pow. 0,33 ha, 37.MN
- pow. 1,42 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizo-

wane na ju¿ wydzielonych geodezyjnie dzia³kach i na
nowo wydzielonych dzia³kach, o szerokoœci nie mniej-
szej ni¿ 16 m. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹-
zuje powierzchnia nie mniejsza ni¿ 600 m2;

b) us³ugi komercyjne realizowane jako wynajem po-
koi dla turystów w budynkach mieszkalnych jedno-
rodzinnych;

c) us³ugi hotelarskie, realizowane jako budownictwo
pensjonatowe - budynki wolnostoj¹ce, na dzia³kach o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2 i szerokoœci nie
mniejszej ni¿ 16 m;

d) w terenie 7.MN/U - us³ugi komercyjne, realizowane
jako budynki wolnostoj¹ce;

2) Przeznaczenie dopuszczalne, realizowane w ramach prze-
znaczenia podstawowego:
a) wbudowane us³ugi komercyjne, realizowane jako

us³ugi podstawowe oraz gastronomia;
b) w terenie 7.MN/U - mieszkalnictwo, realizowane jako

budynki wolnostoj¹ce lub czêœæ wbudowana w bu-
dynki us³ug;

c) zieleñ urz¹dzona z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej ar-
chitektury;

d) obiekty budowlane infrastruktury technicznej oraz dro-
gi wewnêtrzne i miejsca postojowe;

3) £¹czna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
30 % powierzchni terenu inwestycji, za wyj¹tkiem tere-
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nów 7.MN/U, dla którego powierzchnia zabudowy nie
mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni terenu inwestycji;

4) Dopuszcza siê odbudowê, rozbudowê i nadbudowê ist-
niej¹cych obiektów, z wyj¹tkiem po³o¿onych w terenie
oznaczonym symbolem 27.MN, na zasadach okreœlo-
nych w ustaleniach pkt 6. Przy przebudowie istniej¹-
cych obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(drewno, gont, kamieñ oraz ich imitacje) i charaktery-
stycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem sto-
sowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Za-
kaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

b) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

c) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

5) W terenach oznaczonym symbolem 27.MN, obowi¹zuje
zakaz zmiany przeznaczenia na us³ugi hotelarskie;

6) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady realizacji nowych bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych i pensjonato-
wych, a w terenie 7.MN/U us³ugowych oraz odbudowy,
rozbudowy lub nadbudowy istniej¹cych:
a) realizacja budynków w zabudowie wolnostoj¹cej.

Zakaz realizacji wiêcej ni¿ jednego domu mieszkalne-
go lub pensjonatowego na wydzielonej dzia³ce;

b) obowi¹zuje kubatura nadziemna budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego do 1500 m3, a budynku pen-
sjonatowego, budynków realizuj¹cych us³ugi komer-
cyjne jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych lub w terenie 7.MN/U -
us³ugowego, do 2500 m3;

c) maksymalna wysokoœæ usytuowania okapu dachu nie
mo¿e przekroczyæ 5 m, od poziomu terenu, za wyj¹t-
kiem istniej¹cych pensjonatów oraz budynków zabu-
dowy willowej z okresu modernizmu miêdzywojen-
nego, w których nale¿y utrzymaæ istniej¹c¹ wysokoœæ;

d) szerokoœæ okapu dachu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
80 cm;

e) wysokoœæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci w kalenicy 11 m,
a budynków pensjonatowych oraz budynków reali-
zuj¹cych us³ugi komercyjne jako wynajem pokoi dla
turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych 13 metrów, nad poziom terenu;

f) realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie cztery
œciany znajduj¹ siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub
projektowanego terenu i nie wiêcej ni¿ dwie kondy-
gnacje w dachu;

g) realizacja dachów jako dwuspadowych za wyj¹tkiem
budynków zabudowy willowej z okresu modernizmu
miêdzywojennego, o k¹cie nachylenia g³ównych po-
³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopuszcza siê realizacjê da-
chów dwuspadowych z przyczó³kami, dachów cztero-
po³aciowych lub wielopo³aciowych oraz w wypadku
zabudowy willowej z okresu modernizmu miêdzywo-
jennego dachów p³askich. Zakaz realizacji dachów
namiotowych;

h) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dacho-
wych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹-
dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania
po³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na
d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci oraz otwie-

rania dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych
z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu.
Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn
(typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lu-
karn ³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jed-
nej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. sze-
rokoœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

i) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu drew-
no, gont, kamieñ oraz ich imitacje) i charakterystycz-
nego dla regionu detalu (typu gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem sto-
sowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Za-
kaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

j) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

k) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê parterowych budynków go-
spodarczych i gara¿y, realizowanych jako wolnostoj¹ce
lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokoœæ budynków
gospodarczych i gara¿y nie mo¿e przekroczyæ w kaleni-
cy wysokoœci 7 metrów nad poziom terenu. Obowi¹zuje
realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropo³acio-
wych lub wielopo³aciowych, o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci pomiêdzy 400 - 540 i kolorystyce pokrycia
po³aci dachowych takiej jak: ciemnoczerwony, ciemno-
br¹zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony oraz
zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych o wspól-
nej kalenicy i realizacji po³aci dachowych o ró¿nym k¹-
cie nachylenia;

8) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwy pensjonatów i willi mog¹ byæ sytuowane;

- bezpoœrednio na elewacjach budynków;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynków

jako montowane na wspornikach kute w metalu zna-
ki (logo) lub nazwy obiektów umieszczane na de-
skach podwieszanych do wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne reklamowe mog¹ byæ sytuowa-

ne wy³¹cznie na elewacjach budynków a ich po-
wierzchnia nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,5 m2;

9) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na nie mniej ni¿ 60 % powierzchni terenu inwestycji;

10) Dostêp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu
dróg publicznych i wewnêtrznych oraz poprzez wewnêtrz-
ne ci¹gi komunikacyjne o szerokoœci nie mniejszej ni¿
4,5 m, nie wyznaczone na rysunku planu;

11) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe
na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww.
miejsc postojowych wlicza siê 1-no miejsce w gara¿u) .
Obowi¹zuje realizacja dodatkowo nie mniej ni¿ 4 miej-
sca postojowych na ka¿dej dzia³ce, na której bêdzie re-
alizowana zabudowa pensjonatowa lub wynajem pokoi,
a w noworealizowanych obiektach 1-no miejsce posto-
jowe na 1 apartament lub pokój na wynajem. Do ww.
miejsc postojowych w zabudowie pensjonatowej oraz
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wynajmem
pokoi wlicza siê miejsca w gara¿u.
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§ 9

USTALENIA DLA TERENÓW US£UG KOMERCYJNYCH

1. Tereny zabudowy us³ugowej oznaczone symbolem 1.U -
pow. 0,28 ha, po³o¿one w granicach otuliny Tatrzañskiego
Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady za-
gospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyj-
ne zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê funkcji takich jak: budynki za-
kwaterowania turystycznego - domy wypoczynkowe,
us³ugi hotelarskie, gastronomia, itp. Dopuszcza siê lo-
kalizacjê czêœci mieszkalnej, dla w³aœciciela;

4) Dopuszcza siê odbudowê i przebudowê istniej¹cego
obiektu. Przy odbudowie i przebudowie istniej¹cego
obiektu obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charak-
terystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, ob-
ramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki
(z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidin-
gu z tworzyw;

b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych;

5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20 %
pow. terenu inwestycji;

6) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekre-
acyjnych typu: trawiaste boiska do gier, plac zabaw dla
dzieci, œcie¿ki spacerowe, obiekty i urz¹dzenia ma³ej
architektury, urz¹dzone miejsce na ognisko i do grillo-
wania itp.

7) Przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje uwzglêd-
nienie przebiegu cieku wodnego. Obowi¹zuje uzupe³-
nienie obudowy biologicznej cieku wodnego, stosow-
nie do potrzeb utrzymania koryta i brzegów, przez za-
rz¹dzaj¹cego ciekiem i w³aœcicieli terenów;

8) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;
- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablica informacyjna lub reklamowa mo¿e byæ sytu-

owana wy³¹cznie na elewacji budynku a ich po-
wierzchnia nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,5 m2;

9) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 70 % powierzchni te-
renu inwestycji;

10) Dostêp do terenu z drogi klasy dojazdowej, poprzez
istniej¹ce wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne;

11) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojo-
we na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³u-
gowych.

2. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 2.U -
pow. 1,64 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyj-
ne zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê funkcji takich jak: budynki za-
kwaterowania turystycznego - domy wypoczynkowe,
us³ugi hotelarskie (hotele i pensjonaty), gastronomia,
sport itp.;

4) Dopuszcza siê odbudowê, nadbudowê, rozbudowê
i przebudowê istniej¹cych obiektów, przy zachowaniu
nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni zabudowy

pensjonatu Bia³y Potok o nie wiêcej ni¿ 10 % istnie-
j¹cej powierzchni zabudowy oraz jego nadbudowê
w czêœci centralnej o 1 kondygnacjê w kubaturze
dachu;

b) dopuszcza siê rozbudowê karczmy regionalnej
o nie wiêcej ni¿ 100 % istniej¹cej powierzchni za-
budowy;

c) dopuszcza siê zmianê konstrukcji dachowej kortów
tenisowych oraz ich rozbudowê o parterow¹ prze-
wi¹zkê, ³¹cz¹c¹ korty z budynkiem pensjonatu Bia-
³y Potok;

d) dopuszcza siê rozbudowê pensjonatu "Zosia" o nie
wiêcej ni¿ 70 % istniej¹cej powierzchni zabudowy
pensjonatu;

e) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 400 - 540, za wy-
j¹tkiem przekrycia kortów tenisowych. Dopuszcza siê
realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³kami,
dachów czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych.
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

f) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci da-
chowych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy
wygl¹dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za-
³amania po³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie
okapu na d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³a-
ci; otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych wy-
chodz¹cych z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³u-
goœci dachu. Dopuszcza siê otwarcia dachowe w for-
mie lukarn (typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "ka-
pliczek", lukarn ³ukowych typu "wole oko" itp.) . Sze-
rokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej miej-
scu (tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez oka-
pów), nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci
dachowej. £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e prze-
kroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej;

g) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stoso-
wanie miejscowych materia³ów elewacyjnych
(typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charak-
terystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy,
obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki
(z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidin-
gu z tworzyw;

h) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;
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i) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych;

5) £¹czna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
40 % pow. terenu;

6) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekre-
acyjnych typu: trawiaste boiska do gier, plac zabaw dla
dzieci, œcie¿ki spacerowe, obiekty i urz¹dzenia ma³ej
architektury, urz¹dzone miejsce na ognisko i do grillo-
wania itp.

7) Przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje uwzglêd-
nienie przebiegu cieku wodnego. Obowi¹zuje uzupe³-
nienie obudowy biologicznej cieku wodnego, stosow-
nie do potrzeb utrzymania koryta i brzegów, przez za-
rz¹dzaj¹cego ciekiem i w³aœcicieli terenów;

8) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana:

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane:
- na elewacjach budynków;
- jako jedna wolnostoj¹ca tablica zlokalizowana przy

bramie wjazdowej do oœrodka;
9) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych

na powierzchni nie mniejszej ni¿ 40 % powierzchni te-
renu;

10) Dostêp do terenu z drogi klasy dojazdowej i poprzez
wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne o szerokoœci nie
mniejszej ni¿ 4,5 m, nie wyznaczone na rysunku planu;

11) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojo-
we na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugo-
wych.

3. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 3.U -
pow. 1,01 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê funkcji takich jak: us³ugi hote-
larskie (hotel), gastronomia, itp.;

4) Dopuszcza siê odbudowê i przebudowê istniej¹cych
obiektów. Przy odbudowie i przebudowie istniej¹cych
obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charaktery-
stycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramie-
nia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem
stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Za-
kaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

5) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekreacyj-
nych typu: trawiaste boiska do gier, plac zabaw dla dzieci,

œcie¿ki spacerowe, obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektu-
ry, urz¹dzone miejsce na ognisko i do grillowania itp.

6) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane na elewacjach budynków lub jako jedna wol-
nostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bramie wjazdo-
wej na teren obiektu;

7) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 20 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

8) Dostêp do terenu z drogi klasy dojazdowej;
9) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
4. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 4.U -

pow. 0,12 ha, 7.U - pow. 0,06 ha, 27.U - pow. 0,15 ha,.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania te-
renów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z gastronomi¹;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe, zie-
leñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej;

3) Dopuszcza siê odbudowê, rozbudowê i przebudowê
istniej¹cych obiektów oraz w terenie oznaczonym sym-
bolem 4.U budowê jednego nowego obiektu gastrono-
micznego, przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) realizacja nowego obiektu gastronomicznego w tere-

nie oznaczonym symbolem 4.U jako budynku o jednej
kondygnacji, której wszystkie cztery œciany znajduj¹
siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub projektowane-
go terenu i nie wiêcej ni¿ jedna kondygnacja w dachu.
Wysokoœæ budynku nie mo¿e przekroczyæ 11 m, licz¹c
od poziomu terenu do kalenicy;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540, za wy-
j¹tkiem budynków wpisanych do ewidencji zabytków
o mniejszym ni¿ 450 k¹cie nachylenia po³aci. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych o
ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dacho-
wych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci i zmia-
ny k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugoœci nie
wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania dachów jako
otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z kalenicy na d³ugo-
œci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Dopuszcza siê otwarcia
dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, "ja-
skó³ek", "kapliczek", lukarn ³ukowych typu "wole oko"
itp.) . Szerokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu(tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez oka-
pów), nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci
dachowej. £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekro-
czyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej;
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d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

4) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50 % pow.
terenu inwestycji;

5) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej ar-
chitektury;

6) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na pod-
wieszanej desce do elementów budynku lub wspor-
ników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablica informacyjna lub reklamowa mo¿e byæ sytu-

owana wy³¹cznie na elewacji budynku;
7) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych

na powierzchni nie mniejszej ni¿ 30 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

8) Dostêp do terenów z dróg klasy zbiorczej, lokalnej
i dojazdowej oraz poprzez ci¹gi komunikacyjne o sze-
rokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m, nie wyznaczone na
rysunku planu;

9) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.

5. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 5.U -
pow. 0,30 ha, 6.U - pow. 0,22 ha, 8.U - pow. 0,21 ha, 9.U -
pow. 0,09 ha, 10.U - pow. 0,17 ha, 14.U - pow. 0,16 ha,
15.U - pow. 0,11 ha, 19.U - pow. 0,54, ha 28.U - pow. 0,19 ha.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania te-
renów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyj-
ne zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe, zie-
leñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê funkcji takich jak: budynki za-
kwaterowania turystycznego - domy wypoczynkowe,
oœrodki rekolekcyjne, domy pracy twórczej, us³ugi ho-
telarskie (hotele), gastronomia, sport itp.;

4) Dopuszcza siê odbudowê, nadbudowê zwi¹zan¹ wy-
³¹cznie ze zmian¹ konstrukcji dachu, rozbudowê i prze-
budowê istniej¹cych obiektów, przy zachowaniu nastê-
puj¹cych zasad:
a) przy rozbudowie budynków obowi¹zuje zakaz prze-

kraczania wysokoœci istniej¹cych budynków za wy-
j¹tkiem budynku w terenie oznaczonym symbolem
6.U, w którym dopuszcza siê nadbudowê dachu;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540, za wy-
j¹tkiem budynków wpisanych do ewidencji zabyt-

ków o mniejszym ni¿ 450 k¹cie nachylenia po³aci oraz
budynków zabudowy willowej z okresu modernizmu
miêdzywojennego. W terenie oznaczonym symbo-
lem 6.U dopuszcza siê realizacjê dachów dwuspado-
wych o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci pomiêdzy
300 - 400. Dopuszcza siê realizacjê dachów dwuspa-
dowych z przyczó³kami, dachów czteropo³aciowych
lub wielopo³aciowych. Zakaz realizacji dachów na-
miotowych;

c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci da-
chowych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy
wygl¹dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za-
³amania po³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie
okapu na d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³a-
ci; otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych wy-
chodz¹cych z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³u-
goœci dachu. Dopuszcza siê otwarcia dachowe w for-
mie lukarn (typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek",
"kapliczek", lukarn ³ukowych typu "wole oko" itp.) .
Szerokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu(tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez
okapów), nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej
po³aci dachowej. £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e
przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej;

d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stoso-
wanie miejscowych materia³ów elewacyjnych
(typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charak-
terystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy,
obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki
(z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidin-
gu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych;

5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50 %
pow. terenu inwestycji;

6) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekre-
acyjnych typu: trawiaste boiska do gier, plac zabaw dla
dzieci, œcie¿ki spacerowe, obiekty i urz¹dzenia ma³ej
architektury, urz¹dzone miejsce na ognisko i do grillo-
wania itp.

7) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane na elewacjach budynków lub jako jedna wol-
nostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bramie wjaz-
dowej na teren obiektu;

8) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 25 % powierzchni te-
renu inwestycji;

9) Dostêp do terenu z dróg publicznych klasy dojazdowej
oraz dróg wewnêtrznych;
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10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojo-
we na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugo-
wych.

6. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 11.U
- pow. 0,66 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi hotelarskie;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe, zie-
leñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê us³ug hotelarskich jako hotelu
lub pensjonatu przy wykorzystaniu istniej¹cych obiek-
tów lub jako nowego obiektu;

4) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50 %
pow. terenu inwestycji;

5) Dopuszcza siê odbudowê, rozbudowê, przebudowê
i nadbudowê istniej¹cych obiektów, przy zachowaniu
nastêpuj¹cych zasad:
a) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-

chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Do-
puszcza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przy-
czó³kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³a-
ciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

b) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci da-
chowych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy
wygl¹dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za-
³amania po³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie
okapu na d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³a-
ci; otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych wy-
chodz¹cych z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³u-
goœci dachu. Dopuszcza siê otwarcia dachowe w for-
mie lukarn (typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek",
"kapliczek", lukarn ³ukowych typu "wole oko" itp.) .
Szerokoœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu (tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez
okapów), nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej
po³aci dachowej. £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e
przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej;

c) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystyczne-
go dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem sto-
sowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Za-
kaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

d) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dacho-
wych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zo-
wy, grafitowy, czarny matowy oraz imituj¹cej
drewniany gont;

6) W zakresie kszta³towania architektury nowych budyn-
ków obowi¹zuje:
a) realizacja budynków w zabudowie wolnostoj¹cej.

Obowi¹zuje rozcz³onkowanie bry³y i zró¿nicowanie
jej wysokoœci;

b) maksymalna wysokoœæ usytuowania okapu dachu
nie mo¿e przekroczyæ 7,00 m, od poziomu terenu;

c) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ wysoko-
œci w kalenicy 15 metrów nad poziom terenu;

d) realizacja dwóch kondygnacji, których wszystkie czte-
ry œciany znajduj¹ siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹ce-
go lub projektowanego terenu i nie wiêcej ni¿ dwie
kondygnacje w dachu;

e) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Do-
puszcza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przy-
czó³kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³a-
ciowych. Dopuszcza siê realizacjê p³askich stropo-
dachów, pe³ni¹cych funkcje terenów biologicznie
czynnych, z dopuszczeniem ich u¿ytkowania jako te-
renów rekreacyjnych oraz realizacjê dachów w for-
mie tarasów widokowych i rekreacyjnych. Zakaz re-
alizacji dachów namiotowych;

f) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy, realizacji po³aci da-
chowych o ró¿nym k¹cie nachylenia. Dopuszcza siê
realizacjê innych k¹tów nachylenia dla czêœci da-
chów nie stanowi¹cych g³ównych po³aci oraz wy-
gl¹dów dachowych i lukarn. Dopuszcza siê za³ama-
nie po³aci i zmianê k¹ta jej nachylenia w strefie oka-
pu na d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci.
Dopuszcza siê pulpitowe otwarcia dachowe pod
warunkiem i¿ wychodz¹ one z po³aci dachu co naj-
mniej 50 cm poni¿ej kalenicy oraz nie przekraczaj¹
d³ugoœci 1/2 elewacji kalenicowej. Szerokoœæ jed-
nej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie
mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dacho-
wej (tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez
okapów). £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e prze-
kroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. Zakaz
realizacji dachów namiotowych;

g) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stoso-
wanie miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu:
drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycz-
nego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem sto-
sowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Za-
kaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

h) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont,
za wyj¹tkiem fragmentów dachu ze szk³a;

i) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej
architektury;

8) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablica informacyjna lub reklamowa mo¿e byæ sytu-

owana wy³¹cznie na elewacji budynku;
9) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych

na powierzchni nie mniejszej ni¿ 40 %;
10) Obowi¹zek zagospodarowania na cele zieleni urz¹dzo-

nej terenów oznaczonych symbolem ZP w pasie nie
mniejszym ni¿ 100 metrów;

11) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 1,20 m;
12) Dostêp do terenów z drogi klasy lokalnej oraz po-

przez ci¹gi komunikacyjne nie wyznaczone na rysun-
ku planu;
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13) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojo-
we na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugo-
wych. Dopuszcza siê realizacjê podziemnych gara¿y
i miejsc postojowych.

7. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 12.U -
pow. 0,07 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê funkcji takich jak: us³ugi zdro-
wia, kultura;

4) Dopuszcza siê odbudowê i przebudowê istniej¹cych
obiektów. Przy odbudowie i przebudowie istniej¹cych
obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyj-

nych (typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje)
i charakterystycznego dla regionu detalu (typu:
gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej ka-
mieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw;

b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 40 % pow.
terenu inwestycji;

6) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych mo¿liwa wy-
³¹cznie na elewacji budynku;

7) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 30 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

8) Dostêp do terenu z drogi klasy lokalnej;
9) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
8. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 13.U -

pow. 0,36 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyj-
ne zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe, zie-
leñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê funkcji takich jak: budynki za-
kwaterowania turystycznego - domy wypoczynkowe,
domy pracy twórczej, us³ugi hotelarskie (hotel), ga-
stronomia, administracja itp.;

4) Dopuszcza siê odbudowê i przebudowê istniej¹cych
obiektów. Przy odbudowie i przebudowie istniej¹cych
obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charak-
terystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, ob-
ramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki
(z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidin-
gu z tworzyw;

b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pa-
stelowych;

5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 40 %
pow. terenu inwestycji;

6) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekre-
acyjnych typu: trawiaste boiska do gier, plac zabaw dla
dzieci, œcie¿ki spacerowe, obiekty i urz¹dzenia ma³ej
architektury, urz¹dzone miejsce na ognisko i do grillo-
wania itp.

7) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyj-
nych realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane na elewacjach budynków lub jako jedna wol-
nostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bramie wjaz-
dowej na teren obiektu;

8) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 40 % powierzchni te-
renu inwestycji;

9) Dostêp do terenu z drogi klasy lokalnej oraz drogi we-
wnêtrznej;

10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojo-
we na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³u-
gowych.

