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2683

Uchwa³a Nr XXVII/187/2009
Rady Gminy Micha³owice

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Micha³owice dla obszaru IV- Dolina D³ub-
ni zmieniaj¹cego uchwa³ê Nr XLV/383/2006 Rady Gminy
w Micha³owicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Micha³owice dla obszaru I i uchwa³ê
Nr XLVI/385/2006 Rady Gminy w Micha³owicach z dnia
31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Micha³owice
dla obszaru III.

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr80, poz.717 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z póŸn. zm.) i uchwa³y z dnia
30 marca 2007 roku Nr V/32/2007 Rady Gminy Micha³owice
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Micha³owice dla ob-
szaru IV, oraz po stwierdzeniu zgodnoœci ze Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Micha³owice zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Gminy
Nr XXIV/200/2004 z dnia 30 wrzeœnia 2004r., Rada Gminy Mi-
cha³owice uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Ustalenia wyjaœniaj¹ce

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Micha³owice dla obszaru IV zwany dalej pla-
nem, którego treœæ zawarta jest w nastêpuj¹cych rozdzia-
³ach:
Rozdzia³ 1 - Ustalenia wyjaœniaj¹ce §1-2
Rozdzia³ 2 - Ustalenia ogólne, pojêcia u¿ywane w planie §3-5
Rozdzia³ 3 - Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego §6
Rozdzia³ 4 - Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska
naturalnego i przyrody  §7-9
Rozdzia³ 5 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków, krajobrazu kulturowego, oraz dóbr kultury wspó³-
czesnej §10
Rozdzia³ 6 - Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych §11-12
Rozdzia³ 7 - Przeznaczenia terenów, zasady i parametry ich
zagospodarowania i zabudowy §13-26
Rozdzia³ 8 - Ustalenia szczegó³owe, przeznaczenie terenów
w jednostkach wydzielonych planem §27
Rozdzia³ 9 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej §28-35
Rozdzia³ 10 - Zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
moœci
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów §36-37
Rozdzia³ 11 - Ustalenia koñcowe, stawki procentowe §38-41

§ 2

1. Niniejsza uchwa³a stanowi tekst planu.
2. Niniejsza uchwa³a stanowi zmianê obowi¹zuj¹cych: uchwa-

³y Nr XLV/383/2006 Rady Gminy w Micha³owicach z dnia

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Micha³owice
dla obszaru I oraz uchwa³y Nr XLVI/385/2006 Rady Gminy
w Micha³owicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Micha³owice dla obszaru III.

3. Plan obejmuje teren Doliny D³ubni i wyznaczone obszary
czêœci wsi:
1) Wilczkowice;
2) Zerwana;
3) Micha³owice;
4) M³odziejowice;
5) Ksi¹¿niczki;
6) Koñczyce;
7) Raciborowice.

4. Za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y jest rysunek pla-
nu w skali 1: 2000
1) Ustaleniami na rysunku planu s¹:

a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu

lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) symbole identyfikuj¹ce tereny,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) oznaczenia wynikaj¹ce z mocy innych przepisów

jak:obiekty i tereny objête ochron¹ konserwatorsk¹,
archeologiczn¹ i przyrodnicz¹ wraz ze strefami, strefy
techniczne obiektów i urz¹dzeñ liniowych infrastruktu-
ry technicznej;

2) Informacjami na rysunku planu s¹:
a) granica Gminy, granice administracyjne so³ectw,
b) granice stref zwi¹zanych z wystêpowaniem charakte-

rystycznych b¹dŸ wymagaj¹cych dodatkowych infor-
macji obszarów, wykraczaj¹cych poza granice terenów
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, np. granice
zbiorników wód podziemnych (GZWP 409),

c) przebiegi ci¹gów infrastruktury technicznej wraz z ozna-
czonymi strefami ochronnymi

d) oznaczenia obiektów,
e) dominanty, ci¹gi i punkty widokowe,
f) pozosta³e oznaczenia zawarte w legendzie rysunku

planu.
5. Za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y jest: Rozstrzygniê-

cie o sposobie rozpatrzenia uwag.
6. Za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y jest: Rozstrzygniê-

cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych Gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne, pojêcia u¿ywane w planie

§ 3

Ilekroæ w treœci niniejszej uchwa³y pojawi¹ siê poni¿ej wy-
mienione pojêcia nale¿y przez to rozumieæ:

1) uchwa³a - niniejsza uchwa³a Rady Gminy Micha³owice;
2) plan - ustalenia zawarte w czêœci tekstowej i rysunku

planu;
3) rysunek planu - za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y
4) Ustawa - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80.
poz. 717 z póŸn. zm.);

5) przepisy odrêbne - obowi¹zuj¹ce przepisy: dyrekty-
wy Unii Europejskiej, Ustawy wraz z aktami wykonaw-
czymi;

6) jednostki przestrzenne - wyodrêbnione fragmenty miej-
scowoœci wymienione w Rozdz.1 § 2 ust. 2 wraz z przypisa-
nymi im oznaczeniami:
a) Wilczkowice - IV £,
b) Zerwana - IV R,
c) Micha³owice - IV F,
d) M³odziejowice - IV G,
e) Ksi¹¿niczki - IV D,
f) Koñczyce - IV B,
g) Raciborowice - IV I;

7) tereny - wyznaczone w obszarze ka¿dej z wsi obszary o jed-
norodnym przeznaczeniu, wyznaczone na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi wraz z przypisanymi im identyfi-
kuj¹cymi oznaczeniami;

8) adaptacja - zachowanie istniej¹cego zagospodarowania
lub sposobu u¿ytkowania z mo¿liwoœci¹ przeprowadzenia
robót zwi¹zanych z remontem i utrzymaniem stanu istnie-
j¹cego, przebudow¹, nadbudow¹ i rozbudow¹ w granicach
ustaleñ planu;

9) przeznaczenie podstawowe (funkcja podstawowa) -
nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta-
³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na wyznaczonym te-
renie, dla którego przyjête ustalenia obowi¹zuj¹ tak¿e w sto-
sunku do innych dopuszczalnych przeznaczeñ i funkcji.