9. Tereny zabudowy us³ugowej w zieleni oznaczone symbo-
lem 16.U/ZU/ZN - pow. 0.25 ha, po³o¿one w granicach Ta-
trzañskiego Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi kultury,

mieszkalnictwo, zieleñ urz¹dzona;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - miejsca postojowe, obiekty
i urz¹dzenia ma³ej architektury, obiekty socjalne (toale-
ty), obiekty budowlane infrastruktury technicznej, w tym
obiekty zwi¹zane z realizacj¹ elektrowni wodnej;

3) Dopuszcza siê odbudowê, rozbudowê i przebudowê ist-
niej¹cego budynku dla potrzeb us³ug kultury zwi¹zanych
z wystawiennictwem lub dla potrzeb infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zanej z realizacj¹ elektrowni wodnej oraz
realizacjê nowych obiektów dla lokalizacji us³ug kultury
przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) realizacja nowych obiektów w zabudowie wolnostoj¹-

cej lub jako dobudowanych do budynku istniej¹cego;
b) maksymalna wysokoœæ usytuowania okapu dachu no-

wych budynków w wypadku ich realizacji jako wolno-
stoj¹cych, nie mo¿e przekroczyæ 4,5 m nad poziom
terenu. W wypadku realizacji budynku jako dobudo-
wanego do budynku istniej¹cego obowi¹zek usytu-
owania okapu dachów na jednej wysokoœci;

c) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ wysoko-
œci w kalenicy 9 metrów nad poziom terenu;

d) realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie cztery
œciany znajduj¹ siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub
projektowanego terenu i nie wiêcej ni¿ dwie kondy-
gnacje w dachu;

e) w wypadku rozbudowy istniej¹cego budynku dopusz-
cza siê zwiêkszenie jego powierzchni zabudowy o nie
wiêcej ni¿ 30 % istniej¹cej powierzchni zabudowy;
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f) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie nachy-
lenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopuszcza
siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³kami,
dachów czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych.
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

g) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów
dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po-
³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na
d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwiera-
nia dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych
z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu.
Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn
(typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lu-
karn ³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

h) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

i) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

j) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

4) Dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego 4-ro ro-
dzinnego - mieszkania s³u¿bowe z gara¿ami dla pracow-
ników TPN, przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) realizacja budynku w zabudowie wolnostoj¹cej lub

w zabudowie zwartej, szeregowej;
b) kubatura obiektu mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ

1600 m3;
c) maksymalna wysokoœæ usytuowania okapu dachu nie

mo¿e przekroczyæ 4,5 m nad poziom terenu;
d) wysokoœæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekro-

czyæ wysokoœci w kalenicy 11 metrów nad poziom
terenu;

e) realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie cztery
œciany znajduj¹ siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub
projektowanego terenu i nie wiêcej ni¿ dwie kondy-
gnacje w dachu;

f) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie nachy-
lenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopuszcza
siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³kami,
dachów czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych.
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

g) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn

³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

h) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków
do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu:
drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charaktery-
stycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obra-
mienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw;

i) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

j) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

5) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane:
- na elewacjach budynków;
- jako wolnostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bra-

mie wjazdowej, o powierzchni nie wiêkszej ni¿
1 m2 lub wkomponowana w bramê wjazdow¹ na
teren TPN-u;

6) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czyn-
nych na powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 % powierzch-
ni terenu;

7) Dostêp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu
drogi publicznej klasy dojazdowej;

8) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 8 miejsc postojo-
wych. W wypadku realizacji mieszkalnictwa dopusz-
cza siê realizacjê 4- rech z w/w 8-miu miejsc w gara¿u
wbudowanym lub dobudowanym do budynku miesz-
kalnego.

10. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 17.U -
pow. 0,03 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê funkcji takich jak: myjnia samo-
chodowa, warsztat samochodowy, gara¿e;

4) Dopuszcza siê odbudowê i przebudowê istniej¹cych
obiektów. Przy odbudowie i przebudowie istniej¹cych
obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(typu: drewno, gont, kamieñ) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;
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b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50 % pow.
terenu inwestycji;

6) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych mo¿liwa wy-
³¹cznie na elewacji budynku;

7) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

8) Dostêp do terenu z drogi klasy dojazdowej.
9) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
11. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 18.U

- pow. 2,92 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ sportu i rekreacji;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - obs³uga techniczna i socjal-
no - administracyjna, miejsca postojowe, zieleñ urz¹-
dzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê obiektów takich jak: hotel z urz¹-
dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi, hala sportowa,
basen kryty, obiekty klubowe, oœrodki odnowy biologicz-
nej oraz o funkcji leczniczej i rehabilitacyjnej, restaura-
cje, puby, kawiarnie, a tak¿e obiekty socjalno - admini-
stracyjne, magazyny i warsztaty;

4) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 60 % pow.
terenu inwestycji;

5) Realizacja budynków jako wolnostoj¹cych lub po³¹czo-
nych w zespo³y funkcjonalne. Dopuszcza siê rozcz³onko-
wanie bry³ oraz zró¿nicowanie wysokoœci;

6) Dopuszcza siê realizacjê nowego hotelu lub budynku
wielofunkcyjnego z czêœci¹ hotelow¹ jedynie w wypad-
ku wyburzenia istniej¹cego budynku o funkcji sportowo
- hotelowej;

7) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady odbudowy, rozbudowy,
przebudowy lub nadbudowy istniej¹cych budynków:
a) przy zmianie konstrukcji dachu budynku o funkcji spor-

towo- hotelowej obowi¹zuje:
- zakaz realizacji wiêcej ni¿ dwóch kondygnacji

w dachu;
- realizacja dachu zgodnie z ppkt e i f., za wyj¹tkiem

czêœci budynku obejmuj¹cej kryty basen i halê spor-
tow¹ w których dopuszcza siê innego rodzaju formy
przekrycia;

b) przy rozbudowie budynków dla funkcji administracyj-
nej zakaz realizacji wiêcej ni¿ cztery kondygnacje,
w tym jedna lub dwie w dachu;

c) przy rozbudowie budynków dla funkcji magazynowych
i warsztatowych zakaz realizacji wiêcej ni¿ dwie kon-
dygnacje, w tym jedna w dachu;

d) realizacja dachów jako wielospadowych, przy czym
w budynkach o funkcji magazynowej, warsztatowej
oraz administracyjnej o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci pomiêdzy 400 - 540, a w budynku o funkcji spor-
towo hotelowej o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
do 400;

e) w wypadku dachów dwu lub wielospadowych obo-
wi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dachowych
o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych o ró¿-
nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów dacho-

wych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

f) obowi¹zuje zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

g) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

h) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

8) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady realizacji nowych bu-
dynków:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ 15 m, li-

cz¹c od poziomu terenu do kalenicy za wyj¹tkiem hali
sportowej, basenu krytego, hotelu (w wypadku jego
realizacji jako obiektu wolnostoj¹cego) oraz budynku
wielofunkcyjnego z czêœci¹ hotelow¹;

b) realizacja budynku hotelowego lub budynku wielo-
funkcyjnego z czêœci¹ hotelow¹ o nie wiêcej ni¿
trzech kondygnacjach, których wszystkie cztery œcia-
ny znajduj¹ siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub
projektowanego terenu i nie wiêcej ni¿ dwóch kon-
dygnacjach w dachu. W wypadku realizacji budyn-
ku wielofunkcyjnego z czêœci¹ hotelow¹ obowi¹zu-
je rozcz³onkowanie bry³y budynku i zró¿nicowanie
jego wysokoœci;

c) dopuszcza siê realizacjê w hotelu lub budynku wielo-
funkcyjnym podziemnych gara¿y;

d) realizacja dachów jako wielopo³aciowych o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. W wy-
padku realizacji budynku wielofunkcyjnego z czêœci¹
hotelow¹, krytego basenu i hali sportowej dopuszcza
siê innego rodzaju formy przekrycia;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont.
W wypadku realizacji budynku wielofunkcyjnego
z czêœci¹ hotelow¹, krytego basenu i hali sportowej
dopuszcza siê innego rodzaju kolory;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

9) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyj-
nych zwi¹zanych z funkcjonowaniem obiektów spor-
towych oraz innych reklam zwi¹zanych z organizowa-
niem imprez sportowych i rekreacyjnych, a tak¿e ich
sponsorowaniem;

10) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czyn-
nych na powierzchni nie mniejszej ni¿ 20 % powierzch-
ni terenu inwestycji;

11) Dostêp do terenów z drogi klasy dojazdowej i ci¹gu
pieszo - jezdnego oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi ko-
munikacyjne o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;

12) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca posto-
jowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³u-
gowych. W wypadku realizacji nowego budynku hote-
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lowego lub budynku wielofunkcyjnego z czêœci¹ hote-
low¹ do w/w iloœci miejsc postojowych wlicza siê miej-
sca w gara¿ach podziemnych realizowanych w w/w
budynkach.

12. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 20.U
- pow. 1,69 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

- oœrodek rekolekcyjny;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
sport, zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruk-
tury technicznej;

3) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 % pow.
terenu;

4) Przy rozbudowie, przebudowie i odbudowie istniej¹-
cych obiektów, obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych
zasad:
a) uwzglêdnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprze-

kraczalnej linii zabudowy;
b) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni zabudowy ist-

niej¹cych budynków o nie wiêcej ni¿ 15 % istniej¹cej
powierzchni zabudowy;

c) przy rozbudowie budynków obowi¹zuje zakaz prze-
kraczania wysokoœci budynków istniej¹cych;

d) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540, za wy-
j¹tkiem budynków wpisanych do ewidencji zabytków
o mniejszym ni¿ 450 k¹cie nachylenia po³aci. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

e) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu (tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

f) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ) i charakterystycznego dla regionu
detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków)
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na ele-
wacjach sidingu z tworzyw;

g) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

h) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

5) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekreacyj-
nych typu: trawiaste boiska do gier, korty tenisowe, œcie¿-
ki spacerowe, obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury,
urz¹dzone miejsce na ognisko i do grillowania itp.

6) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na pod-
wieszanej desce do elementów budynku lub wspor-
ników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane:
- na elewacjach budynków;
- jako wolnostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bra-

mie wjazdowej na teren oœrodka;
7) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czyn-

nych na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 % po-
wierzchni terenu;

8) Dostêp do terenu z drogi klasy dojazdowej;
9) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
13. Tereny zabudowy us³ugowej w zieleni, oznaczone symbo-

lem 21.U/ZU - pow. 0,54 ha, 22.U/ZU - pow. 1,10 ha. Obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - gastronomia, miejsca posto-
jowe, zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktu-
ry technicznej;

3) Dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cego oœrodka wypo-
czynkowego na nastêpuj¹cych zasadach:
a) dopuszcza siê budowê karczmy regionalnej z pokoja-

mi mieszkalnymi i salami konferencyjnymi o pow. za-
budowy do 600 m2 i kubaturze do 5000 m3;

b) dopuszcza siê budowê nie wiêcej ni¿ 13 ma³ych dom-
ków w miejscu istniej¹cych o pow. zabudowy do 50 m2

i kubaturze do 340 m3 ka¿dy;
c) dopuszcza siê budowê nie wiêcej ni¿ 10 du¿ych dom-

ków w miejscu istniej¹cych o pow. zabudowy do 95 m2

i kubaturze do 720 m3 ka¿dy;
d) dopuszcza siê utrzymanie 3 istniej¹cych drewnianych

domków (z p³azów) ;
e) dopuszcza siê budowê budynku zakwaterowania tu-

rystycznego - domu wypoczynkowego, o wysokoœci
nie wiêkszej ni¿ 3 kondygnacje nadziemne, pow. za-
budowy do 150 m2 i kubaturze do 1100 m3;

f) dopuszcza siê nadbudowê i zmianê przeznaczenia bu-
dynku administracyjnego na budynek wypoczynko-
wy, do kubatury nie wiêkszej ni¿ 1900 m3;

g) dopuszcza siê budowê budynku administracyjnego
o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 3 kondygnacje nadziem-
ne o pow. zabudowy do 360 m2 i kubaturze do 3 500 m3;

4) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20 % pow.
terenu;

5) Dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê, odbudowê i nad-
budowê istniej¹cych obiektów, przy zachowaniu nastê-
puj¹cych zasad:
a) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków i realizacjê

gara¿y;
b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-

chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;
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c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

6) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekreacyj-
nych typu: basen kryty lub otwarty, amfiteatr, zadaszon¹
scenê dla imprez, trawiaste boiska do gier, korty teniso-
we, plac zabaw dla dzieci, œcie¿ki spacerowe, obiekty
i urz¹dzenia ma³ej architektury, urz¹dzone miejsce na
ognisko i do grillowania itp.

7) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na pod-
wieszanej desce do elementów budynku lub wspor-
ników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane:
- na elewacjach budynków a ich powierzchnia;
- jako wolnostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bra-

mie wjazdowej na teren œrodka;
8) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czyn-

nych na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 % powierzch-
ni terenu;

9) Dostêp do terenu z drogi klasy dojazdowej;
10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
14. Tereny zabudowy us³ugowej w zieleni oznaczone symbo-

lem 23.U/ZU/ZN - pow. 1,91 h, po³o¿one w granicach Ta-
trzañskiego Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi nauki i admi-

nistracji;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - zieleñ urz¹dzona, miejsca po-
stojowe, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza siê rozbudowê, odbudowê i przebudowê ist-
niej¹cych obiektów. Przy rozbudowie, odbudowie i prze-
budowie istniej¹cych obiektów obowi¹zuje:
a) przy rozbudowie budynków obowi¹zuje zakaz prze-

kraczania wysokoœci budynków istniej¹cych;
b) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakte-
rystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obra-
mienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zaka-
zem stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowal-
skich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z two-
rzyw;

c) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

d) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

4) Dopuszcza siê realizacjê obiektów takich jak: wiaty i ma-
gazyny oraz obiekty socjalne (toalety) ;

5) Dopuszcza siê lokalizacjê œcie¿ek edukacyjnych i dydak-
tycznych oraz spacerowych;

6) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20 % pow.
terenu inwestycji;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych, których
obowi¹zek realizacji wynika z przepisów odrêbnych oraz
innych reklam i tablic informacyjnych realizowanych na
nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na
podwieszanej desce do elementów budynku lub
wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane:
- na elewacjach budynków;
- jako wolnostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bra-

mie wjazdowej lub wkomponowana w bramê wjaz-
dow¹ na teren TPN-u;

8) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 70 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

9) Dostêp do terenów z drogi klasy lokalnej oraz poprzez
ci¹gi pieszo - jezdne o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;

10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.

15. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 24.U
- pow. 0,52 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê obiektów takich jak: budynki
zakwaterowania turystycznego - domy wypoczynkowe,
domy pracy twórczej, us³ugi hotelarskie (hotel), gastro-
nomia, sport itp.;

4) Dopuszcza siê odbudowê, nadbudowê zwi¹zan¹ wy³¹cz-
nie ze zmian¹ konstrukcji dachu, rozbudowê i przebudo-
wê istniej¹cych obiektów, przy zachowaniu nastêpuj¹-
cych zasad:
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a) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni zabudowy ist-
niej¹cych budynków o nie wiêcej ni¿ 20 % istniej¹cej
powierzchni zabudowy;

b) przy rozbudowie budynku obowi¹zuje zakaz przekra-
czania wysokoœci istniej¹cego budynku;

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

d) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów
dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po-
³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na
d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwiera-
nia dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych
z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu.
Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn
(typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lu-
karn ³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

e) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

f) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

g) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 % pow.
terenu inwestycji;

6) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekre-
acyjnych typu: trawiaste boiska do gier, plac zabaw dla
dzieci, œcie¿ki spacerowe, obiekty i urz¹dzenia ma³ej
architektury, urz¹dzone miejsce na ognisko i do grillo-
wania itp.

7) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku, jako

kute w metalu znaki (logo) montowane na wsporni-
kach lub nazwa obiektu umieszczona na podwiesza-
nej desce do elementów budynku lub wsporników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane na elewacjach budynków lub jako jedna wol-
nostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bramie wjazdo-
wej na teren oœrodka;

8) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

9) Dostêp do terenu z drogi klasy zbiorczej;
10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.

16.Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 25.U -
pow. 0,26 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe, zie-
leñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê obiektów takich jak: karczma
regionalna, MPiK, informacja turystyczna, hotel;

4) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 % pow.
terenu inwestycji;

5) Dopuszcza siê rozbudowê, nadbudowê, odbudowê i prze-
budowê istniej¹cych obiektów - warsztat samochodowy
myjniê samochodow¹, do czasu realizacji us³ug zwi¹za-
nych z obs³ug¹ ruchu turystycznego, takich jak gastro-
nomia, handel, kultura, sport, us³ugi hotelarskie. Przy
rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i przebudowie ist-
niej¹cych obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(typu: drewno, gont, kamieñ) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

6) W zakresie kszta³towania architektury nowych budyn-
ków, oraz przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbu-
dowy istniej¹cych obowi¹zuje:
a) realizacja budynków w zabudowie wolnostoj¹cej;
b) maksymalna wysokoœæ usytuowania okapu dachu nie

mo¿e przekroczyæ 4,5 m, od poziomu terenu;
c) wysokoœæ budynków us³ugowych nie mo¿e przekro-

czyæ wysokoœci w kalenicy 15 metrów nad poziom
terenu;

d) realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie cztery
œciany znajduj¹ siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub
projektowanego terenu i nie wiêcej ni¿ dwie kondy-
gnacje w dachu;

e) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

f) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;
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g) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

h) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

i) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;

- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na pod-
wieszanej desce do elementów budynku lub wspor-
ników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablice informacyjne lub reklamowe mog¹ byæ sytu-

owane na elewacjach budynków lub jako jedna wol-
nostoj¹ca tablica zlokalizowana przy bramie wjazdo-
wej na teren oœrodka,;

8) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

9) Dostêp do terenów z drogi klasy zbiorczej lub dojaz-
dowej.

10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca posto-
jowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³u-
gowych.

17. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 26.U -
pow. 0,58 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego, stacja paliw;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych budynków oraz
lokali mieszkalnych w istniej¹cych obiektach;

4) Obowi¹zuje zakaz realizacji kontenerowej stacji paliw;
5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 % pow.

terenu;
6) Dopuszcza siê odbudowê i przebudowê istniej¹cych

obiektów - us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ tras komunikacyj-
nych, w tym ca³odobow¹ stacjê paliw p³ynnych, z us³u-
gami towarzysz¹cymi oraz us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹
ruchu turystycznego, takie jak gastronomia, handel, in-
formacja turystyczna. Przy odbudowie i przebudowie
istniej¹cych obiektów obowi¹zuje:
a) stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych

(typu: drewno, gont, kamieñ i ich imitacje) i charaktery-
stycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramie-
nia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem
stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Za-
kaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

b) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

7) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych mo¿liwa na ele-
wacji budynku oraz jako reklamy i tablice wolnostoj¹ce;

8) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 % powierzchni tere-
nu inwestycji;

9) Dostêp do terenów z drogi klasy zbiorczej;
10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
18. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 29.U -

pow. 0,56 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z gastronomi¹, pensjonat;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych budynków;
4) Dopuszcza siê odbudowê, rozbudowê i przebudowê ist-

niej¹cych budynków z zakazem ich nadbudowy, przy za-
chowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni zabudowy ist-

niej¹cych budynków o nie wiêcej ni¿ 10 % istniej¹cej
powierzchni zabudowy, przy uwzglêdnieniu przebie-
gu istniej¹cego cieku wodnego;

b) przy rozbudowie budynków obowi¹zuje zakaz prze-
kraczania wysokoœci budynku istniej¹cego;

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

d) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

e) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

f) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

5) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej ar-
chitektury;

6) Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i tablic informacyjnych
realizowanych na nastêpuj¹cych zasadach:
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a) nazwa obiektu mo¿e byæ sytuowana;
- bezpoœrednio na elewacji budynku;
- prostopadle lub równolegle do elewacji budynku,

jako kute w metalu znaki (logo) montowane na
wspornikach lub nazwa obiektu umieszczona na pod-
wieszanej desce do elementów budynku lub wspor-
ników;

- jako podœwietlane kasetony;
b) tablica informacyjna lub reklamowa mo¿e byæ sytu-

owana wy³¹cznie na elewacji budynku
7) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych

na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 %;
8) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 1,20 m;
9) Dostêp do terenów z drogi klasy lokalnej oraz poprzez

ci¹gi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu;
10) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe

na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych.
19.Tereny zabudowy us³ugowej oznaczone symbolami 1.US/

ZN - pow. 2,20 ha, 2.US/ZN - pow. 0,89 ha, po³o¿one w
granicach Tatrzañskiego Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi sportu;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - zieleñ urz¹dzona, obiek-
ty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza siê odbudowê, nadbudowê, rozbudowê lub
przebudowê istniej¹cych obiektów i budynków;

4) W terenie 2.US/ZN dopuszcza siê budowê wie¿y sê-
dziowskiej;

5) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyj-
nych za wyj¹tkiem oznaczeñ zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem obiektów sportowych, a tak¿e sytuowanych w okre-
sie organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych;

6) Dostêp do terenu z drogi klasy lokalnej i drogi wewnêtrz-
nej oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne o sze-
rokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m, nie wyznaczone na ry-
sunku planu.

20. Tereny zabudowy us³ugowej oznaczone symbolem 3.US/
ZN - pow. 8,30 ha, po³o¿one w granicach Tatrzañskiego
Parku Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady za-
gospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi sportu;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - zieleñ urz¹dzona, miej-
sca postojowe, obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej;

3) Dopuszcza siê odbudowê, nadbudowê, rozbudowê lub
przebudowê istniej¹cych obiektów i budynków, w tym
obiektów sportowych z urz¹dzeniami i obiektami towa-
rzysz¹cymi;

4) Dopuszcza siê:
a) budowê narciarskiego stadionu biegowego;
b) budowê budynku administracyjnego, w miejscu ist-

niej¹cego;
c) krytych kortów tenisowych w rejonie istniej¹cych, przy

uwzglêdnieniu tras narciarskich;
d) otwartego amfiteatru;

5) W zakresie kszta³towania architektury budynku admini-
stracyjnego obowi¹zuje:
a) realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie cztery

œciany znajduj¹ siê w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub
projektowanego terenu i nie wiêcej ni¿ dwie kondy-
gnacje w dachu;

b) wysokoœæ obiektów w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ
11 metrów nad istniej¹cy poziom terenu;

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

d) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

e) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynku do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

f) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

g) stosowanie na elewacjach budynku kolorów pastelo-
wych;

6) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych œcie¿ek zdrowia
z urz¹dzeniami turystycznymi;

7) Utrzymuje siê istniej¹c¹ rolkostradê oraz narciarskie
trasy biegowe (biegi narciarskie, kombinacja narciar-
ska, biatlon), dopuszczaj¹c realizacjê nowych. Dopusz-
cza siê budowê mostków i tuneli na trasie biegowej
oraz systemu jej oœwietlenia, instalacji do sztucznego
œnie¿enia i pomiaru czasu;

8) Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych
i prowizorycznych za wyj¹tkiem lokalizacji obiektów tym-
czasowych zwi¹zanych z obs³ug¹ i organizacj¹ imprez
masowych. Dopuszcza siê przekrycia typu namioty, po-
w³oki pneumatyczne, ³upiny;

9) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyj-
nych za wyj¹tkiem oznaczeñ zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem obiektów sportowych, tras narciarskich oraz tablic
lokalizowanych przez TPN, a tak¿e sytuowanych w okre-
sie organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych;

10) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 20 % powierzchni terenu;

11) Dostêp do terenu z drogi klasy lokalnej, dojazdowej i dro-
gi wewnêtrznej.

21.Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolami 4.US -
pow. 4,84 ha, 5.US - pow. 4,17 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi sportu;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - miejsca postojowe, zieleñ
urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury technicz-
nej, w tym instalacje do sztucznego œnie¿enia tras nar-
ciarskich, oœwietlenia i pomiaru czasu;
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3) Dopuszcza siê odbudowê, nadbudowê, rozbudowê lub
przebudowê istniej¹cych obiektów i budynków, w tym
obiektów sportowych z urz¹dzeniami i obiektami towa-
rzysz¹cymi;

4) W terenie 4.US dopuszcza siê:
a) przebudowê i rozbudowê kolei linowej;
b) budowê trzykondygnacyjnego pawilonu sportowego

o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 13 m nad poziom terenu
w miejscu istniej¹cych pawilonów;

c) otwartych kortów tenisowych i boisk sportowych;
d) innych obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych dla funkcjo-

nowania skoczni narciarskich i organizacji imprez spor-
towych;

5) W terenie 5.US dopuszcza siê:
a) przebudowê i rozbudowê kolei linowej;
b) przebudowê i rozbudowê skoczni oraz trybun;
c) budowê wie¿y sêdziowskiej i kabin dla komentato-

rów;
d) budowê dwukondygnacyjnego pawilonu sportowe-

go lub budynku socjalnego dla zawodników o wyso-
koœci nie wiêkszej ni¿ 13 m nad poziom terenu oraz
pow. zabudowy nie wiêkszej ni¿ 400 m2 i kubaturze nie
wiêkszej ni¿ 4000 m3;

e) parterowej szatni dla zawodników w rejonie boiska
sportowego o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 7 m nad po-
ziom terenu;

f) innych obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych dla funkcjo-
nowania skoczni narciarskich

6) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych œcie¿ek zdrowia
z urz¹dzeniami turystycznymi;

7) Utrzymuje siê istniej¹c¹ rolkostradê oraz narciarskie
trasy biegowe (biegi narciarskie, kombinacja narciar-
ska, biatlon), dopuszczaj¹c realizacjê nowych. Dopusz-
cza siê budowê mostków i tuneli na trasie biegowej
oraz systemu jej oœwietlenia, instalacji do sztucznego
œnie¿enia i pomiaru czasu;

8) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyj-
nych za wyj¹tkiem oznaczeñ zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem obiektów sportowych, tras narciarskich oraz innych
reklam zwi¹zanych z organizowaniem imprez sportowych
i rekreacyjnych, a tak¿e ich sponsorowaniem;

9) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czyn-
nych na powierzchni nie mniejszej ni¿ 30 % powierzch-
ni terenu;

10) Dostêp do terenu z drogi klasy lokalnej i drogi wewnêtrz-
nej oraz poprzez wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne o sze-
rokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m, nie wyznaczone na rysunku
planu.

22. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 6.US -
pow. 5,80 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi sportu

i kultury;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach

przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe,
zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infrastruktury
technicznej;

3) Dopuszcza siê przebudowê i odbudowê pokazanego na
rysunku planu, istniej¹cego w rejonie skrzy¿owania ulicy
Bronis³awa Czecha z ulic¹ Pi³sudskiego budynku us³u-
gowego;

4) Do czasu realizacji us³ug sportu i kultury, zgodnie z usta-
leniami pkt 6 i pkt 7, utrzymuje siê jako przeznaczenie
tymczasowe - istniej¹cy kamping, z zakazem rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy i odbudowy istniej¹cych

obiektów oraz zakazem realizacji nowych obiektów,
obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) Realizacja budynków jako wolnostoj¹cych, przy uwzglêd-
nieniu wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczal-
nych linii zabudowy. Dopuszcza siê po³¹czenie budyn-
ków i rozcz³onkowanie bry³y, zró¿nicowanie wysokoœci
oraz stosowanie ró¿nego rodzaju form przekrycia;

6) Dopuszcza siê realizacjê budynków takich jak:
a) wielofunkcyjna hala sportowo - widowiskowa na nie

wiêcej ni¿ 5000 miejsc, z salami konferencyjnymi
i czêœci¹ hotelow¹;

b) centrum logistyczne dla obs³ugi ruchu turystycznego,
w tym terenów sportowych w rejonie skoczni;

c) kryty basen sportowy;
d) amfiteatr lub zadaszona scena z zapleczem technicz-

no - socjalnym;
7) Dopuszcza siê realizacjê centrum logistycznego jako po-

³¹czonego z hal¹ sportow¹ lub wolnostoj¹cego;
8) W zakresie kszta³towania architektury budynku centrum

logistycznego jako wolnostoj¹cego, obowi¹zuje:
a) zakaz realizacji budynku wy¿szego ni¿ trzy kondy-

gnacje, których wszystkie cztery œciany znajduj¹ siê
w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub projektowanego
terenu, w tym jedna lub dwie w dachu. Wysokoœæ
obiektu w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 13 metrów
nad istniej¹cy poziom terenu;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-
puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynku do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynku kolorów pastelo-
wych;

9) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 40 % pow.
terenu inwestycji;

10) Dopuszcza siê rekreacyjne zagospodarowanie terenów,
poprzez realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekreacyjnych typu:
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korty tenisowe, pola do gry w minigolfa, trawiaste boiska
do gier, place zabaw dla dzieci, stawy rekreacyjne, realiza-
cjê urz¹dzonych miejsc do odpoczynku;

11) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów spacerowych (œcie¿ek
pieszych);

12) Dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury;
13) Dopuszcza siê lokalizacjê imprez masowych - sportowych,

rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznoœciowych, w tere-
nie pomiêdzy drog¹ oznaczon¹ symbolem 2.KDl, a nieprze-
kraczaln¹ lini¹ zabudowy, wyznaczon¹ na rysunku planu;

14) Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych i re-
alizowanych na zg³oszenie zgodnie z przepisami odrêbny-
mi, za wyj¹tkiem lokalizacji obiektów tymczasowych zwi¹-
zanych z obs³ug¹ i organizacj¹ imprez masowych oraz in-
frastruktury technicznej;

15) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyj-
nych za wyj¹tkiem oznaczeñ zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem obiektów oraz innych reklam zwi¹zanych z organizo-
waniem imprez sportowych i rekreacyjnych, a tak¿e ich
sponsorowaniem;

16) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 40 % powierzchni terenu
inwestycji;

17) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych w nie mniej
ni¿ 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektu. Nie mniej ni¿ 70 % ogólnej iloœci miejsc parkingo-
wych nale¿y zlokalizowaæ pomiêdzy drog¹ oznaczon¹ sym-
bolem 2.KDl, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, wyzna-
czon¹ na rysunku planu;

18) Dostêp do terenu z drogi klasy lokalnej i drogi wewnêtrznej.
23.Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 7.US -

pow. 0,13 ha,. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rekreacyjno

- sportowe;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - zieleñ urz¹dzona, obiekty bu-
dowlane infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekre-
acyjnych typu: trawiaste boiska do gier, place zabaw
dla dzieci, urz¹dzonych miejsc do odpoczynku, urz¹dzo-
nych i zadaszonych miejsc na ognisko itp.;

4) Obowi¹zuje zakaz zabudowy i zalesiania terenu;
5) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej -niskiej

i wysokiej;
6) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych, zwi¹-

zanych z opisem okolicy, o powierzchni nie wiêkszej ni¿
0,8 m2;

7) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gów spacerowych (œcie¿ek
pieszych) ;

8) Dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej ar-
chitektury;

9) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czyn-
nych na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 % powierzch-
ni terenu;

10) Dostêp do terenu z drogi klasy lokalnej.
24. Tereny us³ug sportu oznaczone symbolem 8.US/ZN - pow.

1,81 ha, po³o¿one w granicach Tatrzañskiego Parku Naro-
dowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodaro-
wania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - narciarskie trasy

biegowe;
2) Utrzymuje siê istniej¹ce narciarskie trasy biegowe (bie-

gi narciarskie, kombinacja narciarska, biatlon), dopusz-
czaj¹c ich przebudowê i rozbudowê oraz realizacjê no-

wych, zgodnie z przebiegiem, przedstawionym na ry-
sunku planu. Dopuszcza siê budowê mostków i tuneli na
trasach biegowych oraz systemu ich oœwietlenia monto-
wanego wy³¹cznie w czasie imprez sportowych, instala-
cji do sztucznego œnie¿enia i pomiaru czasu;

3) Obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych
i prowizorycznych za wyj¹tkiem lokalizacji obiektów tym-
czasowych zwi¹zanych z obs³ug¹ i organizacj¹ imprez
masowych;

4) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyj-
nych za wyj¹tkiem oznaczeñ zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem tras narciarskich oraz tablic lokalizowanych w ob-
szarze TPN i jego otulinie przez w³adze parku, a tak¿e
sytuowanych w okresie organizowania imprez sporto-
wych i rekreacyjnych.

§ 10

USTALENIA DLA TERENÓW US£UG PUBLICZNYCH

1.Tereny zabudowy us³ugowej (us³ugi publiczne), oznaczone
symbolem: 1.UPo - pow. 1,31 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenów:

1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi oœwiaty -
szko³a podstawowa;

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zieleñ urz¹dzona
i urz¹dzenia sportowe, place zabaw, obiekty budowlane
infrastruktury technicznej;

4) Dopuszcza siê odbudowê, rozbudowê i przebudowê ist-
niej¹cych obiektów;

5) Dopuszcza siê zmianê u¿ytkowania budynków, pod wa-
runkiem wprowadzenia us³ug realizuj¹cych innego ro-
dzaju cele publiczne;

6) W zakresie kszta³towania architektury nowych budyn-
ków oraz przy odbudowie, rozbudowie lub przebudowie
istniej¹cych obowi¹zuje:
a) zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ trzy kondy-

gnacje, których wszystkie cztery œciany znajduj¹ siê
w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub projektowanego
terenu, w tym jedna lub dwie kondygnacje w dachu.
Wysokoœæ obiektów w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ
18 metrów nad istniej¹cy poziom terenu;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540, za wy-
j¹tkiem budynków wpisanych do ewidencji zabytków
o mniejszym ni¿ 450 k¹cie nachylenia po³aci. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci da-
chowych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy
wygl¹dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem
za³amania po³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia
w strefie okapu na d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3
d³ugoœci po³aci; otwierania dachów jako otwaræ
pulpitowych wychodz¹cych z kalenicy na d³ugoœci
powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Dopuszcza siê otwar-
cia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dym-
ników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn ³ukowych
typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lukarny
liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szerokoœæ
czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e



— 938 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 28 Poz. 183

przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej.
£¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3
d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej;

d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych wy³¹cz-
nie na elewacji budynku;

8) Obowi¹zuje uwzglêdnienie nie mniej ni¿ 40 % powierzchni
terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji ziele-
ni urz¹dzonej z zastosowaniem gatunków roœlin zimo-
zielonych.

9) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej;

10) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej ni¿
3 miejsca na 10 zatrudnionych.

2.Tereny zabudowy us³ugowej (us³ugi publiczne), oznaczone
symbolem: 2.UPo - pow. 0,58 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenów:

1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu
publicznego;

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi oœwiaty -
przedszkole;

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zieleñ urz¹dzona,
place zabaw, obiekty budowlane infrastruktury technicz-
nej;

4) Dopuszcza siê odbudowê, rozbudowê i przebudowê ist-
niej¹cych obiektów;

5) Dopuszcza siê zmianê u¿ytkowania budynków, pod wa-
runkiem wprowadzenia us³ug realizuj¹cych innego ro-
dzaju cele publiczne;

6) W zakresie kszta³towania architektury nowych budyn-
ków oraz przy odbudowie, rozbudowie lub przebudowie
istniej¹cych obowi¹zuje:
a) zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ dwie kondy-

gnacje, których wszystkie cztery œciany znajduj¹ siê
w ca³oœci powy¿ej istniej¹cego lub projektowanego
terenu, w tym jedna kondygnacja w dachu. Wysokoœæ
obiektów w kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 13 me-
trów nad istniej¹cy poziom terenu;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540, za wy-
j¹tkiem budynków wpisanych do ewidencji zabytków
o mniejszym ni¿ 450 k¹cie nachylenia po³aci. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania
dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z ka-
lenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Do-

puszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu:
facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn
³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szero-
koœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

7) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych wy³¹cz-
nie na elewacji budynku;

8) Obowi¹zuje uwzglêdnienie nie mniej ni¿ 30 % powierzchni
terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji ziele-
ni urz¹dzonej z zastosowaniem gatunków roœlin zimo-
zielonych.

9) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej;

10) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej ni¿
3 miejsca na 10 zatrudnionych.

3. Tereny zabudowy us³ugowej - sakralnej, oznaczone symbo-
lem 1.UPr - pow. 0,70 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi sakralne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - mieszkalnictwo, zieleñ urz¹-
dzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych budynków, za wyj¹t-
kiem obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury;

4) Utrzymuje siê istniej¹ce budynki, z dopuszczeniem ich od-
budowy, rozbudowy lub przebudowy;

5) Przy rozbudowie, przebudowie, odbudowie i nadbudowie
istniej¹cych obiektów, za wyj¹tkiem budynku koœcio³a
obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni zabudowy ist-

niej¹cych budynków o nie wiêcej ni¿ 15 % istniej¹cej
powierzchni zabudowy;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie nachy-
lenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540, za wyj¹tkiem
budynków wpisanych do ewidencji zabytków o mniej-
szym ni¿ 450 k¹cie nachylenia po³aci. Dopuszcza siê re-
alizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³kami, dachów
czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych. Zakaz reali-
zacji dachów namiotowych;

c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania po³aci
i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na d³ugo-
œci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwierania da-
chów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych z kaleni-
cy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu. Dopusz-
cza siê otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: fa-
cjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lukarn ³uko-
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wych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jednej lukarny
liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. szerokoœæ czo-
³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e przekro-
czyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna szero-
koœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej
po³aci dachowej;

d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drewno,
gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego dla
regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.),
tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otocza-
ków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na
elewacjach sidingu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelo-
wych;

6) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych wy³¹cz-
nie na elewacji;

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 %, w tym kompozycji
zieleni urz¹dzonej;

8) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 50 miejsc postojo-
wych;

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

4. Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem 1.UPi -
pow. 0,39 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi zwi¹zane

z bezpieczeñstwem publicznym;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-

znaczenia podstawowego - gastronomia, sk³ady i maga-
zyny, gara¿e, miejsca postojowe, zieleñ urz¹dzona, obiek-
ty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 40 % po-
wierzchni terenu;

4) Dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i odbudowê ist-
niej¹cych obiektów Stra¿y Granicznej, z obiektami i urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi, przy zachowaniu nastêpuj¹-
cych zasad:
a) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni zabudowy ist-

niej¹cych budynków o nie wiêcej ni¿ 10 % istniej¹cej
powierzchni zabudowy;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie nachy-
lenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540, za wyj¹tkiem
budynków wpisanych do ewidencji zabytków o mniej-
szym ni¿ 450 k¹cie nachylenia po³aci. Dopuszcza siê re-
alizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³kami, dachów
czteropo³aciowych lub wielopo³aciowych. Zakaz reali-
zacji dachów namiotowych;

c) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dacho-
wych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹-
dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za³ama-
nia po³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie oka-
pu na d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci;
otwierania dachów jako otwaræ pulpitowych wycho-
dz¹cych z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci
dachu. Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie
lukarn (typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapli-
czek", lukarn ³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szero-
koœæ jednej lukarny liczona w najszerszym jej miej-

scu(tzn. szerokoœæ czo³owej œciany lukarny bez oka-
pów), nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci
dachowej. £¹czna szerokoœæ lukarn nie mo¿e prze-
kroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej;

d) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drewno,
gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego dla
regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.),
tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otocza-
ków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na
elewacjach sidingu z tworzyw;

e) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelo-
wych;

5) Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ sportowo - rekreacyj-
nych typu: trawiaste boiska do gier, œcie¿ki spacerowe,
obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury;

6) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych mo¿liwa wy-
³¹cznie na elewacjach budynków;

7) Obowi¹zek zachowania terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej ni¿ 60 % powierzchni terenu;

8) Dostêp do terenu z drogi klasy dojazdowej;
9) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿noœci

od potrzeb - min. 20 mp/1000 m2 pow. u¿ytkowej.

§ 11

USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY
TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ

1. Tereny sk³adów i magazynów oznaczone symbolem 1.P/ZN
- pow. 0,21 ha, po³o¿one w granicach Tatrzañskiego Parku
Narodowego. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - sk³ady i magazyny;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - gara¿e, miejsca

postojowe, zieleñ urz¹dzona, obiekty budowlane infra-
struktury technicznej;

3) Dopuszcza siê odbudowê, przebudowê i rozbudowê ist-
niej¹cych obiektów z zakazem zmiany ich przeznaczenia;

4) Dopuszcza siê realizacjê budynków jako wolnostoj¹cych
lub w zabudowie zwartej;

5) Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50 % po-
wierzchni terenu;

6) Obowi¹zuje realizacja budynków jako niskich w rozu-
mieniu prawa budowlanego oraz:
a) realizacja dachów jako p³askich lub dwuspadowych;
b) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do

lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

c) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafito-
wy, czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

d) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienia w projekcie zagospodaro-
wania dzia³ki terenów biologicznie czynnych na po-
wierzchni nie mniejszej ni¿ 10 % powierzchni terenu;
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8) Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnêtrznych obowi¹zuje realizacja szczel-
nych nawierzchni ze spadkami zapewniaj¹cymi sp³yw
wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadni-
kami b³ota i ³apaczami oleju;

9) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych mo¿liwa wy-
³¹cznie na elewacjach budynków;

10) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych, nie mniej ni¿ 4;
11) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na

rysunku planu drogi klasy dojazdowej.
2. Tereny produkcji rolnej, oznaczone symbolem 1.RU/ZL -

pow. 0,24 ha. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenów:

1) Podstawowe przeznaczenie terenu - stawy rybne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne - rekreacja, tereny lasów;
3) Dopuszcza siê odbudowê, przebudowê i rozbudowê ist-

niej¹cych obiektów;
4) Obowi¹zek ochrony istniej¹cych kompleksów leœnych;
5) Dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych obiektów zwi¹-

zanych z produkcj¹ ryback¹ i rekreacj¹, z wy³¹czeniem
ich lokalizacji na terenach leœnych;

6) W zakresie kszta³towania architektury obiektów obo-
wi¹zuje:
a) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni zabudowy ist-

niej¹cych budynków o nie wiêcej ni¿ 10 % istniej¹cej
powierzchni zabudowy;

b) przy rozbudowie budynku obowi¹zuje zakaz przekra-
czania wysokoœci istniej¹cego budynku;

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540. Dopusz-
cza siê realizacjê dachów dwuspadowych z przyczó³-
kami, dachów czteropo³aciowych lub wielopo³acio-
wych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

d) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci da-
chowych o wspólnej kalenicy; realizacji po³aci dacho-
wych o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹-
dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem za³amania
po³aci i zmiany k¹ta jej nachylenia w strefie okapu na
d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 1/3 d³ugoœci po³aci; otwiera-
nia dachów jako otwaræ pulpitowych wychodz¹cych
z kalenicy na d³ugoœci powy¿ej 1/2 d³ugoœci dachu.
Dopuszcza siê otwarcia dachowe w formie lukarn
(typu: facjatek, dymników, "jaskó³ek", "kapliczek", lu-
karn ³ukowych typu "wole oko" itp.) . Szerokoœæ jed-
nej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu(tzn. sze-
rokoœæ czo³owej œciany lukarny bez okapów), nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna
szerokoœæ lukarn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci
ca³ej po³aci dachowej;

e) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych (typu: drew-
no, gont, kamieñ i ich imitacje) i charakterystycznego
dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okien-
ne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowa-
nia otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz sto-
sowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

f) stosowanie kolorystyki pokrycia po³aci dachowych ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy, grafitowy,
czarny matowy oraz imituj¹cej drewniany gont;

g) stosowanie na elewacjach budynków kolorów paste-
lowych;

7) Dopuszcza siê zagospodarowanie terenów dla funkcji
rekreacji poprzez lokalizacjê urz¹dzonych miejsc na ogni-
ska i miejsc do grillowania, itp.;

8) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych mo¿liwa wy-
³¹cznie na elewacjach budynków;

9) Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej.

10) Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿noœci
od potrzeb, nie wiêcej ni¿ 10.

ROZDZIA£ V. - USTALENIA PLANU DLATERENÓW
ZAMKNIÊTYCH.

§ 12

USTALENIA DLA TERENÓW ZAMKNIÊTYCH

1.Teren zamkniêty na potrzeby obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa, zgodnie z Decyzj¹ Nr Pf-51Szefa Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego z dnia 4 maja 2006 roku, oznaczo-
ny symbolem 1.Tz - pow. 0,11 ha.

ROZDZIA£ VI - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW
KOMUNIKACJI.

§ 13

USTALENIA PLANU DLA  TERENÓW DRÓG

1. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy zbiorczej, ozna-
czone symbolem 1.KDz - pow. 2,07 ha. Obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu

publicznego;
2) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi klasy zbiorczej

(droga powiatowa) o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 20 m i jej elementów realizowanych na zasadach
okreœlonych w przepisach odrêbnych, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach
okreœlonych w przepisach odrêbnych.

2. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy lokalnej, ozna-
czone symbolem 1.KDl - pow. 1,07 ha. Obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu

publicznego;
2) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi gminnej klasy

lokalnej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m
i jej elementów realizowanych na zasadach okreœlonych
w przepisach odrêbnych, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci min. 6 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach
okreœlonych w przepisach odrêbnych;

3. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy lokalnej, ozna-
czone symbolem 2.KDl - pow. 4,24 ha. Obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacj¹ celu

publicznego;
2) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi gminnej klasy

lokalnej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m
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i jej elementów realizowanych na zasadach okreœlonych
w przepisach odrêbnych, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci min. 6 m;
b) chodniki;
c) miejsca postojowe;
d) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach
okreœlonych w przepisach odrêbnych;

4. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 1.KDd - pow. 0,18 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1)  Tereny przeznaczone dla lokalizacji drogi publicznej kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgranicza-
j¹cych 10 m jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) chodniki;
c) œcie¿ka rowerowa o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 2 m;
d) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej, na zasadach
okreœlonych w przepisach odrêbnych;

3) Obowi¹zek realizacji placu do nawracania na zakoñcze-
niu ulicy.

5. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 2.KDd - pow. 0,24 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 10 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych
w przepisach odrêbnych.

6. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 3.KDd - pow. 1,21 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 12 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

7. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 4.KDd - pow. 0,32 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 8 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;

b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

8. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 5.KDd - pow. 0,34 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych za-
sadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 15 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 6 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

9. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 6.KDd - pow. 0,27 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 10 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

10. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej, ozna-
czone symbolami: 7.KDd - pow. 0,30 ha, 8.KDd - pow.
0,37 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie
na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 12 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

11.Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 9.KDd - pow. 0,24 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych za-
sadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 8 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;



— 942 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 28 Poz. 183

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

12. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 10.KDd - pow. 0,64 ha. Zagospo-
darowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 10 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

13. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 11.KDd - pow. 1,02 ha. Zagospo-
darowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 15 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

14. Tereny komunikacji - drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczone symbolem: 12.KDd - pow. 0,06 ha. Zagospo-
darowanie terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych
zasadach:
1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych kla-

sy dojazdowej o min. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 10 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urz¹dzenia infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi i obs³ug¹
ruchu;

2) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej w liniach roz-
graniczaj¹cych drogi na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

15. Tereny komunikacji - drogi wewnêtrzne, oznaczone sym-
bolami: 5.KDw - pow. 0,15 ha, 10.KDw - pow. 0,04 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastê-
puj¹cych zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg wewnêtrznych

o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m i jej ele-
mentów, takich jak:

a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi;
16. Tereny komunikacji - drogi wewnêtrzne, oznaczone sym-

bolami: 1.KDw - pow. 0,06 ha, 4.KDw - pow. 0,07 ha, 6.KDw
- pow. 0,13 ha, 7.KDw - pow. 0,06 ha. Zagospodarowanie
terenów realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg wewnêtrznych

o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m i jej ele-
mentów, takich jak:

a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi;
17. Tereny komunikacji - drogi wewnêtrzne, oznaczone sym-

bolami: 2.KDw - pow. 0,02 ha, 3.KDw - pow. 0,02 ha, 8.KDw
- pow. 0,05 ha, 11.KDw - pow. 0,22 ha, 12.KDw - pow.
0,20 ha, 13.KDw - pow. 0,06 ha, 14.KDw - pow. 0,14 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastê-
puj¹cych zasadach:
1)  Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg wewnêtrznych

o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m i jej ele-
mentów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi;
18. Tereny komunikacji - droga wewnêtrzna, oznaczona sym-

bolem 9.KDw - pow. 0,36 ha. Zagospodarowanie terenów
realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnêtrznej

o zmiennej szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych od 6
do 13 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m;
b) obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane

z funkcjonowaniem drogi;
2) Dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych w liniach

rozgraniczaj¹cych drogi.