10) przeznaczenie dopuszczalne (funkcja dopuszczalna) -
rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowy, uzu-
pe³niaj¹cego lub wzbogacaj¹cego przeznaczenie podsta-
wowe, okreœlane ka¿dorazowo przy ustaleniach dla dane-
go terenu;

11) przeznaczenie przynale¿ne - przeznaczenie, które mo¿e
wystêpowaæ przy ka¿dym przeznaczeniu podstawowym
i dopuszczalnym nie wymagaj¹ce ka¿dorazowego dopre-
cyzowania jak istniej¹ce lub planowane: powierzchnie jezd-
ne, postojowe, piesze i rowerowe, zabudowa gospodar-
cza, powierzchnie zieleni, zieleñ urz¹dzon¹, miejsca na od-
pady, ogrodzenia, ma³¹ architekturê, zadaszenia, pergole,
tarasy, budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, ram-
py, place zabaw, oczka i zbiorniki wodne i przeciwpo¿aro-
we, urz¹dzenia ogrodowe, elementy reklamowe wolno-
stoj¹ce i zwi¹zane z obiektami budowlanymi, obiekty, sie-
ci, przy³¹cza i urz¹dzenia zwi¹zane z uzbrojeniem terenu
i infrastruktur¹ techniczn¹, wraz z zagwarantowaniem do
nich dostêpnoœci komunikacyjnej, budowle i urz¹dzenia
s³u¿¹ce produkcji rolnej i leœnej;

12) strefy - obszary w których obowi¹zuj¹ szczególne warunki
zagospodarowania oprócz okreœlonych przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;

13) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr efektywnego wykorzystania terenów
zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej (I) ustalony na pod-
stawie proporcji: sumy powierzchni wszystkich kondygna-
cji nadziemnych, liczonej w zewnêtrznym obrysie murów
(Po) do powierzchni terenu w granicach dzia³ki budowlanej
(lub dzia³ek budowlanych) jako terenu przeznaczonego na
cele inwestycyjne, wchodz¹cej w obszar ustalenia w ra-
mach projektu jego zagospodarowania (T). Na poddaszu
u¿ytkowym nie wlicza siê do powierzchni (Po), powierzchni
liczonej do wysokoœci 1,4m w œwietle pomieszczenia, a po-
miêdzy 1,4m a 2,20m liczy siê 50% powierzchni. WskaŸnik
intensywnoœci zabudowy wyra¿a wzór: I = Po/T

14) nieuci¹¿liwa dzia³alnoœæ - taka, która nie powoduje
powstawania uci¹¿liwoœci wykraczaj¹cej poza granice
objête inwestycj¹, szczególnie w zakresie emisji: œcie-
ków, cz¹stek sta³ych, gazów, wibracji, ha³asu, odorów
i py³ów;
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15) wskaŸnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-
¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni terenu, która nie mo¿e byæ zabudowana
powierzchniowo lub kubaturowo (tak¿e w g³¹b gruntu) w ra-
mach powierzchni terenu inwestycji. Do procentowego obli-
czenia udzia³u powierzchni biologicznie czynnej wlicza siê 50%
sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10m2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwiet-
niki na pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê;

16) powierzchnia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów ku-
baturowych istniej¹cych i projektowanych zlokalizowanych
w obszarze zagospodarowania lub dzia³ce budowlanej, li-
czon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy œcian
przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni z podpora-
mi czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych kondygnacji;

17) wskaŸnik powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji lub
dzia³ki budowlanej;

18) obszar zagospodarowania - nale¿y przez to rozumieæ te-
ren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê, lub zg³o-
szeniem prac niewymagaj¹cych pozwolenia na budowê
i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumie-
niu przepisów odrêbnych.

§ 4

W tekœcie i rysunku planu stosuje siê nastêpuj¹ce symbole
identyfikuj¹ce tereny w jednostkach przestrzennych:
1) Wilczkowice     IV.£.MN

IV.£.RM
IV.£.ZN
IV.£.ZL
IV.£.US/U
IV.£.U

2) Zerwana          IV.R.U
 IV.R.ZN

3) Micha³owice   IV. F.MN
IV. F. MN/U
IV. F. U
IV. F. US/U
IV. F. ZN
IV. F. ZL
IV. F. RM
IV. F. K

4) M³odziejowice IV. G. MN
IV. G. MN/U
IV. G. UR
IV. G. RM
IV. G. ZN
IV.G. ZL
IV.G. K

5) Ksi¹¿niczki        IV. D. MN
IV. D. MN/U
IV. D. RM
IV. D. ZN
IV. D. ZL

6) Koñczyce         IV. B. MN
IV. B. ZN
IV. B.K

7) Raciborowice  IV. I. MN
IV. I. RM
IV. I. ZN
IV. I. W

 § 5

1. Ustalenia planu dotycz¹ce zagospodarowania i warun-
ków zabudowy nale¿y stosowaæ w granicach terenów
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, jak i w grani-
cach dzia³ek oraz terenów inwestycyjnych w jego obsza-
rze, uwzglêdniaj¹c ustalenia zawarte na rysunku planu
oraz ustalenia ogólne i szczegó³owe zawarte w rozdzia-
³ach 4-8.

2. Przeznaczenia podstawowe terenów - oznaczenia literowe:
1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z obiektami us³ugowymi;
3) U - teren zabudowy us³ugowej;
4) US/U - teren us³ug sportu i rekreacji;
5) UT - tereny turystyki i rekreacji z us³ugami i zieleni¹

towarzysz¹c¹
6) RM - tereny gospodarki rolnej i zabudowy zagrodowej

prowadzonej na gruntach rolnych, ³¹kach, pastwiskach
sadach;

7) ZN - tereny zieleni;
8) ZL - teren lasów i zalesieñ;
9) W - tereny infrastruktury technicznej - wodoci¹gi;

10) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja i wo-
doci¹gi;

11) KDGP, KDZ, KDL, KDD - teren komunikacji - drogi pu-
bliczne;

12) KDW - teren komunikacji - drogi wewnêtrzne.

Rozdzia³ 3
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 6

1. W celu powstrzymania procesu rozwoju zabudowy roz-
proszonej wprowadza siê zakaz lokalizacji nowego zain-
westowania kubaturowego w terenach, na których nie
zosta³o ono przewidziane niniejszym planem i przepisami
odrêbnymi. Jednoczeœnie istniej¹c¹ zabudowê rozpro-
szon¹ przeznacza siê do adaptacji z mo¿liwoœci¹ lokaliza-
cji nowych budynków uzupe³niaj¹cych istniej¹ce zainwe-
stowanie tj. gara¿y i budynków gospodarczych, przy spe³-
nieniu wymogów jakie obowi¹zuj¹ dla terenu oznaczone-
go symbolem MN.

2. Kszta³towanie ³adu przestrzennego ustala siê w nawi¹za-
niu do istniej¹cego zagospodarowania, któremu w ramach
ustalonego przeznaczenia zapewnia siê mo¿liwoœæ ada-
ptacji.

3. Zakazuje siê lokalizacjê w obszarze opracowania obiektów
handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni sprze-
da¿y powy¿ej 2000 m2.

4. Kszta³towanie formy architektonicznej nowych obiektów
kubaturowych i in¿ynierskich powinno nawi¹zywaæ do
wartoœciowych elementów miejscowej tradycji budow-
lanej.

5. W przypadkach uzasadnionych nieregularnym kszta³tem,
wielkoœci¹ dzia³ki lub istniej¹cym zagospodarowaniem, wa-
runkami wynikaj¹cymi z zainwestowania na s¹siednich dzia³-
kach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki bezpoœrednio w jej gra-
nicy, przy zachowaniu pozosta³ych norm i standardów wy-
znaczonych planem, w dostosowaniu do uwarunkowañ wy-
nikaj¹cych ze stanu istniej¹cego i przepisów odrêbnych, a tak-
¿e interesów osób trzecich.