ROZDZIA£ VII. - USTALENIA PLANU
DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

§ 14

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW ELEKTROENERGETYKI

1. Tereny stacji trafo, oznaczone symbolem 1.E - pow. 0,01 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane bêdzie na nastê-
puj¹cych zasadach:
1) Istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia utrzymuje siê z dopuszcze-

niem przebudowy lub rozbudowy zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych zwi¹za-
nych z funkcjonowaniem stacji trafo;

3) Dojazd z ustalonych w planie: drogi klasy lokalnej lub zbior-
czej, poprzez ci¹g pieszo - jezdny o szerokoœci nie mniej-
szej ni¿ 4,5 m, na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹-
cego drogami.

§ 15

USTALENIA PLANU DLA
TERENÓW GOSPODARKI WODNEJ

1. Tereny urz¹dzeñ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê, ozna-
czone symbolem 1.WZ/ZN- pow. 0,09 ha, po³o¿one w grani-
cach Tatrzañskiego Parku Narodowego oraz 2.WZ - pow.
0,04 ha i 3.WZ - pow. 0,04 ha. Zagospodarowanie terenów
realizowane bêdzie na nastêpuj¹cych zasadach:
1) Zagospodarowanie terenów zwi¹zane jest z realizacj¹

celu publicznego;
2) Dopuszcza siê przebudowê lub rozbudowê istniej¹cych

urz¹dzeñ zwi¹zanych z zaopatrzeniem wodê zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

3) Istniej¹ce ujêcie wody "Capki" utrzymuje siê wraz ze stref¹
ochrony sanitarnej, której granica pokrywa siê z lini¹ roz-
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graniczaj¹c¹ teren 2.WZ zgodnie z decyzj¹ nr OS.IV.7211/
22/90 z dnia 10.09.1990 r.

4) Zabrania siê jakiegokolwiek u¿ytkowania terenów do ce-
lów nie zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê;

5) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych zwi¹za-
nych z funkcjonowaniem urz¹dzeñ zwi¹zanych z zaopa-
trzeniem w wodê;

6) Dostêp do terenów z ustalonych w planie dróg wewnêtrz-
nych.

ROZDZIA£ VIII - PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE.

§ 16

Ustala siê z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, wyni-
kaj¹cego ze zmiany przeznaczenia terenów w zwi¹zku z uchwa-
leniem planu, stawkê dla naliczania op³at w wysokoœci:
1. 30 % dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN, U;
2. 5 % dla terenów pozosta³ych.

§ 17

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Za-
kopane.

§ 18

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

§ 19

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Zakopane.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: W. Bystrzycki

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/480/08
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 grudnia 2008 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SKOCZNIA

SKALA 1:2000

UK£AD SEKCJI
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta: W. Bystrzycki

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/480/2008
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA ZAKOPANE
o sposobie realizacji i zasadach finansowania

zapisanych w projekcie planu "Skocznia" w Zakopanem,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy

Wymagane przepisami w/w rozstrzygniêcie Rady Miasta
Zakopane jest bezprzedmiotowe, poniewa¿ bud¿et Miasta Za-
kopane nie bêdzie obci¹¿ony skutkami finansowymi wynikaj¹-
cymi z realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
miejscowego, w wyniku uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowana przestrzennego "Skocznia".

Teren objêty opracowaniem miejscowego planu zagospo-
darowana przestrzennego Skocznia jest w du¿ym stopniu za-
inwestowany i zabudowany oraz uzbrojony. Przedmiotowy plan
miejscowy utrzymuje stan istniej¹cy, i poza pojedynczymi,
wystêpuj¹cymi sporadycznie niezagospodarowanymi dzia³ka-
mi przeznaczonymi pod zabudowê mieszkaniow¹, nie wpro-
wadza nowych terenów budowlanych, których zagospodaro-
wanie wymaga³oby od Miasta budowy nowych dróg i sieci
infrastruktury technicznej. Obszar opracowania obs³uguj¹
wsposób wystarczaj¹cy istniej¹ce drogi klasy dojazdowej i lo-
kalnej, a zaproponowane w planie nowe drogi wewnêtrzne
realizowane bêd¹ przez prywatnych inwestorów.

Wiêkszoœæ nowych inwestycji realizowanych w obszarze
opracowania i po uchwaleniu nowego planu "Skocznia" stano-
wi³y bêd¹ inwestycje z zakresu us³ug sportu, kultury i rekre-
acji (np.: wielofunkcyjna hala widowiskowo - sportowa, trasy
narciarstwa biegowego), których realizacja finansowana bê-
dzie g³ównie przez Centralny Oœrodek Sportu, przy niewielkim
wsparciu i udziale Miasta Zakopane (podzia³ i wykup grun-
tów). Z uwagi jednak na fakt, i¿ inwestycje te nie nale¿¹ do
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, koszty zwi¹za-
ne z ich realizacj¹ nie mog¹ byæ przedmiotem niniejszego roz-
strzygniêcia.

W zwi¹zku z powy¿szym bud¿et Miasta Zakopane nie bê-
dzie obci¹¿ony konsekwencjami finansowymi wynikaj¹cy-
mi z realizacji inwestycji infrastrukturalnych na skutek
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego "Skocznia".

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: W. Bystrzycki

Za³¹cznik Nr 3 do
Uchwa³y Nr XXXIV/480/2008
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA ZAKOPANE,
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH

I UWZGLÊDNIONYCH CZÊŒCIOWO UWAG ZG£OSZONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "SKOCZNIA",

Uwaga: obszar objêty planem "Skocznia" oraz planem "Ka-
mienio³om", nosi nazwê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego "Skocznia". Numery uwag, zgodnie z nume-
racj¹ w wykazie uwag wniesionych do wy³o¿onego do wgl¹du
publicznego w dniach od 27 paŸdziernika 2008 r. do 26 listopa-
da 2008 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "SKOCZNIA".

Uwaga Nr 1 dotycz¹ca zmiany klasyfikacji gruntów na dzia³ce
Nr 454 obrêb 12 z terenów Ls na PsV oraz przeznaczenia ww.
dzia³ki na tereny budowlane. Dzia³ka w poprzednim planie
miasta znajdowa³a siê czêœciowo w terenach zieleni i czêœcio-
wo w terenach mieszkalnictwa niskiej intensywnoœci.
Uwagê uwzglêdniono czêœciowo. Uwzglêdniono uwagê w czê-
œci dotycz¹cej uwzglêdnienia w planie aktualnej klasyfikacji
gruntów, w zwi¹zku z czym z rysunku planu usuniêto tereny
lasu na ww. dzia³ce, pozostawiaj¹c dzia³kê w terenach rolnych
oznaczonych symbolem 5.R. Nie uwzglêdniono natomiast uwa-
gi w czêœci dotycz¹cej przeznaczenia dzia³ki dla lokalizacji za-
budowy, z uwagi na jej po³o¿enie w obowi¹zuj¹cym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Zakopane w zasiêgu strefy terenów otwartych TOw,
o wysokim poziomie re¿imu ochrony, w której: "ca³kowicie
wyklucza siê wykorzystywanie terenów dla funkcji osad-
niczej, w tym równie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹".

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona uwa-
ga w czêœci dotycz¹cej przeznaczenie dzia³ki o Nr 454 obr. 12
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do zabudowy nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹ce-
go studium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie
planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), ustalenia obo-
wi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹-
ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejsco-
wych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwa-
la plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z usta-
leniami studium.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci pod-
lega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakresie kszta³towa-
nia sposobu wykonywania prawa w³asnoœci zosta³y powierzone
równie¿ organom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6 ust. 1 ww.
Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêdnienie wniosku
w³aœciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na poczytaæ za naruszenie
art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust.1 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, wynika bowiem wprost kompeten-
cja gminy do okreœlania w planach miejscowych przeznaczenie
terenu i zasad jego zagospodarowania, a ww. art. 6 ust.1 jedno-
znacznie wymienia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykony-
wania prawa w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust.
2, pkt 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy, zw³asz-
cza, gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ obowi¹zuj¹-
cego na obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 3 dotycz¹ca zmiany przeznaczenia dzia³ki o Nr 94
obrêb 11 z terenów budownictwa mieszkaniowego, jednoro-
dzinnego na tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzin-
nego. Ponadto autor uwagi zauwa¿a, i¿ na podk³adzie mapo-
wym nie ma budynku na dzia³ce Nr 98, który istnieje od roku.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 94 obr.11 znajduje siê
w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu
strefy œródmiejskiej OS1c "Zamoyskiego - Koœcieliska" na
terenie "ochrony profilaktycznej" C - porz¹dkowania zabudo-
wy (uk³adów przestrzennych i ich elementów). Zgodnie z usta-
leniami studium kierunki zagospodarowania przestrzennego
w obszarze OS1 winnym zmierzaæ do:
- utrzymania i rozwijania funkcji mieszkaniowej, bazy noclego-

wej turystyki i wypoczynku oraz funkcji us³ugowych,
- ochrony historycznej struktury przestrzennej wraz z istniej¹-

cymi obiektami zabytkowymi (Ksiê¿ówka) i innymi, stano-
wi¹cymi dobra kultury, oraz ochrony istniej¹cych zespo³ów
zieleni, w tym zadrzewieñ. Ochrona obiektów zgodnie z usta-
leniami studium obejmuje przeprowadzanie remontów mo-
dernizacyjnych, z ewentualnymi zmianami funkcji obiektów
oraz dostosowaniem standardów u¿ytkowych i wyposa¿e-
nia tych obiektów do wspó³czesnych potrzeb

- korygowania, przy remontach modernizacyjnych, formy ar-
chitektonicznej obiektów trwa³ych, dysharmonijnych w sto-
sunku do otoczenia, poprawy ich detalu i kolorystyki - zw³asz-
cza obiektów po³o¿onych w s¹siedztwie obiektów zabytko-
wych,

- zagospodarowania terenu koliduj¹cego z funkcjami strefy
b¹dŸ z kierunkami zagospodarowania okreœlonymi w stu-
dium (dotyczy to np. zagospodarowania otoczenia cieków,
innego ni¿ zagospodarowanie zieleni¹),

- wprowadzania, na wolnych dzia³kach, nowej zabudowy miesz-
kaniowej, g³ównie o charakterze miejskim, willowym oraz
zabudowy zwi¹zanej z obs³ug¹ mieszkañców i turystów,
w tym obiektów bazy noclegowej, z zachowaniem nastêpu-
j¹cych zasad i standardów: dostosowywania nowych obiek-
tów do historycznego uk³adu przestrzennego w zakresie ich
sytuowania, skali (gabarytów), form architektonicznych oraz
pe³nionych funkcji,

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona uwa-
ga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium
i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu. Zgodnie
bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.

Ponadto wymieniona w treœci uwagi dzia³ka ma niewielk¹
powierzchniê 596 m2 i s¹siaduje z trzech stron z zabudow¹
mieszkaniow¹ o niewielkiej intensywnoœci. Ze wzglêdu na pa-
rametry dzia³ki, bezpoœrednie s¹siedztwo istniej¹cej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dojazd do dzia³ki drog¹
wewnêtrzn¹ o parametrach niezgodnych z obowi¹zuj¹cymi
przepisami nie jest mo¿liwa w œwietle obowi¹zuj¹cych przepi-
sów prawa budowlanego realizacja na dzia³ce o Nr 94 obr. 11
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Projekt planu wykonany zosta³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na mapie pochodz¹cej z pañstwowego zasobu.
W zwi¹zku z powy¿szym za aktualnoœæ map odpowiada Staro-
stwo Powiatowe, w którego kompetencji jest uaktualniania ww.
map zwi¹zane m.in. z wtórnymi podzia³ami dzia³ek oraz bu-
dow¹ nowych obiektów, w tym wymienionego w treœci uwagi
budynku na dzia³ce Nr 98 obr. 11.

Uwaga Nr 4 dotycz¹ca zmiany przeznaczenia dzia³ki o Nr 419,
obrêb 11 z terenów rolnych na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 419 obr.11 znajduje
siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu
strefy specjalnej PS promocji sportu - obszar PS1 obejmu-
j¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich oraz strefy tere-
nów otwartych TOs, o œrednim poziomie re¿imu ochrony. Przy-
jêta w studium polityka przestrzenna w strefie specjalnej PS 1
(rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich) - promocji sportu,
w której zawieraj¹ siê tereny istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych
oraz tereny wskazane dla lokalizacji w/w, polega na "kom-
pleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby
sportu (modernizacja, rozbudowa i budowa urz¹dzeñ, umo¿-
liwiaj¹cych organizowanie miêdzynarodowych imprez
sportowych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
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- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹
charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wypo-

sa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich i z dopusz-
czeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopatrzenia w wo-
dê, odprowadzania i oczyszczania œcieków oraz ogrzewania
(z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿liwe dla œrodowi-
ska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub gru-
pami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie, w dro-
dze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza dachów (zmiana
koloru na ciemny) oraz przebudowywania obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿niaj¹-
cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zagospoda-
rowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dlatego te¿ w ustaleniach projektu planu wymieniona w tre-
œci uwagi dzia³ka znalaz³a siê w terenach rolnych oznaczonych
symbolem 4.R/US, u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska, których
przeznaczeniem dopuszczalnym jest park sportowo- rekreacyj-
ny. W terenach tych ustalono w projekcie planu zakaz realizacji
nowych obiektów budowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji
rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych

przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu.

Ponadto maj¹c na uwadze, i¿ na ww. terenie znajduj¹ siê
budynku mieszkalne i gospodarcze, w tym budynki mieszkal-
ne znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków, w ustale-
niach planu dopuszcza siê rozbudowê lub odbudowê istniej¹-
cych w terenie 4.R/US, pokazanych na rysunku planu budyn-
ków mieszkalnych, wy³¹cznie w celu poprawy standardu miesz-
kania, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów, tarasów, ³azienek
lub gara¿y, przy czym zwiêkszenie powierzchni zabudowy nie
mo¿e przekroczyæ 30 m2.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 419 obr. 11 dla lokalizacji nowej
zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego stu-
dium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie mo¿e
zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie bowiem
z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na obszarze
gminy studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy
sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie
z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdze-
niu jego zgodnoœci z ustaleniami studium. Zgodnie z art. 1
ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci podlega jed-
nak ograniczeniu, a kompetencje w zakresie kszta³towania spo-
sobu wykonywania prawa w³asnoœci zosta³y powierzone rów-
nie¿ organom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6 ust. 1 ww.
Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêdnienie wnio-
sku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na poczytaæ za na-
ruszenie art. 64  ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust. 1 Ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika bowiem
wprost, kompetencja gminy do okreœlania w planach miejsco-
wych przeznaczenie terenu i zasad jego zagospodarowania,
a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymienia, ¿e plan miejscowy
kszta³tuje sposób wykonywania prawa w³asnoœci. Nale¿y rów-
nie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, i¿ zapisy planu mog¹
przewidywaæ zakazy zabudowy, zw³aszcza, gdy zakazy zabudo-
wy wynikaj¹ wprost z ustaleñ obowi¹zuj¹cego na obszarze
gminy studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

Uwaga Nr 5 dotycz¹ca zmiany przeznaczenia dzia³ki o Nr 353,
obrêb 11 z terenów us³ug sportowych na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 353, obr.11 jest nieza-
budowana i znajduje siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PS promocji sportu -
obszar PS1 - rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich oraz
strefy terenów otwartych TOs, o œrednim poziomie re¿imu
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ochrony. Przyjêta w studium polityka przestrzenna w strefie
specjalnej PS 1 (rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich) -
promocji sportu, w której zawieraj¹ siê tereny istniej¹cych urz¹-
dzeñ sportowych oraz tereny wskazane dla lokalizacji w/w,
polega na "kompleksowym zagospodarowywaniu terenów
na potrzeby sportu (modernizacja, rozbudowa i budowa
urz¹dzeñ, umo¿liwiaj¹cych organizowanie miêdzynarodo-
wych imprez sportowych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich
i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿-
liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza da-
chów (zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywa-
nia obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy
TOs i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i za-
gospodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-

wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 353 obr. 11 dla lokalizacji nowej
zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego
studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie
bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo
w³asnoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w za-
kresie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci
zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du co wynika
m.in. z art. 6 ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA
nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie
mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4
ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wynika bowiem wprost, kompetencja gminy do okreœla-
nia w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego
zagospodarowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymie-
nia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa
w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy,
zw³aszcza gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ
obowi¹zuj¹cego na obszarze gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 8 i 17a dotycz¹ca przeznaczenia dzia³ek o Nr 456/1/
2 i 126, obrêb 12 na tereny budowlane - domy mieszkalne.
Uwagi nie uwzglêdniono z uwagi na po³o¿enie dzia³ek w obo-
wi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu strefy te-
renów otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochrony,
w której: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie tere-
nów dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹"

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
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wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.
Ponadto wszystkie wymienione w treœci uwagi dzia³ki

w obowi¹zuj¹cej klasyfikacji gruntów s¹ terenami leœny-
mi, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wykluczo-
ne s¹ z zabudowy.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu.
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obo-
wi¹zuj¹cego na obszarze gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹-
¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miej-
scowych, a rada Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci
z ustaleniami studium. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzglêdnia siê
prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci podlega jednak ograni-
czeniu, a kompetencje w zakresie kszta³towania sposobu
wykonywania prawa w³asnoœci zosta³y powierzone równie¿
organom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6 ust. 1 ww. Usta-
wy. Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêdnienie wnio-
sku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na poczytaæ za
naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika bo-
wiem wprost, kompetencja gminy do okreœlania w planach
miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego zagospoda-
rowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymienia, ¿e plan
miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa w³asno-
œci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, i¿
zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy, zw³asz-
cza, gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ obo-
wi¹zuj¹cego na obszarze gminy studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 9 dotycz¹ca w³¹czenia dzia³ki o Nr 525/2, obrêb 11
w ca³oœci do terenów budowlanych. Na czêœci dzia³ki o Nr 525/
2 zakwalifikowanej w planie do terenów 6.US, które de facto
s¹ niebudowlane, wybudowany jest ju¿ budynek na podsta-
wie pozwolenia na budowê i wykonane s¹ stopy fundamento-
we pod nastêpny budynek.
Uwagi nie uwzglêdniono. Wymieniona w treœci uwagi czêœæ
dzia³ki o Nr 525/2 znajduje siê w obowi¹zuj¹cym studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PS promocji spor-
tu - obszar PS1 obejmuj¹cy rejon oœrodka COS i skoczni nar-
ciarskich oraz strefy urz¹dzeñ sportowych - US, w obrêbie
obszaru US2 - stadionów parku sportowego oraz terenów
wskazanych na rysunku studium do rozbudowa zespo³u spor-
towego.

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,

- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹
charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W obszarach oznaczonych na rysunku studium symbolem
US2 zak³ada siê natomiast:
- utrzymanie i modernizacjê urz¹dzeñ zespo³u skoczni narciar-

skich;
- utrzymanie, modernizacjê i rozbudowê istniej¹cego zespo³u

sportowego, w tym m.in. budowa krytego stadionu lodowe-
go z modernizacj¹ jego technicznego wyposa¿enia i urz¹-
dzeñ widowni;

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi czêœci dzia³ki o Nr 525/2 obr.11 dla lokaliza-
cji nowej zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹-
zuj¹cego studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako ta-
kie nie mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgod-
nie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹ce-
go na obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla orga-
nów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.

Ponadto na etapie analiz przedplanistycznych analizowano
wydane na obszarze objêtym opracowaniem planu warunki
zabudowy oraz wydane na ich podstawie pozwolenia na budo-
wê. Na wymienionej w treœci uwagi dzia³ce wydane zosta³o
pozwolenie na budowê tymczasowego pola namiotowego z za-
pleczem socjalno - administracyjnym. Zgodnie z projektem
zagospodarowania dzia³ki na w³¹czonej do terenów oznaczo-
nych w projekcie planu symbolem 6.US czêœci dzia³ki, zlokali-
zowane by³y sanitariaty oraz altana- zadaszenie na posi³ki.
Wszystkie ww. obiekty nale¿y traktowaæ jako obiekty tymcza-
sowe w zwi¹zku z zapisem zawartym w decyzji w sprawie po-
zwolenie na budowê tymczasowego pola namiotowego o na-
stêpuj¹cej treœci "udzielam wnioskodawcy pozwolenia na bu-
dowê tymczasowego pola namiotowego i okreœlam czasokres
u¿ytkowania wymienionych ni¿ej obiektów na okres 3-ch lat
licz¹c od dnia uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie".

Nadmieniamy, i¿ w projekcie planu wy³o¿onym do wgl¹du
publicznego uwzglêdniono istniej¹cy budynek mieszkalno -
us³ugowy zlokalizowany przy ul. Bronis³awa Czecha, zrealizo-
wany zgodnie z ww. pozwoleniem na budowê, w³¹czaj¹c go
terenów o symbolu 7.MN/U.

Uwaga Nr 10 dotycz¹ca przeznaczenia dzia³ki o Nr 422/1, ob-
rêb 11 na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 422/1 obr.11 znajduje
siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu
strefy specjalnej PS promocji sportu - obszar PS1 obejmu-
j¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich oraz strefy tere-
nów otwartych TOs, o œrednim poziomie re¿imu ochrony. Przy-
jêta w studium polityka przestrzenna w strefie specjalnej PS 1
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(rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich) - promocji sportu,
w której zawieraj¹ siê tereny istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych
oraz tereny wskazane dla lokalizacji w/w, polega na "kom-
pleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby
sportu (modernizacja, rozbudowa i budowa urz¹dzeñ, umo¿-
liwiaj¹cych organizowanie miêdzynarodowych imprez
sportowych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich i z
dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopatrze-
nia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków oraz
ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿liwe
dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza dachów
(zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywania
obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi kie-
runkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów otwar-
tych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs i TOw
przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zagospodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dlatego te¿ w ustaleniach projektu planu wymieniona w tre-
œci uwagi dzia³ka znalaz³a siê w terenach rolnych oznaczonych
symbolem 4.R/US, u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska, których
przeznaczeniem dopuszczalnym jest park sportowo- rekreacyj-
ny. W terenach tych ustalono w projekcie planu zakaz realizacji
nowych obiektów budowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji
rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu.

Ponadto maj¹c na uwadze, i¿ na ww. terenie znajduj¹ siê
budynki mieszkalne i gospodarcze, w tym budynki mieszkalne
znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków, w ustaleniach
planu dopuszcza siê rozbudowê lub odbudowê istniej¹cych
w terenie 4.R/US, pokazanych na rysunku planu budynków
mieszkalnych, wy³¹cznie w celu poprawy standardu mieszka-
nia, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów, tarasów, ³azienek
lub gara¿y, przy czym zwiêkszenie powierzchni zabudowy nie
mo¿e przekroczyæ 30 m2.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 422/1 obr.11 dla lokalizacji no-
wej zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹ce-
go studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie bo-
wiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.) ustalenia obowi¹zuj¹cego na obsza-
rze gminy studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy
przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po
stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium. Zgod-
nie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci
podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakresie kszta³-
towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci zosta³y po-
wierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6
ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêd-
nienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na po-
czytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust.1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika bowiem wprost, kompetencja gminy do okreœlania
w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego za-
gospodarowania, a ww. art. 6 ust. 1 jednoznacznie wymienia,
¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa w³a-
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snoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9 Usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, i¿
zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy, zw³aszcza,
gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ obowi¹zuj¹-
cego na obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 11 przeznaczenia dzia³ki o Nr 364/2 obrêb 11 na
tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Wymieniona w treœci uwagi dzia³-
ka o Nr 364/2 znajduje siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PS promocji sportu -
obszar PS1 obejmuj¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciar-
skich oraz w zasiêgu strefy terenów otwartych TOs, o œrednim
poziomie re¿imu ochrony.

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagro-

dowej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych
zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich
i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nie-
uci¹¿liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza dachów
(zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywania
obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zagospoda-
rowania:

a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-
wiska przyrodniczego i krajobrazu,

b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek
i sport,

c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dzia³ka wymieniona w treœci uwagi po³o¿ona jest w strate-
gicznym dla rozwoju miasta obszarze zwi¹zanym ze sportem
w tym cyklicznymi imprezami sportowymi o randze krajowej
i miêdzynarodowej, w bezpoœrednim s¹siedztwie utrwalonych
w tradycji nie tylko Zakopanego obiektów sportowych, u¿ytko-
wanych obecnie przez Centralny Oœrodek Sportu tj. skoczni
narciarskich - Wielkiej, Ma³ej i Œredniej Krokiew, stadionów
sportowych, narciarskich tras biegowych. Zagospodarowanie
tego obszaru zgodnie z ustaleniami strategii miasta Zakopane
winno byæ podporz¹dkowane misji rozwoju miasta, która zo-
sta³a zdefiniowana w sposób nastêpuj¹cy: Zakopane - Tatrzañ-
skie Centrum Miêdzynarodowej Turystyki i Sportu.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 364/2 obr.11 dla lokalizacji no-
wej zabudowy jest sprzeczne z ustaleniami strategii mia-
sta oraz ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego studium polityk¹ prze-
strzenn¹ miasta i jako takie nie mo¿e zostaæ uwzglêdnio-
ne w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Usta-
wy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmia-
nami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na obszarze gminy stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹-
dzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20
ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego
zgodnoœci z ustaleniami studium.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo
w³asnoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w za-
kresie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci
zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika
m.in. z art. 6 ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA
nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie
mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4
ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wynika bowiem wprost, kompetencja Gminy do okreœla-
nia w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego
zagospodarowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymie-
nia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa
w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art.15, ust. 2, pkt 9
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy.

Uwaga Nr 12 dotycz¹ca przeznaczenia dzia³ki o Nr 422/2, ob-
rêb 11 na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 422/1 obr.11 znajduje
siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu
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strefy specjalnej PS promocji sportu - obszar PS1 obejmu-
j¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich oraz strefy tere-
nów otwartych TOs, o œrednim poziomie re¿imu ochrony. Przy-
jêta w studium polityka przestrzenna w strefie specjalnej PS 1
(rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich) - promocji sportu,
w której zawieraj¹ siê tereny istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych
oraz tereny wskazane dla lokalizacji w/w, polega na "kom-
pleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby
sportu (modernizacja, rozbudowa i budowa urz¹dzeñ, umo¿-
liwiaj¹cych organizowanie miêdzynarodowych imprez
sportowych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem gatun-
ków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych na
Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich
i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿-
liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza dachów
(zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywania
obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zagospoda-
rowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-

darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dlatego te¿ w ustaleniach projektu planu wymieniona w tre-
œci uwagi dzia³ka znalaz³a siê w terenach rolnych oznaczonych
symbolem 4.R/US, u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska, których
przeznaczeniem dopuszczalnym jest park sportowo- rekreacyj-
ny. W terenach tych ustalono w projekcie planu zakaz realizacji
nowych obiektów budowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji
rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu.

Ponadto maj¹c na uwadze, i¿ na ww. terenie znajduj¹ siê
budynku mieszkalne i gospodarcze, w tym budynki mieszkal-
ne znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków, w ustale-
niach planu dopuszcza siê rozbudowê lub odbudowê istniej¹-
cych w terenie 4.R/US, pokazanych na rysunku planu budyn-
ków mieszkalnych, wy³¹cznie w celu poprawy standardu miesz-
kania, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów, tarasów, ³azienek
lub gara¿y, przy czym zwiêkszenie powierzchni zabudowy nie
mo¿e przekroczyæ 30 m2.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 422/2 obr.11 dla lokalizacji no-
wej zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹ce-
go studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie
bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³a-
snoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakre-
sie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci
zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika
m.in. z art.6 ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA
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nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie
mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4
ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wynika bowiem wprost, kompetencja gminy do okreœla-
nia w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego
zagospodarowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymie-
nia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa
w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy,
zw³aszcza, gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ
obowi¹zuj¹cego na obszarze gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 13 dotycz¹ca w³¹czenia dzia³ki o Nr 455 obrêb 12
do terenów budowlanych.
Uwagi nie uwzglêdniono z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w obo-
wi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu strefy te-
renów otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochrony,
w której: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie tere-
nów dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹".

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Ponadto wymieniona w treœci uwagi dzia³ka w obowi¹-
zuj¹cej klasyfikacji gruntów jest terenem leœnym, który
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wykluczony jest z za-
budowy.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu.
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego
na obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci
podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakresie kszta³-
towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci zosta³y po-
wierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6

ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêd-
nienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na po-
czytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust. 1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wy-
nika bowiem wprost, kompetencja gminy do okreœlania w pla-
nach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego zagospo-
darowania, a ww. art. 6 ust. 1 jednoznacznie wymienia, ¿e plan
miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa w³asnoœci.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9 Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, i¿ zapisy
planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy, zw³aszcza, gdy za-
kazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego.

Uwaga Nr 14 dotycz¹ca:
- zmiany zapisu pkt 4 "Obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych bu-

dynków w czêœci terenu oznaczonego symbolem 21.U/ZU
znajduj¹cej siê w obszarze bezpoœredniego zagro¿enia po-
wodzi¹, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZZ" na
"Dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków w czêœci tere-
nu oznaczonego symbolem 21.U/ZU znajduj¹cej siê w obsza-
rze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹, oznaczonym na
rysunku planu symbolem ZZ, pod warunkiem zgodnoœci
z przepisami odrêbnymi";

- zmiany w rysunku planu w celu ograniczenia strefy nazwa-
nej obszarem bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹, ozna-
czonej na rys. planu symbolem ZZ do granic geodezyjnych
potoku Bystra

Uwagê dotycz¹c¹ zmiany zapisu pkt 4 uwzglêdniono
w sposób nastêpuj¹cy:
- usuniêto z tekstu planu zapis wprowadzaj¹cy zakaz lokalizacji

budynków w obszarze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹,
który oznaczony na rysunku planu skoœnymi szrafami i sym-
bolem ZZ. Po dokonanych korektach w tekœcie planu pozo-
sta³ jedynie zapis zawarty w § 4 pkt 15 o nastêpuj¹cej treœci
"W obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ wyzna-
czonych na podstawie zasiêgu wezbrania powodziowego
Q1% okreœlonego w sporz¹dzonym przez Dyrektora Regio-
nalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium
okreœlaj¹cym granice obszarów bezpoœredniego zagro¿enia
powodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych w zlewni górnego
Dunajca do ujœcia Popradu", oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZZ, obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy, ograniczenia i do-
puszczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych".

Uwagi dotycz¹cej zmiany zasiêgu obszarów bezpoœred-
niego zagro¿enia powodzi¹ na rysunku planu nie uwzglêd-
niono. Zmiana ta nie jest mo¿liwa w zwi¹zku z ustawowym
obowi¹zkiem uwzglêdnienia w planie terenów zalewowych wy-
znaczonych przez dyrektora RZGW w "Studium okreœlaj¹cym
granice obszarów bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ dla
terenów nieobwa³owanych". Obszary bezpoœredniego zagro-
¿enia powodzi¹, znajduj¹ siê na rysunku planu jedynie w czê-
œci informacyjnej (nie stanowi¹ ustaleñ planu, wynikaj¹ bo-
wiem z opracowania wykonanego na podstawie przepisów
odrêbnych) w zwi¹zku z czym zmiana ich zasiêgu jest mo¿liwa
bez koniecznoœci zmiany planu.

Uwaga Nr 17 dotycz¹ca usuniêcia z planu tras narciarskich
z terenu dzia³ki o Nr 411/2 obr.11 i nie planowania w przysz³o-
œci us³ug sportu na tej dzia³ce.



— 969 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 28 Poz. 183

Uwagê uwzglêdniono w czêœci dotycz¹cej usuniêcia z ry-
sunku planu kwestionowanych trasy narciarskich przebie-
gaj¹cych przez dzia³kê o Nr 411/2 obr.11. Uwaga w czêœci
dotycz¹cej nie planowania w przysz³oœci us³ug sportu na
o Nr 411/2 obr.11 jest bezzasadna, poniewa¿ zgodnie z usta-
leniami projektu planu przeznaczeniem podstawowym te-
renów oznaczone symbolem 4.R/US s¹ tereny rolne u¿ytko-
wane jako ³¹ki i pastwiska. Przeznaczeniem dopuszczalnym
terenu jest park sportowo- rekreacyjny, przy czym na wy-
mienionej w treœci uwagi dzia³ce dopuszcza siê jedynie roz-
budowê lub odbudowê istniej¹cych, pokazanych na rysunku
planu budynków mieszkalnych, wy³¹cznie w celu poprawy
standardu mieszkania, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów,
tarasów, ³azienek lub gara¿y. Na ca³ym terenie oznaczo-
nym symbolem 4.R/US zgodnie z ustaleniami planu "Obo-
wi¹zuje zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych,
w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej oraz obiektów tymczaso-
wych i realizowanych na zg³oszenie zgodnie z przepisami
odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu"

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa zarówno nar-
ciarskie trasy biegowe, jak równie¿ tymczasowe obiekty s³u-
¿¹ce obs³udze imprez sportowych oraz obiekty budowlane in-
frastruktury technicznej, w tym instalacje do sztucznego œnie-
¿enia tras narciarskich, oœwietlenia i pomiaru czasu mog¹ byæ
realizowane wy³¹cznie przez inwestora, który posiada prawo
do dysponowania terenem, na którym ww. inwestycje dopusz-
czone planem bêdzie realizowaæ.

Uwaga Nr 19 dotycz¹ca powiêkszenie obszaru oznaczonego
symbolem 30.U o czêœæ pó³nocn¹ dzia³ki Nr 336/1 obr.11;
Uwagi nie uwzglêdniono z uwagi na fakt, i¿ wymieniona w tre-
œci uwagi pó³nocna czêœæ dzia³ki j w klasyfikacji gruntów tere-
nem leœnym, który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa wy³¹czony jest z zabudowy. Ponadto ww. czêœæ dzia³ki
w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego znajduje siê w zasiêgu strefy
terenów otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochro-
ny, w której: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie
terenów dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹".

Zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi kierun-
kami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów otwar-
tych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs

i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i za-
gospodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu. Zgod-
nie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów gmi-
ny przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada Gminy
zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po
stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.

Uwaga Nr 20 dotycz¹ca w³¹czenia dzia³ki Nr 367/5 obr.11 do
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Równocze-
œnie autorzy uwagi nie wyra¿aj¹ zgody na usytuowanie na
dzia³ce ¿adnych tras narciarskich oraz innych urz¹dzeñ sporto-
wych i infrastruktury technicznej zwi¹zanej ze sportem nar-
ciarskim;
Uwagi dotycz¹cej w³¹czenia dzia³ki Nr 367/5 obr.11 do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie uwzglêd-
niono z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w obowi¹zuj¹cym stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Zakopane w zasiêgu strefy terenów
otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochrony, w któ-
rej : "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie terenów
dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej z dzia-
³alnoœci¹ rolnicz¹".

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
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dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu.
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹-
cego na obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla
organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych,
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan
miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami
studium.

Uwagê w czêœci dotycz¹cej nie wyra¿aj¹ zgody na usytu-
owanie na dzia³ce ¿adnych tras narciarskich oraz innych urz¹-
dzeñ sportowych i infrastruktury technicznej zwi¹zanej ze spor-
tem narciarskim uwzglêdniono czêœciowo, usuwaj¹c z rysun-
ku planu kwestionowane biegowe trasy narciarskie prze-
biegaj¹ce przez dzia³kê Nr 367/5 obr.11.

Zgodnie z ustaleniami projektu planu przeznaczeniem pod-
stawowym terenów oznaczone symbolem 2.R/US s¹ tereny
rolne u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska. Przeznaczeniem do-
puszczalnym terenu jest park sportowo- rekreacyjny. Na ca-
³ym terenie oznaczonym symbolem 2.R/US zgodnie z ustale-
niami planu "Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych obiektów bu-
dowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej oraz obiektów
tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

c) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu"

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa zarówno nar-
ciarskie trasy biegowe jak równie¿ tymczasowe obiekty s³u¿¹-
ce obs³udze imprez sportowych oraz obiekty budowlane infra-
struktury technicznej, w tym instalacje do sztucznego œnie¿e-
nia tras narciarskich, oœwietlenia i pomiaru czasu mog¹ byæ
realizowane wy³¹cznie przez inwestora który posiada prawo
do dysponowania terenem, na którym ww. inwestycje dopusz-
czone planem bêdzie realizowaæ.

Ustalone w planie przeznaczenie terenu, na który zlokalizo-
wana jest dzia³ka o Nr 367/5 obr.11. wynika z przyjêtej w obo-
wi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta polityki przestrzennej dla strefy
specjalnej PP2 - przedpola Tatrzañskiego Parku Narodowego,
w obrêbie której znajduje siê ww. dzia³ka.

Zgodnie z ustaleniami studium na obszarze PP2 obowi¹-
zuj¹ odpowiednio ustalenia studium okreœlone dla stref pod-
stawowych TOw i TOs, stosownie do po³o¿enia i cech poszcze-
gólnych fragmentów terenu, oraz dodatkowe - specjalne zwi¹-
zane ze specyfik¹ obszaru kierunki zagospodarowania, które
dotycz¹:
- wzmo¿onej ochrony przyrodniczej struktury zieleni wysokiej,

œredniej i niskiej oraz cieków wodnych, a tak¿e terenów, któ-
re stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ system wêz³ów i ci¹gów
(korytarzy) ekologicznych oraz ostoi dla zwierz¹t i roœlin,

- rehabilitacji terenów otwartych, zw³aszcza w otoczeniu cie-
ków wodnych,

- eliminacji barier w postaci szczelnych ogrodzeñ i innych prze-
szkód na terenach otwartych lub zamiany ich na systemy
umo¿liwiaj¹ce przenikanie drobnych i œrednich zwierz¹t,

- tereny TOs o szczególnych predyspozycjach do rozwoju re-
kreacji i sportów zimowych, oznaczone na rysunku studium,
mog¹ byæ zagospodarowane na ten cel jako pola narciar-
skie, pod warunkiem sytuowania wyci¹gów narciarskich na
skraju polan i os³aniania ich zieleni¹; na polanach wyklucza
siê sytuowanie urz¹dzeñ us³ugowych dla turystów. Niezbêd-
ne sanitariaty mog¹ byæ sytuowane w dolnych partiach po-
lan, w powi¹zaniu z istniej¹c¹ tam zabudow¹,

- mo¿liwoœci realizacji tras narciarstwa biegowego, ozna-
czonych orientacyjnie na rysunku studium. Dotyczy to
w szczególnoœci obszaru TOw - Lasu Bia³ego oraz obsza-
rów TOs - polany Spadowiec i Walowej Polany,

- historyczny ci¹g Drogi Pod Reglami obejmuje siê ochron¹,
z wykorzystaniem i utrzymaniem go jako trasy turystycznej.

Uwaga Nr 22 dotycz¹ca w³¹czenia czêœci dzia³ki Nr 574/5
obr. 11, stanowi¹cej pastwisko klasy V do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uwagi dotycz¹cej w³¹czenia dzia³ki Nr 574/5 obr.11 do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie uwzglêdnio-
no z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w obowi¹zuj¹cym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PP2 - przed-
pola Tatrzañskiego Parku Narodowego oraz strefy terenów
otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochrony, w któ-
rej: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie terenów
dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej z dzia³al-
noœci¹ rolnicz¹".

Zgodnie z ustaleniami studium na obszarze PP2 obowi¹-
zuj¹ odpowiednio ustalenia studium okreœlone dla stref pod-
stawowych TOw i TOs, stosownie do po³o¿enia i cech poszcze-
gólnych fragmentów terenu, oraz dodatkowe - specjalne zwi¹-
zane ze specyfik¹ obszaru kierunki zagospodarowania, które
dotycz¹:
- wzmo¿onej ochrony przyrodniczej struktury zieleni wysokiej,

œredniej i niskiej oraz cieków wodnych, a tak¿e terenów, któ-
re stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ system wêz³ów i ci¹gów
(korytarzy) ekologicznych oraz ostoi dla zwierz¹t i roœlin,

- rehabilitacji terenów otwartych, zw³aszcza w otoczeniu cie-
ków wodnych,

- eliminacji barier w postaci szczelnych ogrodzeñ i innych prze-
szkód na terenach otwartych lub zamiany ich na systemy
umo¿liwiaj¹ce przenikanie drobnych i œrednich zwierz¹t,

- tereny TOs o szczególnych predyspozycjach do rozwoju re-
kreacji i sportów zimowych, oznaczone na rysunku studium,
mog¹ byæ zagospodarowane na ten cel jako pola narciar-
skie, pod warunkiem sytuowania wyci¹gów narciarskich na
skraju polan i os³aniania ich zieleni¹; na polanach wyklucza
siê sytuowanie urz¹dzeñ us³ugowych dla turystów. Niezbêd-
ne sanitariaty mog¹ byæ sytuowane w dolnych partiach po-
lan, w powi¹zaniu z istniej¹c¹ tam zabudow¹,

- mo¿liwoœci realizacji tras narciarstwa biegowego, oznaczo-
nych orientacyjnie na rysunku studium. Dotyczy to w szcze-
gólnoœci obszaru TOw - Lasu Bia³ego oraz obszarów TOs -
polany Spadowiec i Walowej Polany,

- historyczny ci¹g Drogi Pod Reglami obejmuje siê ochron¹,
z wykorzystaniem i utrzymaniem go jako trasy turystycznej.

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
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otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu.
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego
na obszarze gminy studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.

Uwaga Nr 27 dotycz¹ca budowy na terenie 6.US Centrum
Kongresowego bez odpowiednich rozwi¹zañ komunikacyjnych
i parkingowych. Teren 6.US zdaniem autorów uwagi winien
stanowiæ zaplecze dla trenuj¹cych sportowców.
Uwagi nie uwzglêdniono. Teren oznaczony symbolem 6.U
po³o¿ony jest bezpoœrednio przy istniej¹cych ulicach klasy zbior-
czej, które zapewniaj¹ dostêp do terenu. W ustaleniach planu
znajduj¹ siê równie z zapisy dotycz¹ce realizacji miejsc parkin-
gowych w iloœci nie mniejszej ni¿ 2 miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu. Zgodnie z ustaleniami
planu nie mniej ni¿ 70% ogólnej iloœci miejsc parkingowych
nale¿y zlokalizowaæ pomiêdzy drog¹ oznaczon¹ symbolem
2.KDl, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, wyznaczon¹ na ry-
sunku planu. Przeznaczeniem podstawowy terenu 6.US zgod-
nie z ustaleniami planu s¹ - us³ugi sportu i kultury. Projekt pla-
nu w terenach tych dopuszcza lokalizacjê:
a) wielofunkcyjna hala sportowo - widowiskowa na nie wiêcej

ni¿ 5000 miejsc, z salami konferencyjnymi i czêœci¹ hote-
low¹;

b) centrum logistyczne dla obs³ugi ruchu turystycznego, w tym
terenów sportowych w rejonie skoczni;

c) kryty basen sportowy;
d) amfiteatr lub zadaszona scena z zapleczem techniczno - so-

cjalnym;

W zwi¹zku z powy¿szym nie jest prawd¹, i¿ teren oznaczo-
ny symbolem 6.US jest przeznaczony, jak to wynika z treœci
uwagi dla lokalizacji Centrum Kongresowego bez odpowied-
nich rozwi¹zañ komunikacyjnych i parkingowych. Ustalone rów-
nie¿ w projekcie planu przeznaczenie terenu oraz zasady jego
zagospodarowania zapewni¹ mo¿liwoœæ budowy w³aœciwego
zaplecza dla trenuj¹cych sportowców, którego obecnie nie za-
pewniaj¹ im istniej¹ce na terenie COS-u obiekty.

Przeznaczenie ww. terenu zgodne jest z ustaleniami obo-
wi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Miasta Zakopane. Znajduje siê
bowiem w zasiêgu strefy specjalnej PS promocji sportu -
obszar PS1 obejmuj¹cy rejon oœrodka COS i skoczni nar-
ciarskich oraz strefy urz¹dzeñ sportowych - US, w obrêbie
obszaru US2 - stadionów parku sportowego oraz terenów
wskazanych na rysunku studium do rozbudowa zespo³u spor-
towego.

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W obszarach oznaczonych na rysunku studium symbolem
US2 zak³ada siê natomiast:
- utrzymanie i modernizacjê urz¹dzeñ zespo³u skoczni narciar-

skich;
- utrzymanie, modernizacjê i rozbudowê istniej¹cego zespo³u

sportowego, w tym m.in. budowa krytego stadionu lodowe-
go z modernizacj¹ jego technicznego wyposa¿enia i urz¹-
dzeñ widowni;

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienione-
go w treœci uwagi terenu dla us³ug sportu i kultury jest
zgodne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego studium polityk¹ prze-
strzenn¹ miasta. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowa-
niu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 mar-
ca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustale-
nia obowi¹zuj¹cego na obszarze gminy studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego s¹
wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów
miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww.
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci
z ustaleniami studium.

Uwaga Nr 28 dotycz¹ca:
- nie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Skocznia, gdy¿ uchwalenie w tej postaci spowo-
duje nieodwracalne skutki wynikaj¹ce z ukonstytuowania siê
zastanych b³êdów u¿ytkowania, eksploatacji, a tak¿e przy-
padkowego zagospodarowania obszaru;

- przeprowadzenia skutecznych konsultacji spo³ecznych i pu-
blicznych, opartych na przygotowanych analizach i studiach
oraz koncepcjach zagospodarowania i u¿ytkowania terenu,
odpowiadaj¹cych w pe³ni oczekiwaniom inwestorów i w³a-
œcicieli;

- doprowadzenie do konsensusu oczekiwañ i woli stron z ich
aktywnym udzia³em i akceptacj¹;

- uwzglêdnienia uwag zamieszczonych w szczegó³owej anali-
zie tekstu planu miejscowego.
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- uwzglêdnienia uwag zamieszczonych w piœmie zespo³u pro-
jektowego "Karpla"

- uwzglêdnienia uwag zamieszczonych w piœmie zespo³u COS
ds. inwestycji.

1. Uwaga dotycz¹ca nie uchwalania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego nie podlega rozpatrzeniu.
Zgodnie z zapisem ustawowym uwagi do planu dotycz¹ jego
ustaleñ a nie spraw wynikaj¹cych bezpoœrednio z ustawo-
wych kompetencji Rady Miasta.

2. Uwaga dotycz¹ca przeprowadzenia skutecznych konsultacji
spo³ecznych i publicznych nie podlega rozpatrzeniu gdy¿ po-
dobnie jak uwaga wymieniona w pkt 1 nie dotyczy ustaleñ
zawartych w ustaleniach planu.

3. Uwaga dotycz¹ca doprowadzenie do konsensusu oczeki-
wañ i woli stron z ich aktywnym udzia³em i akceptacj¹ nie
podlega rozpatrzeniu gdy¿ podobnie jak uwaga wymie-
niona w pkt 1 i 2 nie dotyczy ustaleñ zawartych w ustale-
niach planu.