6. Zakazuje siê realizacji zabudowy szeregowej.
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Rozdzia³ 4
Zasady ochrony i kszta³towania

œrodowiska naturalnego i przyrody

§ 7

1. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony œrodowiska w za-
kresie ochrony wartoœci krajobrazowych, warunków natu-
ralnych i klimatycznych
1) Obowi¹zek przestrzegania zasad zrównowa¿onego roz-

woju we wszelkich zamierzeniach inwestycyjnych;
2) Ustala siê minimalny wskaŸnik powierzchni terenów bio-

logicznie czynnych:
a) dla terenów MN - 60%,
b) dla terenów MN/U,US/U,UT - 50%,
c) dla terenów U - 40%.
d) dla terenów RM - nie wyznacza siê z uwagi na po³o¿e-

nie w terenach rolnych
2. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony œrodowiska - w za-

kresie ochrony przed ha³asem, wibracjami i polami elek-
tromagnetycznymi:
1) dla istniej¹cych i projektowanych obiektów us³ugowych

oraz innych obiektów dzia³alnoœci gospodarczej ustala
siê koniecznoœæ ograniczania zwi¹zanej z ni¹ uci¹¿liwoœæ
do granic dzia³ki u¿ytkownika aby emisje nie przekracza-
³y obowi¹zuj¹cych standardów jakoœci œrodowiska (po-
wy¿sze dotyczy tak¿e ha³asu szczególnie w odniesieniu
do terenów mieszkaniowych oraz urz¹dzeñ wymienio-
nych w przepisach odrêbnych);

2) ustala siê, ¿e dla terenów na których zostanie stwier-
dzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha³a-
su, wymagane jest wprowadzenie zabezpieczeñ w po-
staci urz¹dzeñ i budowli ochronnych (ekrany akustycz-
ne, nasypy ipt.) szpalerów drzew, ekranów akustycz-
nych (lub innych);

3) w obszarze planu, na podstawie przepisów odrêbnych
wskazuje siê tereny wyznaczone dla poszczególnych ro-
dzajów przeznaczenia, dla których okreœlone zosta³y do-
puszczalne poziomy ha³asu. Dla tych terenów nale¿y
przyjmowaæ najni¿szy poziom ha³asu ustalony dla funk-
cji dominuj¹cej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN, RM)

- tereny jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej,
b) dla zabudowy mieszkaniowej z obiektami us³ugowy-

mi (MN/U) - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z obiektami us³ugowymi,

3. Wprowadza siê koniecznoœæ ochrony:
1) otulin biologicznych cieków i zbiorników wodnych;
2) istniej¹cych pomników przyrody;
3) zabytkowych parków.

4. W przypadku lokalizacji parkingów - ustala siê nakaz wyko-
nania nawierzchni lub urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych odprowa-
dzenie wód opadowych poprzez separatory b³ota i oleju
do odbiornika lub szczelnych zbiorników.

5. Zaleca siê stosowanie niskoemisyjnych noœników energii
dla celów grzewczych i socjalno - bytowych, ustala siê Ÿró-
d³a lokalne przystosowane do paliw tzw. ekologicznych -
dotyczy nowych budynków. Zaleca siê stosowanie odna-
wialnych Ÿróde³ energii, jak; pompy cieplne, elektrownie
wiatrowe i wodne, Ÿród³a geotermalne, inne technologie
charakteryzuj¹ce siê znikoma lub zerow¹ emisj¹ lub ch³on-
noœci¹ energii ze Ÿróde³ nieodnawialnych.

6. Ustala siê nakaz ochrony naturalnie ukszta³towanych ko-
ryt rzek i potoków wraz z roœlinnoœci¹ - w obszarze dzia³ki
lub w odleg³oœci 6 m od krawêdzi brzegu.

7. Dla ustalonych w planie terenów zabudowy ustala siê za-
kaz budowy obiektów kubaturowych w odleg³oœci mniej-
szej ni¿ 15 m od brzegu cieku wodnego.

8. Ustala siê nakaz odprowadzenia œcieków do kanalizacji
sanitarnej, w przypadku jej braku dopuszcza siê realizacjê
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych jako rozwi¹zania
tymczasowego.

9. Ustala siê zakaz odprowadzania œcieków do wód i do grun-
tu.

10. Ustala siê zakaz realizacji nowych przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko jest wy-
magane bezpoœrednio z mocy prawa za wyj¹tkiem, pro-
wadzenia górniczych i geologicznych badañ poszukiwaw-
czych, inwestycji celu publicznego, oraz remontów i rozbu-
dów istniej¹cych zak³adów us³ugowych (celem podniesie-
nia standardów œrodowiskowych)

11. Ustala siê zakaz sk³adowania, utylizacji i przetwarzania
odpadów poza miejscami wyznaczonymi w Gminnym Pla-
nie Gospodarki Odpadami

§ 8

Zasady ochrony i zagospodarowania terenu wynikaj¹ce
z po³o¿enia w obszarze stref wystêpuj¹cych w planie:
1) strefa "SOU" ochrony technicznej wokó³ urz¹dzeñ i sieci

magistralnych o zasiêgu okreœlonym na rysunku planu:
a) zasiêg strefy, zró¿nicowany w zale¿noœci od rodzaju sieci,

przyjêty zosta³ na podstawie przepisów odrêbnych,
b) w strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji obiektów bu-

dowlanych kubaturowych, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi,

c) formy u¿ytkowania gruntów w ramach strefy winny wyni-
kaæ z przepisów odrêbnych,

d) istniej¹ce obiekty pozostawia siê do adaptacji,
2) strefa "OS" obszary zagro¿one osuwaniem siê mas ziemi

obejmuj¹ce obszar potencjalnego wystêpowania osuwisk
i z³azisk. Na ustalonych terenach obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
a) dopuszcza siê mo¿liwoœæ prowadzenia ci¹gów drogowych

i uzbrojenia poprzedzone badaniami wynikaj¹cymi z prze-
pisów odrêbnych,

b) nowe zainwestowanie kubaturowe wymaga przeprowa-
dzenia badañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,

c) zaleca siê zalesienia jako formy u¿ytkowania gruntów,
3) strefa "ZZ" obszary zagro¿one powodzi¹ obejmuj¹ce tere-

ny zagro¿one zalaniem wod¹ powodziow¹ Q1% oraz obsza-
ry zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odp³ywu
spowodowany wysokimi stanami wód w rzekach. Na wy-
znaczonych obszarach obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
a) ustala siê wprowadzanie zieleni niskiej, ³¹k i pastwiska

jako formy u¿ytkowania terenu,
b) koniecznoœæ zabezpieczenia odwodnienia ci¹gów komu-

nikacyjnych na terenach zagro¿onych powodzi¹,
c) rozwi¹zania konstrukcyjno-techniczne przebudowywa-

nych lub rozbudowywanych obiektów kubaturowych win-
ny uwzglêdniaæ zagro¿enie powodziowe; zakaz podpiwni-
czania budynków,

d) koniecznoœæ prowadzenia prac melioracyjnych i udra¿-
niaj¹cych cieki wodne,

4) strefa ochronna ujêæ wody - dla Krakowa z rzeki D³ubni w Ra-
ciborowicach, "E1"- ochrony zasobów wód powierzchnio-
wych bezpoœredniej ochrony, "E2"- ochrony zasobów wód
powierzchniowych poœredniej ochrony wewnêtrznej,
"E3" - ochrony zasobów wód powierzchniowych poœred-
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niej ochrony zewnêtrznej o zasiêgach przedstawionych na
rysunku planu. W zakresie strefy "E1", "E2" oraz "E3" (ob-
szaru ochronnego ujêcia wody dla Krakowa z rzeki D³ubni
w Raciborowicach) wprowadza siê obowi¹zek realizacji usta-
leñ zawartych w przepisach odrêbnych i decyzji Wojewody
Krakowskiego z dnia 25.07.1994 r.
a) dla strefy "E1"- ochrony zasobów wód powierzchniowych

bezpoœredniej ochrony obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
- zakaz u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych

z eksploatacj¹ ujêcia wody,
- nakaz zapewnienia odprowadzenia wód opadowych z te-

renów przyleg³ych w taki sposób, aby nie mog³y prze-
dostawaæ siê do urz¹dzeñ poboru wody,

b) dla strefy "E2"- ochrony zasobów wód powierzchniowych
poœredniej ochrony wewnêtrznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:
- zakaz lokalizacji cmentarzy i grzebania zwierz¹t, - na

terenie opracowania planu nie ma cmentarzy,
- zakaz wprowadzania œcieków do ziemi i wody,
- zakaz urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
- zakaz intensywnego chowu ryb i ich dokarmiania,
- zakaz pojenia, p³awienia i wypasania zwierz¹t,
- zakaz mycia pojazdów mechanicznych,
- zakaz wydobywania materia³ów z koryta rzeki, zakaz

urz¹dzania obozowisk i uprawiania sportów wodnych,
- zakaz wykonywania robót melioracyjnych,
- zakaz budowania torów kolejowych,
- zakaz stosowania intensywnych dawek nawo¿enia na-

turalnego i sztucznego,
- zakaz lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na

systemie chowu bezœció³kowego,
- zakaz hodowli w systemie œció³kowym powy¿ej 100DJP,

c) dla strefy "E3" - obejmuj¹ca pozosta³e tereny w granicy
opracowania planu - ochrony zasobów wód powierzch-
niowych poœredniej ochrony zewnêtrznej obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:
- zakaz wprowadzania œcieków do ziemi i wody,
- zakaz rolniczego wykorzystania œcieków,
- zakaz przechowywania i sk³adowania odpadów promie-

niotwórczych,
- zakaz lokalizowania wysypisk, wylewisk odpadów ko-

munalnych;
5) Strefa "D" - ochrony wód podziemnych obejmuje obszar za-

legania udokumentowanych zasobów G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 409 "Niecka Miechowska", oraz projektowa-
ny obszar ochronny udokumentowanych zasobów G³ównego
Zbiornika Wód podziemnych Nr 409 "Niecka Miechowska dla
których wprowadza siê nastêpuj¹ce ograniczenia:
a) nakaz docelowego uporz¹dkowania gospodarki wodno -

œciekowej, poprzez budowê kanalizacji sanitarnej,
b) nakaz zabezpieczenia przed niekontrolowanym wycie-

kiem substancji szkodliwych dla œrodowiska z obiektów
i urz¹dzeñ,

c) zakaz lokalizowania wysypisk, wylewisk odpadów komu-
nalnych,

d) spe³nienie wymogów ochrony powinno byæ wi¹zane z wy-
posa¿eniem terenów ustalonych dla zainwestowania ku-
baturowego w urz¹dzenia odprowadzenia i oczyszczania
œcieków,

e) zachowanie zadrzewieñ i trwa³ych u¿ytków zielonych po-
³o¿onych w dolinie rzeki D³ubni,

f) tworzenie nowych zalesieñ i zadrzewieñ w zlewni rzeki
D³ubni dla zwiêkszenia retencji wód,

g) zachowanie stawów i oczek wodnych na terenie ca³ego
obszaru opracowania.

6) strefa "Z" - zakazu zabudowy dla której obowi¹zuje zakaz
budowy nowych obiektów budowlanych w z wyj¹tkiem obiek-
tów s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub ry-
backiej, z mo¿liwoœci¹ adaptacji budynków istniej¹cych.

§ 9

W celu ochrony krajobrazu i przyrody ustala siê strefê "P"
- ochrony Parków Krajobrazowych o zasiêgu okreœlonym na
rysunku planu:
1) w obszarach objêtych D³ubniañskim Parkiem Krajobrazo-

wym le¿¹cym w obszarze Zespo³u Jurajskich Parków Krajo-
brazowych (obowi¹zuje: Rozporz¹dzenie Wojewody Ma³o-
polskiego Nr 84/06 z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. w sprawie
D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego).

2) w obszarze objêtym strefami zakazu zabudowy w Parku
Krajobrazowym zakazuje siê budowy nowych obiektów bu-
dowlanych w pasie wyznaczonym na rysunku planu z wyj¹t-
kiem obiektów s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej, a tak¿e inwestycji celu publicznego.
Istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do adaptacji.

Rozdzia³ 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§ 10

1. Wskazuje siê, chroniony na mocy przepisów odrêbnych, ob-
szar wpisany decyzj¹ Wojewody Ma³opolskiego z dnia
10 paŸdziernika 1984 roku do rejestru zabytków nierucho-
mych pod numerem A-492, oznaczony w rysunku planu szra-
fem oraz symbolem OR, obejmuj¹cy za³o¿enie dworsko -
parkowe w sk³ad, którego wchodz¹: dwór z po³owy XVI prze-
budowany w XIX wieku, drewniany m³yn wodny z 1936
roku i park w miejscowoœci M³odziejowice.