4. Uwagi zamieszczone w szczegó³owej analizie tekstu planu
miejscowego, piœmie zespo³u projektowego "Karpla" oraz
piœmie zespo³u COS ds. inwestycji, uwzglêdniono w sposób
nastêpuj¹cy:
- zawarte w definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy sfor-

mu³owanie: "np.: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne deta-
le wystroju architektonicznego, nadwieszonych nad tere-
nem" jest wystarczaj¹ce, gdy¿ podanie szczegó³owych
parametrów ww. elementów na etapie planu nie jest mo¿-
liwe i nie wskazane. Mog³oby to bowiem doprowadziæ do
wielu problemów na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê. Na terenie objêtym opracowaniem planu mog¹
powstawaæ zgodnie z ustaleniami planu obiekty o ró¿nych
funkcjach oraz gabarytach i zwi¹zanych z tym faktem, bar-
dzo ró¿nych wynikaj¹cych z przyjêtych rozwi¹zañ architek-
tonicznych, konstrukcyjnych i materia³owych parametrach
wymienionych w kwestionowanej definicji elementów.

- definicjê powierzchni zabudowy skorygowano poprzez do-
danie zdania o nastêpuj¹cej treœci: "do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza siê czêœci budynków nadwieszonych nad
terenem, takich jak balkon i wykusz";

- parametry dzia³ek okreœlone w § 4 nie dotycz¹ realizacji
budynków realizowanych na ju¿ wydzielonych geodezyj-
nie dzia³kach;

- zapisy dotycz¹ce zakazu stosowania paliw o wysokiej emi-
sji zanieczyszczeñ zgodne s¹ z wnioskami zawartymi
w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko oraz opini¹
do projektu planu Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkie-
go, Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa;

- nie ustalono wiêkszej szerokoœci ci¹gów spacerowych, gdy¿
przebiegaj¹ one przez cenne przyrodniczo tereny po³o¿o-
ne w otulinie TPN oraz tereny otwarte stanowi¹ce przed-
pole Parku Narodowego, w tym przez tereny leœne. Posze-
rzenie ww. ci¹gów mog³oby spowodowaæ ich nagminne
wykorzystywanie jako dróg dojazdowych do istniej¹cej
zabudowy.

- zamieszczony w § 6 ust. 1 pkt 1, zapis wynika z ró¿nicy
miêdzy faktyczny przebiegiem cieków wodnych w terenie
a ich granic¹ wynikaj¹ca z obowi¹zuj¹cej ewidencji grun-
tów. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa plan
miejscowy w zakresie wód i gruntów leœnych, klas u¿yt-
ków rolnych musi uwzglêdniaæ stan prawny wynikaj¹cy
z obowi¹zuj¹cej ewidencji gruntów;

- zamieszczona w § 6 ust. 1pkt 3a szerokoœæ narciarskich
tras biegowych wynika z koncepcji wykonanej przez

Urz¹d Miasta Zakopne, zwi¹zanej z ubieganiem siê o mo¿-
liwoœæ organizacji przez Zakopane zawodów spe³niaj¹-
cych wymogi FIS;

- zapisy zamieszczone w § 6 ust. 2 z uwagi na po³o¿enie
terenów, których te zapisy dotycz¹ w granicach Tatrzañ-
skiego Parku Narodowego zosta³y uzgodnione z Dyrek-
torem Parku;

- u¿yte w § 6 ust.4 pkt1 pojêcie park leœny oznacza, i¿ na ww.
terenach nie bêdzie pozyskiwane drewno dla celów go-
spodarczych i w zwi¹zku z tym nie las nie bêdzie posiada³
funkcji gospodarczej w myœl Ustawy o lasach;

- zapisy zawarte w § 6 ust.3 i 8 uzupe³niono o dopuszczenie
lokalizacji tras narciarskich;

- u¿yte w § 6 ust.9 pkt1 pojêcie park miejski oznacza, i¿ do-
celowo teren ten bêdzie spe³nia³ tak¹ funkcje i bêdzie on
zagospodarowywany zgodnie z ustaleniami planu przez
Miasto Zakopane.

- zawarte w ustaleniach planu zapisy dotycz¹ce zakazu re-
alizacji ogrodzeñ wynikaj¹ wprost z uchwa³y w sprawie
utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Zakopiañskiej.
Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(art. od 16 do 19), w planach miejscowych uwzglêdnia siê
w szczególnoœci ochronê parków kulturowych, dla których
sporz¹dza siê plan zagospodarowania przestrzennego,
w którym uwzglêdniæ nale¿y sposób ochrony, a tak¿e za-
kazy i ograniczenia okreœlone w uchwale o utworzeniu;

- w zapisach planu § 7 ust. 3 nie ma sprzecznoœci pomiêdzy
pkt 3a i pkt 10, gdy¿ w pkt 3a mowa jest o narciarskich
trasach biegowych, których realizacja wynika z wymo-
gów FIS zaœ w pkt 10 mowa jest o narciarskich trasach
turystycznych;

- zapis § 8 ust.1 dotycz¹cy kwalifikacji terenów do obszaru
TPN, dotyczy tylko terenu 5.MW/ZN, o czym œwiadczy
wyraz "oraz", a tak¿e symbol literowy ZN;

- u¿yte w zapisach planu s³owo "dopuszcza siê", jest zgodne
z wymogami okreœlonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów
z 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
S³owo "dopuszcza siê" wskazuje jakiego rodzaju obiekty
mog¹ powstaæ na danym terenie i nie jest równoznaczne
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu.

- ustalona w § 9 ust. 3 pkt 5 powierzchnia zabudowy jest
wiêksza ni¿ w innych terenach us³ug, w zwi¹zku z faktem,
i¿ na terenie oznaczonym symbolem 3.U istniej¹ca po-
wierzchnia zabudowy przekracza 50 %. W zwi¹zku z po-
wy¿szym usuniêto jednak z ustaleñ 9 ust. 2 pkt 5, ponie-
wa¿ ustalenia planu dla omawianego terenu nie dopusz-
czaj¹ rozbudowy istniej¹cych obiektów. Pozostawiono je-
dynie ustalenie mówi¹ce o obowi¹zku pozostawienia w te-
renach biologicznie czynnych nie mniej ni¿ 20% powierzchni
terenu inwestycji.

- ustalone w § 9 ust. 11 pkt 13 wskaŸniki dot. iloœci miejsc
postojowych, przyjêto w przeliczeniu na m2 powierzchni u¿yt-
kowej, gdy¿ z wniosków COS- u, jak równie¿ przeprowadza-
nych w trakcie sporz¹dzania planu konsultacji z pracowni-
kami COS-u, nie wynika³o na jak¹ iloœæ miejsc noclegowych
ma byæ realizowany hotel. Dyrekcja COS-u by³a obecna na
zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Zakopane spo-
tkaniach z zespo³em opracowuj¹cym projekt planu, na eta-
pie zbierania wniosków do planu. Wystosowane zosta³o do
COS-u równie¿ stosowne pismo, z proœb¹ o uszczegó³owie-
nia zamierzeñ inwestycyjnych, w celu ich uwzglêdnienia
w projekcie planu. Zamieszczone wiêc w ustaleniach planu
zapisy dotycz¹ce terenów COS-u sporz¹dzone zosta³y
w oparciu o dostarczone przez COS materia³y.



— 973 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 28 Poz. 183

- zapisy zamieszczone w § 9 ust. 20 (po zmianie ust. 19) pkt 5
oraz ust. 21 (po zmianie ust. 20) pkt 5 uzyska³y pozytywne
uzgodnienie Dyrektora TPN-u w zwi¹zku z faktem, i¿ tere-
ny których one dotycz¹ po³o¿one s¹ w granicach Parku
Narodowego;

- ustalenia zawarte w § 9 ust. 23 (po zmianie ust. 22) wyni-
kaj¹ z zapisów obowi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Za-
kopane i s¹ kontynuacj¹ zawartej w ww. dokumencie po-
lityki przestrzennej miasta. Przeznaczenie terenu oraz prze-
widywany projektem planu program inwestycyjny uzy-
ska³ akceptacjê Burmistrza Miasta oraz Miejskiej Komisji
Architektoniczno - Urbanistycznej. Lokalizacja wielofunk-
cyjna hali sportowo - widowiskowej w pobli¿u zespo³u
skoczni narciarskich oraz stadionów u¿ytkowanych przez
COS - jest równie¿ podyktowana koniecznoœci¹ ochrony
przed przypadkowym zainwestowaniem strategicznego
dla obszaru miasta terenu, który zwi¹zany jest od dziesi¹t-
ków lat z funkcja sportow¹. Ponadto COS winien byæ ¿ywot-
nie zainteresowany realizacj¹ hali o funkcji sportowej,
zw³aszcza, i¿ teren na którym znajduje siê siedziba COS-u
jest zbyt ma³y aby zrealizowaæ na nim wszystkie koniecz-
ne dla funkcjonowania COS-u obiekty.

- uwagi dotycz¹ce uk³adu komunikacyjnego s¹ bezzasadne,
poniewa¿ nie jest mo¿liwym zmiana uk³adu komunikacyj-
nego na obszarze objêtym opracowaniem, bez analizy
uk³adu komunikacyjnego ca³ego miasta, zw³aszcza i¿ te-
ren objêty planem w znacznym stopniu jest ju¿ zabudowa-
ny. Analiza tak niewielkiego fragmentu w oderwaniu od
ca³ego systemu komunikacyjnego miasta jest nie tylko
niemo¿liwa ale te¿ sprzeczna z zasadami sztuki i zdrowego
rozs¹dku;

- uwaga dotycz¹ca nie uwzglêdnienia w planie procesu wy-
³¹czania z produkcji leœnej terenu pod budowê hali sporto-
wej wynika z faktu, i¿ Minister Œrodowiska nie wyrazi³ zgo-
dy na zmianê przeznaczenie terenów leœnych na cele nie-
leœne. W zwi¹zku z powy¿szym teren ww. pozosta³ w prze-
znaczeniu leœnym i oznaczony zosta³ symbolem 4.ZL.

- uwagê dotycz¹c¹ ustalonego w planie obowi¹zku uwzglêd-
nienia korytarza ekologicznego od terenów lasów o szero-
koœci 10 metrów licz¹c od korny drzew, który koliduje z za-
budow¹ zewnêtrznej klatki schodowej w terenie 18.U
uwzglêdniono zamieszczaj¹c w § 4 ust. 4 zapis o nastêpuj¹-
cej treœci: "Dopuszcza siê zmniejszenie ww. odleg³oœci w te-
renie 18.U przy zachowaniu przepisów odrêbnych z zakre-
su bezpieczeñstwa po¿arowego".;

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: W. Bystrzycki

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/480/2008
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA ZAKOPANE
o sposobie realizacji i zasadach finansowania

zapisanych w projekcie planu "Skocznia" w Zakopanem,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy

Wymagane przepisami w/w rozstrzygniêcie Rady Miasta
Zakopane jest bezprzedmiotowe, poniewa¿ bud¿et Miasta Za-
kopane nie bêdzie obci¹¿ony skutkami finansowymi wynika-
j¹cymi z realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej miejscowego, w wyniku uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowana przestrzennego "Skocznia".

Teren objêty opracowaniem miejscowego planu zago-
spodarowana przestrzennego Skocznia jest w du¿ym stop-
niu zainwestowany i zabudowany oraz uzbrojony. Przedmio-
towy plan miejscowy utrzymuje stan istniej¹cy, i poza poje-
dynczymi, wystêpuj¹cymi sporadycznie niezagospodaro-
wanymi dzia³kami przeznaczonymi pod zabudowê mieszka-
niow¹, nie wprowadza nowych terenów budowlanych, któ-
rych zagospodarowanie wymaga³oby od Miasta budowy
nowych dróg i sieci infrastruktury technicznej. Obszar opra-
cowania obs³uguj¹ w sposób wystarczaj¹cy istniej¹ce dro-
gi klasy dojazdowej i lokalnej, a zaproponowane w planie
nowe drogi wewnêtrzne realizowane bêd¹ przez prywat-
nych inwestorów.

Wiêkszoœæ nowych inwestycji realizowanych w obszarze
opracowania i po uchwaleniu nowego planu "Skocznia" stano-
wi³y bêd¹ inwestycje z zakresu us³ug sportu, kultury i rekre-
acji (np.: wielofunkcyjna hala widowiskowo - sportowa, trasy
narciarstwa biegowego), których realizacja finansowana bê-
dzie g³ównie przez Centralny Oœrodek Sportu, przy niewielkim
wsparciu i udziale Miasta Zakopane (podzia³ i wykup grun-
tów). Z uwagi jednak na fakt, i¿ inwestycje te nie nale¿¹ do
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, koszty zwi¹za-
ne z ich realizacj¹ nie mog¹ byæ przedmiotem niniejszego roz-
strzygniêcia.

W zwi¹zku z powy¿szym bud¿et Miasta Zakopane nie bê-
dzie obci¹¿ony konsekwencjami finansowymi wynikaj¹cymi
z realizacji inwestycji infrastrukturalnych na skutek uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego
"Skocznia".

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: W. Bystrzycki

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIV/480/2008
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA ZAKOPANE,
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH

I UWZGLÊDNIONYCH CZÊŒCIOWO UWAG ZG£OSZONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "SKOCZNIA",

Uwaga: obszar objêty planem "Skocznia" oraz planem "Ka-
mienio³om", nosi nazwê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego "Skocznia". Numery uwag, zgodnie z nume-
racj¹ w wykazie uwag wniesionych do wy³o¿onego do wgl¹du
publicznego w dniach od 27 paŸdziernika 2008 r. do 26 listopa-
da 2008 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "SKOCZNIA".

Uwaga Nr 1 dotycz¹ca zmiany klasyfikacji gruntów na dzia³ce
Nr 454 obrêb 12 z terenów Ls na PsV oraz przeznaczenia ww.
dzia³ki na tereny budowlane. Dzia³ka w poprzednim planie
miasta znajdowa³a siê czêœciowo w terenach zieleni i czêœcio-
wo w terenach mieszkalnictwa niskiej intensywnoœci.
Uwagê uwzglêdniono czêœciowo. Uwzglêdniono uwagê
w czêœci dotycz¹cej uwzglêdnienia w planie aktualnej klasyfi-
kacji gruntów, w zwi¹zku z czym z rysunku planu usuniêto tere-
ny lasu na ww. dzia³ce, pozostawiaj¹c dzia³kê w terenach rol-
nych oznaczonych symbolem 5.R. Nie uwzglêdniono natomiast
uwagi w czêœci dotycz¹cej przeznaczenia dzia³ki dla lokalizacji
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zabudowy, z uwagi na jej po³o¿enie w obowi¹zuj¹cym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Zakopane w zasiêgu strefy terenów otwartych TOw,
o wysokim poziomie re¿imu ochrony, w której: "ca³kowicie
wyklucza siê wykorzystywanie terenów dla funkcji osad-
niczej, w tym równie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹"

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:

a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œro-
dowiska , przyrodniczego i krajobrazu,

b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek
i sport,

c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury
technicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w za-
kresie ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu,
zró¿nicowanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszcze-
gólnych fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga w czêœci dotycz¹cej przeznaczenie dzia³ki o Nr 454
obr. 12 do zabudowy nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹-
zuj¹cego studium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w pro-
jekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami),
ustalenia obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego s¹ wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu
planów miejscowych, a rada Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1
w/w Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego
zgodnoœci z ustaleniami studium. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt
7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzglêd-
nia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci podlega jednak ogra-
niczeniu, a kompetencje w zakresie kszta³towania sposobu wy-
konywania prawa w³asnoœci zosta³y powierzone równie¿ or-
ganom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêdnienie wniosku w³a-
œciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na poczytaæ za naruszenie
art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust.1 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wynika bowiem wprost
kompetencja Gminy do okreœlania w planach miejscowych prze-
znaczenie terenu i zasad jego zagospodarowania, a ww. art. 6
ust. 1 jednoznacznie wymienia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje
sposób wykonywania prawa w³asnoœci. Nale¿y równie¿ pod-
kreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9 Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewi-
dywaæ zakazy zabudowy, zw³aszcza, gdy zakazy zabudowy wy-
nikaj¹ wprost z ustaleñ obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Uwaga Nr 3 dotycz¹ca zmiany przeznaczenia dzia³ki o Nr 94
obrêb 11 z terenów budownictwa mieszkaniowego, jedno-
rodzinnego na tereny budownictwa mieszkaniowego wielo-
rodzinnego. Ponadto autor uwagi zauwa¿a, i¿ na podk³adzie

mapowym nie ma budynku na dzia³ce Nr 98, który istnieje
od roku.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 94 obr. 11 znajduje siê
w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu
strefy œródmiejskiej OS1c "Zamoyskiego - Koœcieliska" na
terenie "ochrony profilaktycznej" C - porz¹dkowania zabudo-
wy (uk³adów przestrzennych i ich elementów). Zgodnie z usta-
leniami studium kierunki zagospodarowania przestrzennego
w obszarze OS1 winnym zmierzaæ do:
- utrzymania i rozwijania funkcji mieszkaniowej, bazy noclego-

wej turystyki i wypoczynku oraz funkcji us³ugowych,
- ochrony historycznej struktury przestrzennej wraz z istniej¹-

cymi obiektami zabytkowymi (Ksiê¿ówka) i innymi, stano-
wi¹cymi dobra kultury, oraz ochrony istniej¹cych zespo³ów
zieleni, w tym zadrzewieñ. Ochrona obiektów zgodnie z usta-
leniami studium obejmuje przeprowadzanie remontów mo-
dernizacyjnych, z ewentualnymi zmianami funkcji obiektów
oraz dostosowaniem standardów u¿ytkowych i wyposa¿e-
nia tych obiektów do wspó³czesnych potrzeb

- korygowania, przy remontach modernizacyjnych, formy
architektonicznej obiektów trwa³ych, dysharmonijnych
w stosunku do otoczenia, poprawy ich detalu i kolorystyki
- zw³aszcza obiektów po³o¿onych w s¹siedztwie obiektów
zabytkowych,

- zagospodarowania terenu koliduj¹cego z funkcjami strefy
b¹dŸ z kierunkami zagospodarowania okreœlonymi w stu-
dium (dotyczy to np. zagospodarowania otoczenia cieków,
innego ni¿ zagospodarowanie zieleni¹),

- wprowadzania, na wolnych dzia³kach, nowej zabudowy miesz-
kaniowej, g³ównie o charakterze miejskim, willowym oraz
zabudowy zwi¹zanej z obs³ug¹ mieszkañców i turystów,
w tym obiektów bazy noclegowej, z zachowaniem nastêpu-
j¹cych zasad i standardów: dostosowywania nowych obiek-
tów do historycznego uk³adu przestrzennego w zakresie ich
sytuowania, skali (gabarytów), form architektonicznych oraz
pe³nionych funkcji,

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona uwa-
ga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium
i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu. Zgod-
nie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹ce-
go na obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla orga-
nów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a ra-
da Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami stu-
dium. Ponadto wymieniona w treœci uwagi dzia³ka ma nie-
wielk¹ powierzchniê 596 m2 i s¹siaduje z trzech stron z zabu-
dow¹ mieszkaniow¹ o niewielkiej intensywnoœci. Ze wzglêdu
na parametry dzia³ki, bezpoœrednie s¹siedztwo istniej¹cej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dojazd do dzia³ki
drog¹ wewnêtrzn¹ o parametrach niezgodnych z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami nie jest mo¿liwa w œwietle obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa budowlanego realizacja na dzia³ce o Nr 94
obr. 11 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Projekt planu wykonany zosta³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na mapie pochodz¹cej z pañstwowego zasobu.
W zwi¹zku z powy¿szym za aktualnoœæ map odpowiada Staro-
stwo Powiatowe, w którego kompetencji jest uaktualniania ww.
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map zwi¹zane m.in. z wtórnymi podzia³ami dzia³ek oraz bu-
dow¹ nowych obiektów, w tym wymienionego w treœci uwagi
budynku na dzia³ce Nr 98 obr. 11.

Uwaga Nr 4 dotycz¹ca zmiany przeznaczenia dzia³ki o Nr 419,
obrêb 11 z terenów rolnych na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 419 obr. 11 znajduje
siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu
strefy specjalnej PS promocji sportu - obszar PS1 obejmu-
j¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich oraz strefy tere-
nów otwartych TOs, o œrednim poziomie re¿imu ochrony. Przy-
jêta w studium polityka przestrzenna w strefie specjalnej PS 1
(rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich) - promocji sportu,
w której zawieraj¹ siê tereny istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych
oraz tereny wskazane dla lokalizacji w/w, polega na "kom-
pleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby
sportu (modernizacja, rozbudowa i budowa urz¹dzeñ, umo¿-
liwiaj¹cych organizowanie miêdzynarodowych imprez
sportowych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem gatun-
ków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych na
Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich
i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿-
liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza da-
chów (zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywa-
nia obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów

otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy
TOs i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i za-
gospodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dlatego te¿ w ustaleniach projektu planu wymieniona
w treœci uwagi dzia³ka znalaz³a siê w terenach rolnych ozna-
czonych symbolem 4.R/US, u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska,
których przeznaczeniem dopuszczalnym jest park sportowo-
rekreacyjny. W terenach tych ustalono w projekcie planu za-
kaz realizacji nowych obiektów budowlanych, w tym s³u¿¹-
cych produkcji rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizo-
wanych na zg³oszenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za
wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu.

Ponadto maj¹c na uwadze, i¿ na ww. terenie znajduj¹ siê
budynku mieszkalne i gospodarcze, w tym budynki mieszkal-
ne znajduj¹ce siê w Gminnej ewidencji zabytków, w ustale-
niach planu dopuszcza siê rozbudowê lub odbudowê istniej¹-
cych w terenie 4.R/US, pokazanych na rysunku planu budyn-
ków mieszkalnych, wy³¹cznie w celu poprawy standardu
mieszkania, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów, tarasów,
³azienek lub gara¿y, przy czym zwiêkszenie powierzchni zabu-
dowy nie mo¿e przekroczyæ 30 m2.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 419 obr. 11 dla lokalizacji nowej
zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego
studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie
bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
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Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³a-
snoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakre-
sie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci
zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika
m.in. z art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA
nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie
mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4
ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wynika bowiem wprost, kompetencja Gminy do okreœla-
nia w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego
zagospodarowania, a ww. art. 6 ust. 1 jednoznacznie wymie-
nia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa
w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy,
zw³aszcza, gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ
obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 5 dotycz¹ca zmiany przeznaczenia dzia³ki o Nr 353,
obrêb 11 z terenów us³ug sportowych na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 353, obr. 11 jest
niezabudowana i znajduje siê w obowi¹zuj¹cym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PS
promocji sportu - obszar PS1 - rejon oœrodka COS i skoczni
narciarskich oraz strefy terenów otwartych TOs, o œred-
nim poziomie re¿imu ochrony. Przyjêta w studium polityka
przestrzenna w strefie specjalnej PS 1 (rejon oœrodka COS
i skoczni narciarskich) - promocji sportu, w której zawieraj¹
siê tereny istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych oraz tereny
wskazane dla lokalizacji w/w, polega na "kompleksowym
zagospodarowywaniu terenów na potrzeby sportu (mo-
dernizacja, rozbudowa i budowa urz¹dzeñ, umo¿liwiaj¹-
cych organizowanie miêdzynarodowych imprez sporto-
wych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem gatun-
ków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych na
Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:

a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-
posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich
i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nie-
uci¹¿liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza da-
chów (zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywa-
nia obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zagospoda-
rowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 353 obr. 11 dla lokalizacji nowej
zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego
studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie
bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³a-
snoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakre-
sie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci
zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du co wynika
m.in. z art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA
nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie
mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4
ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wynika bowiem wprost, kompetencja Gminy do okreœla-
nia w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego
zagospodarowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymie-
nia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa



— 977 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 28 Poz. 183

w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy,
zw³aszcza gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ
obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 8 i 17a dotycz¹ca przeznaczenia dzia³ek o Nr 456/1/
2 i 126, obrêb 12 na tereny budowlane - domy mieszkalne.
Uwagi nie uwzglêdniono z uwagi na po³o¿enie dzia³ek w obo-
wi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu strefy te-
renów otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochrony,
w której: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie tere-
nów dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹"

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska, przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Ponadto wszystkie wymienione w treœci uwagi dzia³ki
w obowi¹zuj¹cej klasyfikacji gruntów s¹ terenami leœny-
mi, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wykluczo-
ne s¹ z zabudowy.
W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona uwa-
ga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium
i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu. Zgodnie
bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci
podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakresie kszta³-
towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci zosta³y po-
wierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6
ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêd-
nienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na po-
czytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust.1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wy-
nika bowiem wprost, kompetencja Gminy do okreœlania w pla-
nach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego zagospo-
darowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymienia, ¿e plan
miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa w³asnoœci.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust.2, pkt 9 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, i¿ zapisy pla-
nu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy, zw³aszcza, gdy zaka-
zy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego.