2. W obszarze oznaczonym symbolem OR ustala siê:
1) Nakazy:

a) zachowania, konserwacji i ochrony,
b) utrzymania w dobrym stanie technicznym,
c) zniwelowania podstawowych zagro¿eñ, takich jak:

- brak u¿ytkownika dla ca³oœci za³o¿enia i wszystkich
obiektów budowlanych w jego obszarze,

- brak opieki konserwatorskiej,
- zmiany stosunków wodnych,

d) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali i po-
dzia³ów otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmiesz-
czenia oraz detalu architektonicznego, utrzymania b¹dŸ
przywrócenia tradycyjnej kolorystyki obiektów budow-
lanych oraz rodzaju materia³ów zewnêtrznych historycz-
nych obiektów budowlanych,

e) zabiegi pielêgnacyjno - konserwacyjne drzewostanu,
f) utrzymania lub przywrócenia uk³adu wodnego kaskad

przy jazie,
g) w przypadku dekapitalizacji obiektów budowlanych na

skutek wydarzeñ losowych, odbudowy nowych na za-
sadzie wymiany substancji tj. budynków o tych samych
gabarytach, detalach architektonicznych i podzia³ach
elewacji.

2) Dopuszczenia:
a) u¿ytkowania obiektów budowlanych i za³o¿enia parko-

wego ze zmian¹ pierwotnego przeznaczenia i u¿ytko-
wania,

b) adaptacji z mo¿liwoœci¹ budowy nowych obiektów bu-
dowlanych,
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c)dekompozycji za³o¿enia parkowego, z zachowaniem cha-
rakteru parku krajobrazowego,

d) lokalizacji reklam wolnostoj¹cych i wkomponowanych
w elewacjê, szczególnie o charakterze szyldów, nieprze-
s³aniaj¹cych istotnych elementów dekoracyjnych, otwo-
rów okiennych i drzwiowych, z zastrze¿eniem ppkt. 3b;

3) Zakazy:
a) prowadzenia robót budowlanych skutkuj¹cych zatar-

ciem historycznych cech stylistycznych obiektów bu-
dowlanych,

b) lokalizacji reklam wielkogabarytowych, tj. w wymia-
rach powy¿ej 2 x 2 metry p³aszczyzny reklamy, za wy-
j¹tkiem reklam zwi¹zanych z krótkoterminowymi wy-
darzeniami sportowymi, kulturalnymi, itp.

3. Wskazuje siê, chronione na mocy planu, obiekty wpisane do
gminnej ewidencji zabytków, oznaczone w rysunku planu
szrafem oraz symbolem OE z numerem to¿samym z nume-
rem w gminnej ewidencji zabytków:
1) OE-10 - murowany dom Nr 39 z 1890 roku w miejscowo-

œci Ksi¹¿niczki (dz.Nr 90),
2) OE-21 - drewniany dom Nr 14 z 1910 roku w miejscowo-

œci Micha³owice II (ul.Krakowska 190, dz.Nr 525/1),
3) OE-22 - drewniany dom Nr 10 z 1941 roku w miejscowo-

œci Micha³owice II (ul.Krakowska 314, dz.Nr 249/2),
4) OE-23 - drewniany dom Nr 26 z 1949 roku w miejscowo-

œci M³odziejowice (dz. Nr 84),
5) OE-32 - dawny m³yn, dom Nr 15 z 1897 roku w miejsco-

woœci Raciborowice (dz.Nr 321/1),
6) OE-33 - drewniany dom Nr 44 z 1940 roku w miejscowoœci

Raciborowice (dz.Nr 314),
7) OE-34 - drewniany dom Nr 58 z 1920 roku w miejscowo-

œci Raciborowice (dz.Nr319).
4. Dla obiektów oznaczonych symbolem OE ustala siê:

1) Nakazy:
a) zachowania, konserwacji i ochrony,
b) utrzymania w dobrym stanie technicznym,
c) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali i po-

dzia³ów otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmiesz-
czenia, detalu architektonicznego i stolarskiego oraz
rodzaju i formy materia³ów elewacyjnych;

2) Dopuszczenia:
a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy w polu wyzna-

czonym zapisami planu, przy utrzymaniu stylu budyn-
ku oraz, w czêœci dobudowywanej, skali, wysokoœci,
spadków dachu,

b) realizacja okien po³aciowych jedynie w osi okien znaj-
duj¹cych siê w œcianie pod dan¹ po³aci¹;

3) Zakazy:
a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy oraz zmiany wygl¹-

du elewacji w sposób zacieraj¹cy historyczne cechy styli-
styczne obiektu, w tym równie¿ przy u¿yciu materia³ów
elewacyjnych odmiennych ni¿ w chronionym obiekcie,

b) wykonywania czêœciowego remontu elewacji, w spo-
sób dekomponuj¹cy ca³oœciowy uk³ad elewacji, dopusz-
cza siê taki remont, je¿eli czêœæ elewacji ulegnie znisz-
czeniu w sposób zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu lub wy-
raŸnie szpec¹cy,

c) wymiany okien i drzwi z drewnianych na wykonane
z PCV,

d) lokalizacji wolnostoj¹cych i zwi¹zanych z konstrukcj¹
budynku, wielkogabarytowych, tj. w wymiarach powy-
¿ej 2 x 2 metry, reklam na dzia³ce, na której znajduje siê
budynek OE.

5. Wskazuje siê, chronione na mocy planu i przepisów odrêb-
nych, stanowiska archeologiczne z wyznaczon¹ stref¹ ochro-

ny wykopaliskowej OW, oznaczone w rysunku planu szra-
fem oraz numerem odpowiadaj¹cym numerowi stanowi-
ska w okreœlonym obszarze AZP:
1) 3/100-57 - dokumentuj¹ce lokalizacjê osady z epoki wcze-

snego neolitu, epoki brazu i póŸnego œredniowiecza,
o œredniej wartoœci poznawczej, zlokalizowane w miejsco-
woœci M³odziejowice;

2) 7/100-57 - dokumentuj¹ce lokalizacjê osady z epoki neo-
litu, okresu halsztadzkiego i okresu lateñskiego, o du¿ej
wartoœci poznawczej, zlokalizowane w miejscowoœci Mi-
cha³owice;

3) 11/100-57 - dokumentuj¹ce œlad osadniczy z epoki neoli-
tu, o œredniej wartoœci poznawczej, zlokalizowane w miej-
scowoœci Micha³owice;

4) 15/100-57 - dokumentuj¹ce lokalizacjê osady z epoki neo-
litu oraz póŸnego œredniowiecza, o œredniej wartoœci po-
znawczej, zlokalizowane w miejscowoœci Micha³owice;

5) 19/100-57 - dokumentuj¹ce lokalizacjê osady z okresu
wp³ywów rzymskich oraz póŸnego œredniowiecza, o œred-
niej wartoœci poznawczej, zlokalizowane w miejscowoœci
Micha³owice;

6) 20/100-57 - dokumentuj¹ce lokalizacjê obozowiska z epo-
ki neolitu, osady z póŸnego okresu wp³ywów rzymskich
oraz póŸnego œredniowiecza, o œredniej wartoœci poznaw-
czej, zlokalizowane w miejscowoœci Micha³owice;

7) 45/100-57 - dokumentuj¹ce lokalizacjê osady z epoki neo-
litu, starszej epoki br¹zu oraz œredniowiecza, o du¿ej war-
toœci poznawczej, zlokalizowane w miejscowoœci Micha-
³owice;

8) 46/100-57 - dokumentuj¹ce lokalizacjê osady z kultury
ceramiki promienistej, o œredniej wartoœci poznawczej,
zlokalizowane w miejscowoœci Micha³owice.

6. W obszarze stref OW ustala siê nakaz przed przyst¹pieniem
do wykonywania wszelkich prac ziemnych, wykonania ar-
cheologicznych badañ ratowniczych zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

7. W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne
dotycz¹ce postêpowania w przypadku odkrycia przedmio-
tu, co do którego istnieje przypuszczenie, ¿e jest on zabyt-
kiem.

8. W obszarze objêtym planem wskazuje siê na wystêpowanie
stanowisk archeologicznych, ustalonych na podstawie ma-
teria³ów archiwalnych i literatury, nie wyznaczonych w ry-
sunku planu, oznaczone w tekœcie numerem odpowiadaj¹-
cym numerowi stanowiska w okreœlonym obszarze AZP, dla
których ustala siê /przed przyst¹pieniem do wykonywania
prac ziemnych/ wymóg postêpowania zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
1) 113/100-57 - dokumentuj¹ce œlady osadnicze z epoki neo-

litu, okresu wp³ywów rzymskich oraz wczesnego œrednio-
wiecza, zlokalizowane w miejscowoœci Wilczkowice;

2) 114/100-57 - luŸne znalezisko z okresu póŸnego œrednio-
wiecza, zlokalizowane w miejscowoœci Wilczkowice;

3) 115/100-57 - dokumentuj¹ce osadê z epoki neolitu lub
wczesnej epoki br¹zu, zlokalizowane w miejscowoœci
Micha³owice;

4) 116/100-57 - luŸne znalezisko z epoki neolitu zlokalizowa-
ne w miejscowoœci Micha³owice;

5) 15/101-57 - dokumentuj¹ce osadê z epoki neolitu, zloka-
lizowane w miejscowoœci Raciborowice;

6) 21/101-57 - dokumentuj¹ce osadê z póŸnego okresu wp³y-
wów rzymskich, zlokalizowane w miejscowoœci Koñczyce;

7) 22/101-57 - dokumentuj¹ce osady z epoki neolitu oraz
póŸnego okresu wp³ywów rzymskich, zlokalizowane
w miejscowoœci Koñczyce;
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8) 23/101-57 - dokumentuj¹ce osadê z epoki neolitu, zloka-
lizowane w miejscowoœci Koñczyce;

9)24/101-57 - dokumentuj¹ce osadê z epoki neolitu, zlokali-
zowane w miejscowoœci Ksi¹¿niczki;

10) 25/101-57 - dokumentuj¹ce osady z epoki neolitu, póŸ-
nego okresu wp³ywów rzymskich oraz œredniowiecza,
zlokalizowane w miejscowoœci Ksi¹¿niczki;

11) 26/101-57 - dokumentuj¹ce osadê z epoki neolitu, zloka-
lizowane w miejscowoœci M³odziejowice;

12) 27/101-57 - dokumentuj¹ce osady z epoki neolitu oraz
póŸnego okresu wp³ywów rzymskich, zlokalizowane
w miejscowoœci M³odziejowice.

Rozdzia³ 6
Wymagania wynikaj¹ce

z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych

§ 11

1. W obszarze przestrzeni publicznych ustala siê:
1) koniecznoœæ zachowania istniej¹cego uk³adu ulic, placów,

za³o¿eñ urbanistycznych oraz utrzymania i rewitalizacji
istniej¹cych obiektów zabytkowych i parków;

2) koniecznoœæ dostosowania nowych elementów architek-
tonicznych do historycznej kompozycji z zachowaniem skali
i gabarytów;

3) zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych tablic reklamowych o wy-
miarach wiêkszych ni¿ 2 m x 2 m;

4) stopniow¹ likwidacjê poprzez zakaz rozbudowy i przebu-
dowy obiektów uci¹¿liwych oraz likwidacjê lub remont
obiektów i urz¹dzeñ w z³ym stanie technicznym oraz obiek-
tów funkcjonalnie i estetycznie nie zwi¹zanych z charak-
terem wsi;

5) zakaz lokalizacji nowych obiektów przemys³owych i obiek-
tów us³ugowych, które mog¹ byæ uci¹¿liwe dla mieszkañ-
ców, np. baz transportowych, stacji kontroli pojazdów,
produkcji rolnej: jak ubojnie, rzeŸnie, kurniki, chlewnie,
obory za wyj¹tkiem niewielkich budynków inwentarskich
o wielkoœci nieprzekraczaj¹cej 10DJP;

6) koniecznoœæ wykonywania zjazdów z nieruchomoœci z ma-
teria³ów o strukturze i kolorystyce odpowiadaj¹cej ist-
niej¹cym chodnikom lub dostosowanie w³¹czeñ komuni-
kacyjnych do ulic urz¹dzonych;

7) kszta³towanie przestrzeni publicznych placów i ulic po-
przez podkreœlanie uk³adów i osi kompozycyjnych, dba-
³oœæ o detal, ma³¹ architekturê, kszta³towanie wnêtrz urba-
nistycznych;

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej - komunikacja

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras i urz¹-
dzeñ komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem
terenu pod drogi, ulice, parkingi, oznaczonych na rysunku
planu symbolami:
1) drogi publiczne, oznaczone symbolem "KD" oraz symbo-

lem ich klasy funkcjonalnej:
a) KDGP - droga g³ówna ruchu przyspieszonego(droga

krajowa);
b) KDZ - droga (ulica) zbiorcza (powiatowa);
c) KDL - droga (ulica) lokalna (droga gminna);
d) KDD - droga (ulica) dojazdowa (droga gminna);

2) drogi i ulice wewnêtrzne oznaczone symbolem KDW.

2. Ustala siê minimalne szerokoœci w liniach rozgranicza-
j¹cych dla poszczególnych klas dróg, ulic:
1) droga klasy GP-30 m;
2) drogi i ulice klasy Z- 20 m;
3) drogi i ulice klasy L- 12 m;
4) drogi i ulice klasy D- 10m;
5) drogi (ulice) dojazdy wewnêtrzne klasy KDW min 6 m

w liniach rozgraniczaj¹cych;
6) przebiegi linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic okreœla rysu-

nek planu;
7) odstêpstwa od w/w ustalenia, zgodnie z przepisami od-

rêbnymi;
8) dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji miejsc postojowych

dla samochodów do 3,5 tony maksymalnej masy ca³ko-
witej, w formie wydzielonych zatok postojowych i wy-
znaczonych miejsc postojowych w obrêbie linii rozgrani-
czaj¹cych ulic klas KDG, KDZ, KDL i KDD, oraz dróg we-
wnêtrznych KDW zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi przeznaczeniu podstawo-
wemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras ko-
munikacyjnych mog¹ byæ:
1) ci¹gi piesze i rowerowe, pieszo-jezdne,
2) sieci, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) zatoki autobusowe i wiaty przystankowe,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci

komunikacyjnej,
6) obiekty ma³ej architektury.