Uwaga Nr 9 dotycz¹ca w³¹czenia dzia³ki o Nr 525/2, obrêb 11
w ca³oœci do terenów budowlanych. Na czêœci dzia³ki o Nr 525/
2 zakwalifikowanej w planie do terenów 6.US, które de facto
s¹ niebudowlane, wybudowany jest ju¿ budynek na podsta-
wie pozwolenia na budowê i wykonane s¹ stopy fundamento-
we pod nastêpny budynek.
Uwagi nie uwzglêdniono. Wymieniona w treœci uwagi czêœæ
dzia³ki o Nr 525/2 znajduje siê w obowi¹zuj¹cym studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PS promocji spor-
tu - obszar PS1 obejmuj¹cy rejon oœrodka COS i skoczni nar-
ciarskich oraz strefy urz¹dzeñ sportowych - US, w obrêbie
obszaru US2 - stadionów parku sportowego oraz terenów
wskazanych na rysunku studium do rozbudowa zespo³u spor-
towego.

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:

- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych
obiektów tymczasowych,

- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹
charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia
komunikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W obszarach oznaczonych na rysunku studium symbolem
US2 zak³ada siê natomiast:
- utrzymanie i modernizacjê urz¹dzeñ zespo³u skoczni narciar-

skich;
- utrzymanie, modernizacjê i rozbudowê istniej¹cego zespo³u

sportowego, w tym m.in. budowa krytego stadionu lodowe-
go z modernizacj¹ jego technicznego wyposa¿enia i urz¹-
dzeñ widowni;

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej w tre-
œci uwagi czêœci dzia³ki o Nr 525/2 obr. 11 dla lokalizacji
nowej zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹-
cego studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie bo-
wiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
nia przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
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Ponadto na etapie analiz przedplanistycznych analizowano
wydane na obszarze objêtym opracowaniem planu warunki
zabudowy oraz wydane na ich podstawie pozwolenia na budo-
wê. Na wymienionej w treœci uwagi dzia³ce wydane zosta³o
pozwolenie na budowê tymczasowego pola namiotowego z za-
pleczem socjalno - administracyjnym. Zgodnie z projektem
zagospodarowania dzia³ki na w³¹czonej do terenów oznaczo-
nych w projekcie planu symbolem 6.US czêœci dzia³ki, zlokali-
zowane by³y sanitariaty oraz altana- zadaszenie na posi³ki.
Wszystkie ww. obiekty nale¿y traktowaæ jako obiekty tymcza-
sowe w zwi¹zku z zapisem zawartym w decyzji w sprawie po-
zwolenie na budowê tymczasowego pola namiotowego o na-
stêpuj¹cej treœci "udzielam wnioskodawcy pozwolenia na bu-
dowê tymczasowego pola namiotowego i okreœlam czasokres
u¿ytkowania wymienionych ni¿ej obiektów na okres 3-ch lat
licz¹c od dnia uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie".

Nadmieniamy, i¿ w projekcie planu wy³o¿onym do wgl¹du
publicznego uwzglêdniono istniej¹cy budynek mieszkalno -
us³ugowy zlokalizowany przy ul. Bronis³awa Czecha, zrealizo-
wany zgodnie z ww. pozwoleniem na budowê, w³¹czaj¹c go
terenów o symbolu 7.MN/U.

Uwaga Nr 10 dotycz¹ca przeznaczenia dzia³ki o Nr 422/1, ob-
rêb 11 na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 422/1 obr. 11 znajdu-
je siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w za-
siêgu strefy specjalnej PS promocji sportu - obszar PS1
obejmuj¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich oraz
strefy terenów otwartych TOs, o œrednim poziomie re¿imu
ochrony. Przyjêta w studium polityka przestrzenna w strefie
specjalnej PS 1 (rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich) -
promocji sportu, w której zawieraj¹ siê tereny istniej¹cych
urz¹dzeñ sportowych oraz tereny wskazane dla lokalizacji
w/w, polega na "kompleksowym zagospodarowywaniu
terenów na potrzeby sportu (modernizacja, rozbudowa
i budowa urz¹dzeñ, umo¿liwiaj¹cych organizowanie
miêdzynarodowych imprez sportowych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich

i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿-
liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza dachów
(zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywania
obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy
TOs i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i za-
gospodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dlatego te¿ w ustaleniach projektu planu wymieniona w tre-
œci uwagi dzia³ka znalaz³a siê w terenach rolnych oznaczonych
symbolem 4.R/US, u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska, których
przeznaczeniem dopuszczalnym jest park sportowo- rekreacyj-
ny. W terenach tych ustalono w projekcie planu zakaz realizacji
nowych obiektów budowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji
rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu.

Ponadto maj¹c na uwadze, i¿ na ww. terenie znajduj¹ siê
budynki mieszkalne i gospodarcze, w tym budynki mieszkalne
znajduj¹ce siê w Gminnej ewidencji zabytków, w ustaleniach
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planu dopuszcza siê rozbudowê lub odbudowê istniej¹cych
w terenie 4.R/US, pokazanych na rysunku planu budynków
mieszkalnych, wy³¹cznie w celu poprawy standardu mieszka-
nia, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów, tarasów, ³azienek
lub gara¿y, przy czym zwiêkszenie powierzchni zabudowy nie
mo¿e przekroczyæ 30 m2.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 422/1 obr. 11 dla lokalizacji no-
wej zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹ce-
go studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie bo-
wiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³a-
snoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakre-
sie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci
zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika
m.in. z art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA
nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie
mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art.
4 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wynika bowiem wprost, kompetencja Gminy do okreœla-
nia w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego
zagospodarowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymie-
nia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa
w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy,
zw³aszcza, gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ
obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 11 przeznaczenia dzia³ki o Nr 364/2 obrêb 11 na
tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Wymieniona w treœci uwagi dzia³-
ka o Nr 364/2 znajduje siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PS promocji sportu -
obszar PS1 obejmuj¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciar-
skich oraz w zasiêgu strefy terenów otwartych TOs, o œred-
nim poziomie re¿imu ochrony.

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem ga-
tunków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych
na Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia
komunikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich
i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿-
liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza dachów
(zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywania
obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zagospoda-
rowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dzia³ka wymieniona w treœci uwagi po³o¿ona jest w strate-
gicznym dla rozwoju miasta obszarze zwi¹zanym ze sportem
w tym cyklicznymi imprezami sportowymi o randze krajowej
i miêdzynarodowej, w bezpoœrednim s¹siedztwie utrwalonych
w tradycji nie tylko Zakopanego obiektów sportowych, u¿ytko-
wanych obecnie przez Centralny Oœrodek Sportu tj. skoczni
narciarskich - Wielkiej, Ma³ej i Œredniej Krokiew, stadionów
sportowych, narciarskich tras biegowych. Zagospodarowanie
tego obszaru zgodnie z ustaleniami strategii miasta Zakopane
winno byæ podporz¹dkowane misji rozwoju miasta, która zo-
sta³a zdefiniowana w sposób nastêpuj¹cy: Zakopane - Tatrzañ-
skie Centrum Miêdzynarodowej Turystyki i Sportu.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 364/2 obr. 11 dla lokalizacji no-
wej zabudowy jest sprzeczne z ustaleniami strategii mia-
sta oraz ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego studium polityk¹ prze-
strzenn¹ miasta i jako takie nie mo¿e zostaæ uwzglêdnio-
ne w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 usta-
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wy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmia-
nami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹-
dzaniu planów miejscowych, a rada Gminy zgodnie z art. 20
ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego
zgodnoœci z ustaleniami studium.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Pra-
wo w³asnoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje
w zakresie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³a-
snoœci zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du, co
wynika m.in. z art. 6 ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznic-
twem NSA nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlo-
nego gruntu nie mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3
Konstytucji. Z art. 4 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wynika bowiem wprost, kompeten-
cja Gminy do okreœlania w planach miejscowych przeznacze-
nie terenu i zasad jego zagospodarowania, a ww. art. 6 ust. 1
jednoznacznie wymienia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje spo-
sób wykonywania prawa w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkre-
œliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewi-
dywaæ zakazy zabudowy.

Uwaga Nr 12 dotycz¹ca przeznaczenia dzia³ki o Nr 422/2, ob-
rêb 11 na tereny budowlane.
Uwagi nie uwzglêdniono. Dzia³ka o Nr 422/1 obr. 11 znajduje
siê w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu
strefy specjalnej PS promocji sportu - obszar PS1 obejmu-
j¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich oraz strefy tere-
nów otwartych TOs, o œrednim poziomie re¿imu ochrony. Przy-
jêta w studium polityka przestrzenna w strefie specjalnej PS 1
(rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich) - promocji sportu,
w której zawieraj¹ siê tereny istniej¹cych urz¹dzeñ sportowych
oraz tereny wskazane dla lokalizacji w/w, polega na "kom-
pleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby
sportu (modernizacja, rozbudowa i budowa urz¹dzeñ, umo¿-
liwiaj¹cych organizowanie miêdzynarodowych imprez
sportowych)".

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem gatun-
ków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych na
Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W strefie TOs najistotniejsze dla ustalenia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenów ustalenia studium dotycz¹:
- Utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-

wej oraz us³ugowej; przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszczenie remontów i modernizacji, uzupe³nianie wy-

posa¿enia istniej¹cej zabudowy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, z wykorzystaniem systemów miejskich
i z dopuszczeniem lokalnych rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków
oraz ogrzewania (z warunkiem przechodzenia na nieuci¹¿-
liwe dla œrodowiska media grzewcze),

b) os³anianie zabudowy, zw³aszcza dysharmonijnej w krajo-
brazie oraz po³o¿onej na obrze¿ach polan, pasmami lub
grupami zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) eliminowanie elementów agresywnych w krajobrazie,
w drodze zmian kolorystyki obiektów, zw³aszcza dachów
(zmiana koloru na ciemny) oraz przebudowywania
obiektów,

d) ods³anianie wybranych obiektów, pozytywnie wyró¿nia-
j¹cych siê w krajobrazie,

e) wykluczenia sytuowania nowej zabudowy, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjêto nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zagospoda-
rowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka, wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Dlatego te¿ w ustaleniach projektu planu wymieniona w tre-
œci uwagi dzia³ka znalaz³a siê w terenach rolnych oznaczonych
symbolem 4.R/US, u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska, których
przeznaczeniem dopuszczalnym jest park sportowo- rekreacyj-
ny. W terenach tych ustalono w projekcie planu zakaz realizacji
nowych obiektów budowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji
rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³o-
szenie zgodnie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;
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d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu.

Ponadto maj¹c na uwadze, i¿ na ww. terenie znajduj¹ siê
budynku mieszkalne i gospodarcze, w tym budynki mieszkal-
ne znajduj¹ce siê w Gminnej ewidencji zabytków, w ustale-
niach planu dopuszcza siê rozbudowê lub odbudowê istniej¹-
cych w terenie 4.R/US, pokazanych na rysunku planu budyn-
ków mieszkalnych, wy³¹cznie w celu poprawy standardu miesz-
kania, poprzez realizacjê m.in. wiatro³apów, tarasów, ³azienek
lub gara¿y, przy czym zwiêkszenie powierzchni zabudowy nie
mo¿e przekroczyæ 30 m2.

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienionej
w treœci uwagi dzia³ki o Nr 422/2 obr. 11 dla lokalizacji no-
wej zabudowy jest sprzeczne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹ce-
go studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta i jako takie nie
mo¿e zostaæ uwzglêdnione w projekcie planu. Zgodnie
bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³a-
snoœci podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakre-
sie kszta³towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci
zosta³y powierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika
m.in. z art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA
nieuwzglêdnienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie
mo¿na poczytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4
ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wynika bowiem wprost, kompetencja Gminy do okreœla-
nia w planach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego
zagospodarowania, a ww. art. 6 ust.1 jednoznacznie wymie-
nia, ¿e plan miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa
w³asnoœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi, i¿ zapisy planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy,
zw³aszcza, gdy zakazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ
obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga Nr 13 dotycz¹ca w³¹czenia dzia³ki o Nr 455 obrêb 12
do terenów budowlanych.
Uwagi nie uwzglêdniono z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w obo-
wi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Zakopane w zasiêgu strefy te-
renów otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochrony,
w której: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie tere-
nów dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹".

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:

a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-
wiska , przyrodniczego i krajobrazu,

b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek
i sport,

c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

Ponadto wymieniona w treœci uwagi dzia³ka w obowi¹-
zuj¹cej klasyfikacji gruntów jest terenem leœnym, który
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wykluczony jest z za-
budowy.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu.
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹cego
na obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a rada
Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejsco-
wy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uwzglêdnia siê prawo w³asnoœci. Prawo w³asnoœci
podlega jednak ograniczeniu, a kompetencje w zakresie kszta³-
towania sposobu wykonywania prawa w³asnoœci zosta³y po-
wierzone równie¿ organom samorz¹du, co wynika m.in. z art. 6
ust. 1 ww. Ustawy. Zgodnie z orzecznictwem NSA nieuwzglêd-
nienie wniosku w³aœciciela okreœlonego gruntu nie mo¿na po-
czytaæ za naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji. Z art. 4 ust. 1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wy-
nika bowiem wprost, kompetencja Gminy do okreœlania w pla-
nach miejscowych przeznaczenie terenu i zasad jego zagospo-
darowania, a ww. art. 6 ust. 1 jednoznacznie wymienia, ¿e plan
miejscowy kszta³tuje sposób wykonywania prawa w³asnoœci.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ art. 15, ust. 2, pkt 9 Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, i¿ zapisy
planu mog¹ przewidywaæ zakazy zabudowy, zw³aszcza, gdy za-
kazy zabudowy wynikaj¹ wprost z ustaleñ obowi¹zuj¹cego na
obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego.

Uwaga Nr 14 dotycz¹ca:
- zmiany zapisu pkt 4 "Obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych bu-

dynków w czêœci terenu oznaczonego symbolem 21.U/ZU
znajduj¹cej siê w obszarze bezpoœredniego zagro¿enia po-
wodzi¹, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZZ" na
"Dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków w czêœci tere-
nu oznaczonego symbolem 21.U/ZU znajduj¹cej siê w obsza-
rze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹, oznaczonym na
rysunku planu symbolem ZZ, pod warunkiem zgodnoœci
z przepisami odrêbnymi";

- zmiany w rysunku planu w celu ograniczenia strefy nazwanej
obszarem bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹, oznaczonej
na rys. planu symbolem ZZ do granic geodezyjnych potoku
Bystra
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Uwagê dotycz¹c¹ zmiany zapisu pkt 4 uwzglêdniono w
sposób nastêpuj¹cy:
- usuniêto z tekstu planu zapis wprowadzaj¹cy zakaz lokalizacji

budynków w obszarze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹,
który oznaczony na rysunku planu skoœnymi szrafami i sym-
bolem ZZ. Po dokonanych korektach w tekœcie planu pozo-
sta³ jedynie zapis zawarty w § 4 pkt 15 o nastêpuj¹cej treœci
"W obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ wyzna-
czonych na podstawie zasiêgu wezbrania powodziowego
Q1% okreœlonego w sporz¹dzonym przez Dyrektora Regio-
nalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium
okreœlaj¹cym granice obszarów bezpoœredniego zagro¿enia
powodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych w zlewni górnego
Dunajca do ujœcia Popradu", oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZZ, obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy, ograniczenia i do-
puszczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych".

Uwagi dotycz¹cej zmiany zasiêgu obszarów bezpoœred-
niego zagro¿enia powodzi¹ na rysunku planu nie uwzglêd-
niono. Zmiana ta nie jest mo¿liwa w zwi¹zku z ustawowym
obowi¹zkiem uwzglêdnienia w planie terenów zalewowych wy-
znaczonych przez dyrektora RZGW w "Studium okreœlaj¹cym
granice obszarów bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ dla
terenów nieobwa³owanych". Obszary bezpoœredniego zagro-
¿enia powodzi¹, znajduj¹ siê na rysunku planu jedynie w czê-
œci informacyjnej (nie stanowi¹ ustaleñ planu, wynikaj¹ bo-
wiem z opracowania wykonanego na podstawie przepisów
odrêbnych) w zwi¹zku z czym zmiana ich zasiêgu jest mo¿liwa
bez koniecznoœci zmiany planu.

Uwaga Nr 17 dotycz¹ca usuniêcia z planu tras narciarskich
z terenu dzia³ki o Nr 411/2 obr. 11 i nie planowania w przysz³o-
œci us³ug sportu na tej dzia³ce.
Uwagê uwzglêdniono w czêœci dotycz¹cej usuniêcia z rysun-
ku planu kwestionowanych trasy narciarskich przebiegaj¹cych
przez dzia³kê o Nr 411/2 obr. 11. Uwaga w czêœci dotycz¹cej nie
planowania w przysz³oœci us³ug sportu na o Nr 411/2 obr. 11
jest bezzasadna, poniewa¿ zgodnie z ustaleniami projektu pla-
nu przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczone sym-
bolem 4.R/US s¹ tereny rolne u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwi-
ska. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenu jest park sporto-
wo- rekreacyjny, przy czym na wymienionej w treœci uwagi
dzia³ce dopuszcza siê jedynie rozbudowê lub odbudowê ist-
niej¹cych, pokazanych na rysunku planu budynków mieszkal-
nych, wy³¹cznie w celu poprawy standardu mieszkania, po-
przez realizacjê m.in. wiatro³apów, tarasów, ³azienek lub ga-
ra¿y. Na ca³ym terenie oznaczonym symbolem 4.R/US zgod-
nie z ustaleniami planu "Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych
obiektów budowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej oraz
obiektów tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie zgod-
nie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) dwóch parterowych obiektów z poddaszem u¿ytkowym o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2 ka¿dy i wysoko-
œci w g³ównej kalenicy nie wiêkszej ni¿ 7 m, zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ istniej¹cych wyci¹gów orczykowych i turystów, w tym
posiadaj¹cych ogólnodostêpne sanitariaty, zlokalizowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów, w rejonie skrzy¿owania
ulic oznaczonych symbolami 2.KDl i 6.KDw, w terenie ozna-
czonym symbolem 4.R/US. Przy realizacji ww. obiektów obo-
wi¹zuje realizacja dachów jako dwuspadowych, o k¹cie na-
chylenia g³ównych po³aci pomiêdzy 450 - 540 oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów;

c) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

d) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu"

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa zarówno nar-
ciarskie trasy biegowe, jak równie¿ tymczasowe obiekty s³u-
¿¹ce obs³udze imprez sportowych oraz obiekty budowlane in-
frastruktury technicznej, w tym instalacje do sztucznego œnie-
¿enia tras narciarskich, oœwietlenia i pomiaru czasu mog¹ byæ
realizowane wy³¹cznie przez inwestora, który posiada prawo
do dysponowania terenem, na którym ww. inwestycje dopusz-
czone planem bêdzie realizowaæ.

Uwaga Nr 19 dotycz¹ca powiêkszenie obszaru oznaczonego
symbolem 30.U o czêœæ pó³nocn¹ dzia³ki Nr 336/1 obr. 11;
Uwagi nie uwzglêdniono z uwagi na fakt, i¿ wymieniona w tre-
œci uwagi pó³nocna czêœæ dzia³ki j w klasyfikacji gruntów tere-
nem leœnym, który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa wy³¹czony jest z zabudowy. Ponadto ww. czêœæ dzia³ki
w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego znajduje siê w zasiêgu strefy
terenów otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochro-
ny, w której: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie
terenów dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹".

Zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi kierun-
kami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów otwar-
tych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i za-
gospodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu.
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obo-
wi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹-
¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miej-
scowych, a rada Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci
z ustaleniami studium.

Uwaga Nr 20 dotycz¹ca w³¹czenia dzia³ki Nr 367/5 obr. 11 do
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Równocze-
œnie autorzy uwagi nie wyra¿aj¹ zgody na usytuowanie na
dzia³ce ¿adnych tras narciarskich oraz innych urz¹dzeñ sporto-
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wych i infrastruktury technicznej zwi¹zanej ze sportem nar-
ciarskim;
Uwagi dotycz¹cej w³¹czenia dzia³ki Nr 367/5 obr. 11 do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie uwzglêdnio-
no z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w obowi¹zuj¹cym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Zakopane w zasiêgu strefy terenów otwartych
TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochrony, w której : "ca³ko-
wicie wyklucza siê wykorzystywanie terenów dla funkcji
osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ rol-
nicz¹".

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona
uwaga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu.
Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obo-
wi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹-
¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miej-
scowych, a rada Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w Usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci
z ustaleniami studium.

Uwagê w czêœci dotycz¹cej nie wyra¿aj¹ zgody na usytu-
owanie na dzia³ce ¿adnych tras narciarskich oraz innych urz¹-
dzeñ sportowych i infrastruktury technicznej zwi¹zanej ze spor-
tem narciarskim uwzglêdniono czêœciowo, usuwaj¹c z rysun-
ku planu kwestionowane biegowe trasy narciarskie prze-
biegaj¹ce przez dzia³kê Nr 367/5 obr. 11.

Zgodnie z ustaleniami projektu planu przeznaczeniem pod-
stawowym terenów oznaczone symbolem 2.R/US s¹ tereny
rolne u¿ytkowane jako ³¹ki i pastwiska. Przeznaczeniem do-
puszczalnym terenu jest park sportowo- rekreacyjny. Na ca-
³ym terenie oznaczonym symbolem 2.R/US zgodnie z ustale-
niami planu "Obowi¹zuje zakaz realizacji nowych obiektów bu-
dowlanych, w tym s³u¿¹cych produkcji rolnej oraz obiektów
tymczasowych i realizowanych na zg³oszenie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) narciarskich tras biegowych o szerokoœci nie wiêkszej ni¿

11 m z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi typu: mostki i tunele
na trasie biegowej;

b) tymczasowych obiektów s³u¿¹cych obs³udze imprez sporto-
wych;

c) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
instalacji do sztucznego œnie¿enia tras narciarskich, oœwie-
tlenia i pomiaru czasu"

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa zarówno nar-
ciarskie trasy biegowe jak równie¿ tymczasowe obiekty s³u¿¹-
ce obs³udze imprez sportowych oraz obiekty budowlane infra-
struktury technicznej, w tym instalacje do sztucznego œnie¿e-
nia tras narciarskich, oœwietlenia i pomiaru czasu mog¹ byæ
realizowane wy³¹cznie przez inwestora który posiada prawo
do dysponowania terenem, na którym ww. inwestycje dopusz-
czone planem bêdzie realizowaæ.

Ustalone w planie przeznaczenie terenu, na który zlokalizo-
wana jest dzia³ka o Nr 367/5 obr. 11. wynika z przyjêtej w obo-
wi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta polityki przestrzennej dla strefy
specjalnej PP2 - przedpola Tatrzañskiego Parku Narodowego,
w obrêbie której znajduje siê ww. dzia³ka.