4. Ustala siê linie nowoprojektowanych ogrodzeñ od dróg
i ulic publicznych gminnych kategorii KDL i KDD w liniach
rozgraniczaj¹cych tych dróg:
1) droga kategorii KDL (lokalna gminna) - odleg³oœæ ogro-

dzenia minimum 6 m od osi drogi,
2) droga kategorii KDD (dojazdowa) - odleg³oœæ ogrodze-

nia minimum 5 m od osi drogi,
5. Lokalizacja nowoprojektowanych ogrodzeñ dzia³ek po³o-

¿onych przy drogach powiatowych i drodze krajowej mo¿-
liwa jest w liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z przypi-
san¹ im klas¹.

6. Ustala siê minimalne odleg³oœci usytuowania ogrodzeñ od
dróg i ulic kategorii KDW (wewnêtrznych) w odleg³oœci 4 m
od osi jezdni, przy zachowaniu przepisów odrêbnych.

7. Dopuszcza siê zmniejszenie odleg³oœci ogrodzeñ od osi
dróg, je¿eli istniej¹ce ogrodzenia usytuowane s¹ w bli¿szej
odleg³oœci, lub istniej¹ce sieci uzbrojenia i urz¹dzenia dro-
gowe uniemo¿liwiaj¹ lokalizacjê ogrodzeñ w odleg³oœciach
wymienionych w ust.4, 5 i 6 pod warunkiem uzyskania zgo-
dy zarz¹dcy drogi.

8. W przypadku podzia³u dzia³ek przy drodze krajowej obs³u-
ga nowopowstaj¹cej zabudowy na terenach zabudowa-
nych, oraz przeznaczonych do zabudowy w planie zago-
spodarowania przestrzennego obowi¹zuj¹cym do dnia
31.12.2003r. mo¿e odbywaæ siê za poœrednictwem zapro-
jektowanych w niniejszym planie dróg (ulic) publicznych
dojazdowych KDD i wewnêtrznych KDW; jedynie w przy-
padkach braku takich dróg dopuszcza siê dla tych terenów
obs³ugê bezpoœrednio z drogi (ulicy) KDG. W przypadkach
dokonywania podzia³ów dzia³ek zlokalizowanych na oma-
wianych terenach, dla mo¿liwoœci zapewnienia dojazdów
z drogi (ulicy) KDG nale¿y uzyskaæ pozytywn¹ opiniê za-
rz¹dcy drogi krajowej.

9. Przy podziale dzia³ek po³o¿onych przy drodze powiatowej,
lub obs³ugiwanych komunikacyjnie przez drogê powiatow¹
- dla projektowanego podzia³u nale¿y uzyskaæ opinie za-
rz¹dcy drogi powiatowej.
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10. Przy podziale dzia³ek po³o¿onych przy drodze gminnej, lub
obs³ugiwanych komunikacyjnie przez drogê gminn¹ - dla
projektowanego podzia³u nale¿y uzyskaæ opinie zarz¹dcy
drogi gminnej.

11. Odwodnienie dróg winno odbywaæ siê za pomoc¹ rowów
otwartych b¹dŸ innych urz¹dzeñ odwodnienia powierzch-
niowego z dopuszczeniem zastosowania kanalizacji opa-
dowej.

12. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹ istniej¹ce drogi we-
wnêtrzne (KDW),oraz drogi wewnêtrzne nie wydzielone
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi.

13. Na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowê sieæ
dróg zapisanych w planie mo¿e byæ uzupe³niona o odcinki
ci¹gów pieszo-jezdnych zapewniaj¹cych prawid³ow¹ ob-
s³ugê dzia³ek. W tych przypadkach szerokoœci pasów tere-
nu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny
byæ dostosowane do potrzeb; nie mog¹ byæ one mniejsze
ni¿ wynika to z warunków okreœlonych w przepisach doty-
cz¹cych dróg po¿arowych.

14. Dojazdy o d³ugoœci powy¿ej 50 m powinny byæ zakoñczone
placem do zawracania o wymiarach min. 12,5m x 12,5m,
lub w ramach zagospodarowania terenu,

15. Ustala siê wymóg aby tzw. "œlepe siêgacze dróg dojazdo-
wych" nie przekracza³y d³ugoœci 250m. Powy¿ej tej d³ugo-
œci wydzielana droga powinna posiadaæ dwustronne po³¹-
czenie z sieci¹ dróg.

16.Niewyznaczone na rysunku planu przebiegi wa¿niejszych
ci¹gów rowerowych, przewiduje siê mo¿liwoœci ich pro-
wadzenia jako:
1) wydzielone drogi rowerowe;
2) pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników

lub jezdni;
3) ci¹gi pieszo-rowerowe;
4)oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami w ob-

szarach o ma³ym natê¿eniu ruchu;
5) dodatkowo dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury

przy projektowanych trasach.

Rozdzia³ 7
Przeznaczenia terenów, zasady i parametry

ich zagospodarowania i zabudowy

§ 13

Parametry w zakresie intensywnoœci zabudowy i miejsc
postojowych
1. Ustala siê maksymaln¹ intensywnoœæ zabudowy:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonej na rysunku planu symbolem MN do 0,40;

2) dla zabudowy us³ugowej oznaczonej na rysunku planu
symbolem U do 0,60;

3) dla terenów gospodarki rolnej i zabudowy zagrodowej
prowadzonej na gruntach rolnych, ³¹kach, pastwiskach
sadach oznaczonej na rysunku planu symbolem RM do
0,10 (wskaŸnik intensywnoœci zabudowy liczony przy
uwzglêdnieniu ca³ej pow. gospodarstwa rolnego);

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami
us³ugowymi oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/
U do 0,50;

5) dla terenów turystyki i rekreacji z us³ugami i zieleni¹ ozna-
czonej na rysunku planu symbolem UT do 0,50;

6) teren us³ug sportu i rekreacji oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem - US/U do 0,50.

2. W odniesieniu do przedsiêwziêæ us³ugowych, produkcyjnych
i administracyjnych w ramach dzia³ki lub terenu objêtego

przedsiêwziêciem nale¿y zarezerwowaæ proporcjonaln¹ licz-
bê miejsc parkingowych w zale¿noœci od wielkoœci powierzch-
ni u¿ytkowej œrednio 25 miejsc postojowych/1000 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej

3. Ustala siê minimaln¹ iloœæ miejsc postojowych:
1) dla firm produkcyjno - handlowo - us³ugowych prowadz¹-

cych sprzeda¿ detaliczn¹, us³ugi dla ludnoœci wymagane
jest 1 miejsce postojowe na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej

2) dla gastronomii/bary, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na
4 miejsca konsumpcyjne,

3) dla obiektów sportowych 30 miejsc postojowych na
100 u¿ytkowników,

4) w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (MN), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z obiektami us³ugowymi (MN/U), zabudowy zagrodowej
(RM), nale¿y uwzglêdniæ 2 sta³e miejsca postojowe lub
dwa gara¿e, albo jedno miejsce postojowe i jeden gara¿.