Zgodnie z ustaleniami studium na obszarze PP2 obowi¹-
zuj¹ odpowiednio ustalenia studium okreœlone dla stref pod-
stawowych TOw i TOs, stosownie do po³o¿enia i cech poszcze-
gólnych fragmentów terenu, oraz dodatkowe - specjalne zwi¹-
zane ze specyfik¹ obszaru kierunki zagospodarowania, które
dotycz¹:
- wzmo¿onej ochrony przyrodniczej struktury zieleni wysokiej,

œredniej i niskiej oraz cieków wodnych, a tak¿e terenów, któ-
re stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ system wêz³ów i ci¹gów
(korytarzy) ekologicznych oraz ostoi dla zwierz¹t i roœlin,

- rehabilitacji terenów otwartych, zw³aszcza w otoczeniu cie-
ków wodnych,

- eliminacji barier w postaci szczelnych ogrodzeñ i innych
przeszkód na terenach otwartych lub zamiany ich na sys-
temy umo¿liwiaj¹ce przenikanie drobnych i œrednich zwie-
rz¹t,

- tereny TOs o szczególnych predyspozycjach do rozwoju re-
kreacji i sportów zimowych, oznaczone na rysunku studium,
mog¹ byæ zagospodarowane na ten cel jako pola narciar-
skie, pod warunkiem sytuowania wyci¹gów narciarskich na
skraju polan i os³aniania ich zieleni¹; na polanach wyklucza
siê sytuowanie urz¹dzeñ us³ugowych dla turystów. Niezbêd-
ne sanitariaty mog¹ byæ sytuowane w dolnych partiach po-
lan, w powi¹zaniu z istniej¹c¹ tam zabudow¹,

- mo¿liwoœci realizacji tras narciarstwa biegowego, ozna-
czonych orientacyjnie na rysunku studium. Dotyczy to
w szczególnoœci obszaru TOw - Lasu Bia³ego oraz obsza-
rów TOs - polany Spadowiec i Walowej Polany,

- historyczny ci¹g Drogi Pod Reglami obejmuje siê ochron¹,
z wykorzystaniem i utrzymaniem go jako trasy turystycznej.

Uwaga Nr 22 dotycz¹ca w³¹czenia czêœci dzia³ki Nr 574/5
obr. 11, stanowi¹cej pastwisko klasy V do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uwagi dotycz¹cej w³¹czenia dzia³ki Nr 574/5 obr. 11 do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie uwzglêd-
niono z uwagi na po³o¿enie dzia³ki w obowi¹zuj¹cym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Zakopane w zasiêgu strefy specjalnej PP2 -
przedpola Tatrzañskiego Parku Narodowego oraz strefy
terenów otwartych TOw, o wysokim poziomie re¿imu ochro-
ny, w której: "ca³kowicie wyklucza siê wykorzystywanie
terenów dla funkcji osadniczej, w tym równie¿ zwi¹zanej
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹".
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Zgodnie z ustaleniami studium na obszarze PP2 obowi¹-
zuj¹ odpowiednio ustalenia studium okreœlone dla stref pod-
stawowych TOw i TOs, stosownie do po³o¿enia i cech poszcze-
gólnych fragmentów terenu, oraz dodatkowe - specjalne zwi¹-
zane ze specyfik¹ obszaru kierunki zagospodarowania, które
dotycz¹:
- wzmo¿onej ochrony przyrodniczej struktury zieleni wysokiej,

œredniej i niskiej oraz cieków wodnych, a tak¿e terenów, któ-
re stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ system wêz³ów i ci¹gów
(korytarzy) ekologicznych oraz ostoi dla zwierz¹t i roœlin,

- rehabilitacji terenów otwartych, zw³aszcza w otoczeniu cie-
ków wodnych,

- eliminacji barier w postaci szczelnych ogrodzeñ i innych prze-
szkód na terenach otwartych lub zamiany ich na systemy
umo¿liwiaj¹ce przenikanie drobnych i œrednich zwierz¹t,

- tereny TOs o szczególnych predyspozycjach do rozwoju re-
kreacji i sportów zimowych, oznaczone na rysunku studium,
mog¹ byæ zagospodarowane na ten cel jako pola narciar-
skie, pod warunkiem sytuowania wyci¹gów narciarskich na
skraju polan i os³aniania ich zieleni¹; na polanach wyklucza
siê sytuowanie urz¹dzeñ us³ugowych dla turystów. Niezbêd-
ne sanitariaty mog¹ byæ sytuowane w dolnych partiach po-
lan, w powi¹zaniu z istniej¹c¹ tam zabudow¹,

- mo¿liwoœci realizacji tras narciarstwa biegowego, oznaczo-
nych orientacyjnie na rysunku studium. Dotyczy to w szcze-
gólnoœci obszaru TOw - Lasu Bia³ego oraz obszarów TOs -
polany Spadowiec i Walowej Polany,

- historyczny ci¹g Drogi Pod Reglami obejmuje siê ochron¹,
z wykorzystaniem i utrzymaniem go jako trasy turystycznej.

Ponadto zgodnie z przyjêtymi w studium podstawowymi
kierunkami rozwoju Zakopanego w odniesieniu do terenów
otwartych w pozatatrzañskiej czêœci Zakopanego tj. strefy TOs
i TOw przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki u¿ytkowania i zago-
spodarowania:
a) pierwszeñstwo ma dzia³alnoœæ zwi¹zana z ochron¹ œrodo-

wiska , przyrodniczego i krajobrazu,
b) g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów jest turystyka i wypoczynek

i sport,
c) wyklucza siê rozwijanie funkcji osadniczych,
d) rozwój urz¹dzeñ zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem

i sportem, a tak¿e niezbêdnych urz¹dzeñ z zakresu gospo-
darki rolniczej i leœnej oraz komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, warunkuje siê spe³nieniem wymagañ w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, zró¿nico-
wanych w zale¿noœci od po³o¿enia i cech poszczególnych
fragmentów terenu.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, i¿ wniesiona uwa-
ga nie jest zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium
i nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie planu. Zgod-
nie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustalenia obowi¹zuj¹ce-
go na obszarze Gminy studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego s¹ wi¹¿¹ce dla orga-
nów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych, a ra-
da Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami stu-
dium.

Uwaga Nr 27 dotycz¹ca budowy na terenie 6.US Centrum
Kongresowego bez odpowiednich rozwi¹zañ komunikacyjnych

i parkingowych. Teren 6.US zdaniem autorów uwagi winien
stanowiæ zaplecze dla trenuj¹cych sportowców.
Uwagi nie uwzglêdniono. Teren oznaczony symbolem 6.U
po³o¿ony jest bezpoœrednio przy istniej¹cych ulicach klasy zbior-
czej, które zapewniaj¹ dostêp do terenu. W ustaleniach planu
znajduj¹ siê równie z zapisy dotycz¹ce realizacji miejsc parkin-
gowych w iloœci nie mniejszej ni¿ 2 miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu. Zgodnie z ustaleniami
planu nie mniej ni¿ 70% ogólnej iloœci miejsc parkingowych
nale¿y zlokalizowaæ pomiêdzy drog¹ oznaczon¹ symbolem
2.KDl, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, wyznaczon¹ na ry-
sunku planu. Przeznaczeniem podstawowy terenu 6.US zgod-
nie z ustaleniami planu s¹ - us³ugi sportu i kultury. Projekt pla-
nu w terenach tych dopuszcza lokalizacjê:
a) wielofunkcyjna hala sportowo - widowiskowa na nie wiê-

cej ni¿ 5000 miejsc, z salami konferencyjnymi i czêœci¹ ho-
telow¹;

b) centrum logistyczne dla obs³ugi ruchu turystycznego, w tym
terenów sportowych w rejonie skoczni;

c) kryty basen sportowy;
d) amfiteatr lub zadaszona scena z zapleczem techniczno - so-

cjalnym;

W zwi¹zku z powy¿szym nie jest prawd¹, i¿ teren oznaczo-
ny symbolem 6.US jest przeznaczony, jak to wynika z treœci
uwagi dla lokalizacji Centrum Kongresowego bez odpowied-
nich rozwi¹zañ komunikacyjnych i parkingowych. Ustalone rów-
nie¿ w projekcie planu przeznaczenie terenu oraz zasady jego
zagospodarowania zapewni¹ mo¿liwoœæ budowy w³aœciwego
zaplecza dla trenuj¹cych sportowców, którego obecnie nie za-
pewniaj¹ im istniej¹ce na terenie COS-u obiekty.

Przeznaczenie ww. terenu zgodne jest z ustaleniami obo-
wi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Zakopane. Znajduje siê bo-
wiem w zasiêgu strefy specjalnej PS promocji sportu - ob-
szar PS1 obejmuj¹cy rejon oœrodka COS i skoczni narciarskich
oraz strefy urz¹dzeñ sportowych - US, w obrêbie obszaru
US2 - stadionów parku sportowego oraz terenów wskazanych
na rysunku studium do rozbudowa zespo³u sportowego.

Zgodnie z przyjêtymi w studium kierunkami zagospodaro-
wania przestrzennego w strefie specjalnej PS1 na obszarze
strefy obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia okreœlone dla stref
podstawowych tj. strefy TOs oraz US1 i US2, stosownie do
po³o¿enia i cech poszczególnych fragmentów terenu, oraz do-
datkowe, specjalne kierunki zagospodarowania okreœlone
w odniesieniu do ca³oœci tego obszaru, tj.:
- uporz¹dkowanie terenu, w tym eliminacja istniej¹cych obiek-

tów tymczasowych,
- wyposa¿enie zespo³u w zieleñ towarzysz¹c¹, nawi¹zuj¹c¹

charakterem do zieleni naturalnej, z wykorzystaniem gatun-
ków miejscowych, przy zachowaniu otwaræ widokowych na
Tatry,

- uzupe³nienie i modernizacja wyposa¿enia w urz¹dzenia ko-
munikacji (parkingi) i infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu na podstawie kompleksowego
projektu obejmuj¹cego ca³y obszar PS1.

W obszarach oznaczonych na rysunku studium symbolem
US2 zak³ada siê natomiast:
- utrzymanie i modernizacjê urz¹dzeñ zespo³u skoczni narciar-

skich;
- utrzymanie, modernizacjê i rozbudowê istniej¹cego zespo³u

sportowego, w tym m.in. budowa krytego stadionu lodowe-
go z modernizacj¹ jego technicznego wyposa¿enia i urz¹-
dzeñ widowni;



— 985 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 28 Poz. 183

W zwi¹zku z powy¿szym przeznaczenie wymienione-
go w treœci uwagi terenu dla us³ug sportu i kultury jest
zgodne z ustalon¹ w obowi¹zuj¹cego studium polityk¹ prze-
strzenn¹ miasta. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 mar-
ca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami) ustale-
nia obowi¹zuj¹cego na obszarze Gminy studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego s¹
wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów
miejscowych, a rada Gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoœci
z ustaleniami studium.

Uwaga Nr 28 dotycz¹ca:
- nie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Skocznia, gdy¿ uchwalenie w tej postaci spowo-
duje nieodwracalne skutki wynikaj¹ce z ukonstytuowania siê
zastanych b³êdów u¿ytkowania, eksploatacji, a tak¿e przy-
padkowego zagospodarowania obszaru;

- przeprowadzenia skutecznych konsultacji spo³ecznych i pu-
blicznych, opartych na przygotowanych analizach i studiach
oraz koncepcjach zagospodarowania i u¿ytkowania terenu,
odpowiadaj¹cych w pe³ni oczekiwaniom inwestorów i w³a-
œcicieli;

- doprowadzenie do konsensusu oczekiwañ i woli stron z ich
aktywnym udzia³em i akceptacj¹;

- uwzglêdnienia uwag zamieszczonych w szczegó³owej anali-
zie tekstu planu miejscowego.

- uwzglêdnienia uwag zamieszczonych w piœmie zespo³u pro-
jektowego "Karpla"

- uwzglêdnienia uwag zamieszczonych w piœmie zespo³u COS
ds. inwestycji.

1. Uwaga dotycz¹ca nie uchwalania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego nie podlega rozpatrzeniu.
Zgodnie z zapisem ustawowym uwagi do planu dotycz¹ jego
ustaleñ a nie spraw wynikaj¹cych bezpoœrednio z ustawo-
wych kompetencji Rady Miasta.

2. Uwaga dotycz¹ca przeprowadzenia skutecznych konsultacji
spo³ecznych i publicznych nie podlega rozpatrzeniu gdy¿ po-
dobnie jak uwaga wymieniona w pkt 1 nie dotyczy ustaleñ
zawartych w ustaleniach planu.

3. Uwaga dotycz¹ca doprowadzenie do konsensusu oczeki-
wañ i woli stron z ich aktywnym udzia³em i akceptacj¹ nie
podlega rozpatrzeniu gdy¿ podobnie jak uwaga wymienio-
na w pkt 1 i 2 nie dotyczy ustaleñ zawartych w ustaleniach
planu.

4. Uwagi zamieszczone w szczegó³owej analizie tekstu planu
miejscowego, piœmie zespo³u projektowego "Karpla" oraz
piœmie zespo³u COS ds. inwestycji, uwzglêdniono w sposób
nastêpuj¹cy:
- zawarte w definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy sfor-

mu³owanie: "np.: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne de-
tale wystroju architektonicznego, nadwieszonych nad te-
renem" jest wystarczaj¹ce, gdy¿ podanie szczegó³owych
parametrów ww. elementów na etapie planu nie jest
mo¿liwe i nie wskazane. Mog³oby to bowiem doprowa-
dziæ do wielu problemów na etapie uzyskiwania pozwo-
lenia na budowê. Na terenie objêtym opracowaniem
planu mog¹ powstawaæ zgodnie z ustaleniami planu
obiekty o ró¿nych funkcjach oraz gabarytach i zwi¹za-
nych z tym faktem, bardzo ró¿nych wynikaj¹cych z przy-
jêtych rozwi¹zañ architektonicznych, konstrukcyjnych

i materia³owych parametrach wymienionych w kwestio-
nowanej definicji elementów.

- definicjê powierzchni zabudowy skorygowano poprzez do-
danie zdania o nastêpuj¹cej treœci: "do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza siê czêœci budynków nadwieszonych nad
terenem, takich jak balkon i wykusz";

- parametry dzia³ek okreœlone w § 4 nie dotycz¹ realizacji
budynków realizowanych na ju¿ wydzielonych geodezyj-
nie dzia³kach;

- zapisy dotycz¹ce zakazu stosowania paliw o wysokiej emi-
sji zanieczyszczeñ zgodne s¹ z wnioskami zawartymi
w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko oraz opini¹
do projektu planu Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkie-
go, Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa;

- nie ustalono wiêkszej szerokoœci ci¹gów spacerowych, gdy¿
przebiegaj¹ one przez cenne przyrodniczo tereny po³o¿o-
ne w otulinie TPN oraz tereny otwarte stanowi¹ce przed-
pole Parku Narodowego, w tym przez tereny leœne. Posze-
rzenie ww. ci¹gów mog³oby spowodowaæ ich naGminne
wykorzystywanie jako dróg dojazdowych do istniej¹cej
zabudowy.

- zamieszczony w § 6 ust.1 pkt 1, zapis wynika z ró¿nicy miê-
dzy faktyczny przebiegiem cieków wodnych w terenie a ich
granic¹ wynikaj¹ca z obowi¹zuj¹cej ewidencji gruntów.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa plan miej-
scowy w zakresie wód i gruntów leœnych, klas u¿ytków
rolnych musi uwzglêdniaæ stan prawny wynikaj¹cy z obo-
wi¹zuj¹cej ewidencji gruntów;

- zamieszczona w § 6 ust. 1pkt 3a szerokoœæ narciarskich
tras biegowych wynika z koncepcji wykonanej przez
Urz¹d Miasta Zakopne, zwi¹zanej z ubieganiem siê o mo¿-
liwoœæ organizacji przez Zakopane zawodów spe³niaj¹-
cych wymogi FIS;

- zapisy zamieszczone w § 6 ust. 2 z uwagi na po³o¿enie
terenów, których te zapisy dotycz¹ w granicach Tatrzañ-
skiego Parku Narodowego zosta³y uzgodnione z Dyrek-
torem Parku;

- u¿yte w § 6 ust. 4 pkt1 pojêcie park leœny oznacza, i¿ na ww.
terenach nie bêdzie pozyskiwane drewno dla celów go-
spodarczych i w zwi¹zku z tym nie las nie bêdzie posiada³
funkcji gospodarczej w myœl ustawy o lasach;

- zapisy zawarte w § 6 ust. 3 i 8 uzupe³niono o dopuszczenie
lokalizacji tras narciarskich;

- u¿yte w § 6 ust.9 pkt1 pojêcie park miejski oznacza, i¿ doce-
lowo teren ten bêdzie spe³nia³ tak¹ funkcje i bêdzie on
zagospodarowywany zgodnie z ustaleniami planu przez
Miasto Zakopane.

- zawarte w ustaleniach planu zapisy dotycz¹ce zakazu
realizacji ogrodzeñ wynikaj¹ wprost z uchwa³y w spra-
wie utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Zakopiañ-
skiej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (art. od16 do19), w planach miejscowych
uwzglêdnia siê w szczególnoœci ochronê parków kultu-
rowych, dla których sporz¹dza siê plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, w którym uwzglêdniæ nale¿y spo-
sób ochrony, a tak¿e zakazy i ograniczenia okreœlone
w uchwale o utworzeniu;

- w zapisach planu § 7 ust. 3 nie ma sprzecznoœci pomiêdzy
pkt 3a i pkt 10, gdy¿ w pkt 3a mowa jest o narciarskich
trasach biegowych, których realizacja wynika z wymogów
FIS zaœ w pkt 10 mowa jest o narciarskich trasach tury-
stycznych;

- zapis § 8 ust.1 dotycz¹cy kwalifikacji terenów do obszaru
TPN, dotyczy tylko terenu 5.MW/ZN, o czym œwiadczy
wyraz "oraz", a tak¿e symbol literowy ZN;
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- u¿yte w zapisach planu s³owo "dopuszcza siê", jest zgodne
z wymogami okreœlonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów
z 20.06.2002r w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
S³owo "dopuszcza siê" wskazuje jakiego rodzaju obiekty
mog¹ powstaæ na danym terenie i nie jest równoznaczne
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu.

- ustalona w § 9 ust.3 pkt 5 powierzchnia zabudowy jest
wiêksza ni¿ w innych terenach us³ug, w zwi¹zku z faktem,
i¿ na terenie oznaczonym symbolem 3.U istniej¹ca po-
wierzchnia zabudowy przekracza 50%. W zwi¹zku z po-
wy¿szym usuniêto jednak z ustaleñ 9 ust.2 pkt 5, poniewa¿
ustalenia planu dla omawianego terenu nie dopuszczaj¹
rozbudowy istniej¹cych obiektów. Pozostawiono jedynie
ustalenie mówi¹ce o obowi¹zku pozostawienia w terenach
biologicznie czynnych nie mniej ni¿ 20% powierzchni tere-
nu inwestycji.

- ustalone w § 9 ust.11 pkt 13 wskaŸniki dot. iloœci miejsc
postojowych, przyjêto w przeliczeniu na m2 powierzchni
u¿ytkowej, gdy¿ z wniosków COS- u, jak równie¿ prze-
prowadzanych w trakcie sporz¹dzania planu konsultacji
z pracownikami COS- u, nie wynika³o na jak¹ iloœæ miejsc
noclegowych ma byæ realizowany hotel. Dyrekcja COS-
u by³a obecna na zorganizowanych przez Burmistrza
Miasta Zakopane spotkaniach z zespo³em opracowuj¹-
cym projekt planu, na etapie zbierania wniosków do pla-
nu. Wystosowane zosta³o do COS-u równie¿ stosowne
pismo, z proœb¹ o uszczegó³owienia zamierzeñ inwesty-
cyjnych, w celu ich uwzglêdnienia w projekcie planu.
Zamieszczone wiêc w ustaleniach planu zapisy dotycz¹ce
terenów COS-u sporz¹dzone zosta³y w oparciu o do-
starczone przez COS materia³y.

- zapisy zamieszczone w § 9 ust.20 (po zmianie ust. 19) pkt 5
oraz ust. 21 (po zmianie ust. 20) pkt 5 uzyska³y pozytywne
uzgodnienie Dyrektora TPN-u w zwi¹zku z faktem, i¿ tere-
ny których one dotycz¹ po³o¿one s¹ w granicach Parku
Narodowego;

- ustalenia zawarte w § 9 ust. 23 (po zmianie ust. 22) wyni-
kaj¹ z zapisów obowi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Za-
kopane i s¹ kontynuacj¹ zawartej w ww. dokumencie po-

lityki przestrzennej miasta. Przeznaczenie terenu oraz prze-
widywany projektem planu program inwestycyjny uzy-
ska³ akceptacjê Burmistrza Miasta oraz Miejskiej Komisji
Architektoniczno - Urbanistycznej. Lokalizacja wielofunk-
cyjna hali sportowo - widowiskowej w pobli¿u zespo³u
skoczni narciarskich oraz stadionów u¿ytkowanych przez
COS - jest równie¿ podyktowana koniecznoœci¹ ochrony
przed przypadkowym zainwestowaniem strategicznego
dla obszaru miasta terenu, który zwi¹zany jest od dziesi¹t-
ków lat z funkcja sportow¹. Ponadto COS winien byæ ¿ywot-
nie zainteresowany realizacj¹ hali o funkcji sportowej,
zw³aszcza, i¿ teren na którym znajduje siê siedziba COS-u
jest zbyt ma³y aby zrealizowaæ na nim wszystkie koniecz-
ne dla funkcjonowania COS-u obiekty.

- uwagi dotycz¹ce uk³adu komunikacyjnego s¹ bezzasadne,
poniewa¿ nie jest mo¿liwym zmiana uk³adu komunikacyj-
nego na obszarze objêtym opracowaniem, bez analizy
uk³adu komunikacyjnego ca³ego miasta, zw³aszcza i¿ te-
ren objêty planem w znacznym stopniu jest ju¿ zabudowa-
ny. Analiza tak niewielkiego fragmentu w oderwaniu od
ca³ego systemu komunikacyjnego miasta jest nie tylko
niemo¿liwa ale te¿ sprzeczna z zasadami sztuki i zdrowego
rozs¹dku;

- uwaga dotycz¹ca nie uwzglêdnienia w planie procesu wy-
³¹czania z produkcji leœnej terenu pod budowê hali sporto-
wej wynika z faktu, i¿ Minister Œrodowiska nie wyrazi³ zgo-
dy na zmianê przeznaczenie terenów leœnych na cele nie-
leœne. W zwi¹zku z powy¿szym teren ww. pozosta³ w prze-
znaczeniu leœnym i oznaczony zosta³ symbolem 4.ZL.

- uwagê dotycz¹c¹ ustalonego w planie obowi¹zku uwzglêd-
nienia korytarza ekologicznego od terenów lasów o szero-
koœci 10 metrów licz¹c od korny drzew, który koliduje z za-
budow¹ zewnêtrznej klatki schodowej w terenie 18.U
uwzglêdniono zamieszczaj¹c w § 4 ust. 4 zapis o nastêpuj¹-
cej treœci: "Dopuszcza siê zmniejszenie ww. odleg³oœci w te-
renie 18.U przy zachowaniu przepisów odrêbnych z zakre-
su bezpieczeñstwa po¿arowego".;

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: W. Bystrzycki

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (012) 392-12-20

e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Sk³ad: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i Kolporta¿: Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,  tel. (012) 392-16-96

Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (012) 392-16-96

ISSN 1507-1561 Cena egz. 70,20 z³ w tym 7% VAT

Egzemplarze z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia do Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (012) 392-16-96

do Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 5 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.

Zam. 0073/Wr/01/09