4. W obrêbie jednej dzia³ki ewidencyjnej lub kilku dzia³ek sta-
nowi¹cych teren objêty wnioskiem dla realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej z obiektami us³ugowymi mo¿na zlokalizowaæ
jeden lub kilka budynków mieszkalnych pod warunkiem spe³-
nienia wymogów okreœlonych w planie.

§ 14

Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy dla
terenów le¿¹cych poza granicami parków krajobrazowych

1. Wysokoœæ budynków i budowli:
1) Maksymalna wysokoœæ budynków mo¿e wynosiæ:

a) 10m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 9m dla budynków gospodarczych,
c) 4m dla budynków gara¿y;

2) Dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaln¹
budynek mieszkalny mo¿e posiadaæ maksymalnie jedn¹
kondygnacjê nadziemn¹ oraz poddasze z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi, przy czym wyso-
koœæ œciany kolankowej liczona od poziomu posadzki pod-
dasza do dolnej p³aszczyzny konstrukcji dachu od strony
zewnêtrznej œciany nie mo¿e przekraczaæ 1,30m. Waru-
nek ten nie dotyczy budynków istniej¹cych przebudowy-
wanych i remontowanych, rozbudowywanych i nadbudo-
wywanych. Jednoczeœnie dopuszcza siê wykonanie do-
datkowo podpiwniczenia z zastrze¿eniem, ¿e rzêdna par-
teru budynku nie mo¿e przekraczaæ œrednio 1,25 m od
poziomu terenu mierz¹c w œrodku szerokoœci budynku
prostopadle do spadku terenu;

3) Dla nowej, dopuszczonej lub istniej¹cej zabudowy, na
dzia³kach o nachyleniu terenu od 20% i wiecej, ods³ania-
j¹cym czêœæ coko³ow¹ budynku przynajmniej z jednej
strony o wiêcej ni¿ po³owê wysokoœci w œwietle tej wy-
sokoœci, dopuszcza siê dla tej dzia³ki wykonanie dodat-
kowej kondygnacji nadziemnej,

2. Dachy
1) Dachy dwu i wielospadowe, symetryczne o k¹cie nachy-

lenia po³aci dachowych 30°- 45° z wysuniêtym okapem
o wysiêgu min. 60cm od lica œciany z mo¿liwoœci¹ stoso-
wania daszków, lukarn itp z wy³¹czeniem stosowania
dachu kopertowego;

2) Ustala siê mo¿liwoœæ stosowania spadków po³aci o k¹-
cie nachylenia mniejszym ni¿ 30 ° w przypadku zadaszeñ
do wysiêgu 1,5m, dla tarasów stanowi¹cych zadaszenie
dla pomieszczeñ pierwszej kondygnacji oraz dla dobu-
dowywanych gara¿y;
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3) Dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich (o nachyle-
niu do 10o)lub tarasów nad budynkami lub fragmentami
budynków o ile ich wysokoœæ nie przekroczy 4,5m nad
poziom projektowanego terenu.

3. Kszta³t bry³y - preferowany horyzontalny z dostosowa-
niem do konfiguracji terenu oraz tradycji budownictwa
regionu,

4. Rzut poziomy - preferowany wielok¹tny lub prostok¹tny
wyd³u¿ony z dopuszczeniem ganków i podcieni itp.; do-
puszcza siê odstêpstwo w przypadku nieregularnego kszta³-
tu dzia³ki.

5. Pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszcza siê inne
materia³y i elementy o fakturze dachówek tj. blachodachów-
ki, gonty, kamieñ, miedŸ, tytan; zakaz stosowania eternitu,
papy na lepiku; dopuszcza siê stosowanie pap termozgrze-
walnych na obiektach rolniczych, istniejacych dachach p³a-
skich i pulpitowych, oraz kolektorów i paneli s³onecznych.

6. Otwory okienne- prostok¹tne o pionowej artykulacji za wy-
j¹tkiem okien piwnicznych i okien w lukarnach, których
kszta³t narzucaj¹ parametry lukarn.

7. Otwory drzwiowe - prostok¹tne o pionowej artykulacji.
8. Œciany budynków mieszkalnych - zalecane wyraŸne ak-

centowanie poziomów okapów oraz coko³u, np., poprzez
zró¿nicowanie kolorystyki, faktur, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem podzia³u na wysokoœci linii okapu w œcianach
szczytowych dachów dwuspadowych i naczó³kowych; ok³a-
dziny œcian - tynki, materia³y naturalne, zakaz stosowania
sidingu, itp.

9. Lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym budyn-
ku, ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 po-
wierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna odle-
g³oœæ lukarny mierzona od œciany elewacji poprzecznej -
1,5 m, dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ.

10. Kolorystyka - barwy naturalne dachu (w kolorach br¹zu,
czerwieni, szaroœci, grafitu, zieleni), w elewacjach w bar-
wach zharmonizowanych z dachem (nie kontrastuj¹cych
z t³em krajobrazowym - zw³aszcza w ekspozycji lokalnej wi-
doku bliskim i dalekim) oraz z zastosowaniem naturalnych
faktur (zw³aszcza drewnianych, kamiennych i murowanych).
Kolorystyka kominów i innych elementów wystêpuj¹cych
na dachu powinna byæ stonowana z kolorystyk¹ dachu.

§ 15

Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania, na terenach D³ubniañskiego Parku

Krajobrazowego wchodz¹cego w obszar Jurajskich
Parków Krajobrazowych (w strefie P)

Na terenach le¿¹cych w granicach Jurajskich Parków Kra-
jobrazowych obowi¹zuje:

1) Wysokoœæ budynków i budowli - maksymalnie 9 m;
2) Budynek mieszkalny - mo¿e mieæ nie wiêcej ni¿ jedn¹

pe³n¹ kondygnacjê nadziemn¹ oraz poddasze z pomiesz-
czeniami przeznaczonym na pobyt ludzi (przy czym wyso-
koœæ œciany kolankowej liczona od poziomu posadzki pod-
dasza do dolnej p³aszczyzny konstrukcji dachu od strony
zewnêtrznej œciany nie mo¿e przekraczaæ 1,30m). Jedno-
czeœnie dopuszcza siê wykonanie dodatkowo podpiwni-
czenia z zastrze¿eniem, ¿e rzêdna parteru budynku nie
mo¿e przekraczaæ œrednio 1,25 m od poziomu terenu mie-
rz¹c w œrodku szerokoœci budynku prostopadle do spad-
ku terenu;

3) Dachy - ustala siê formê dachu na czterospadowy, lub dwu-
spadowy, symetryczny, o nachyleniu po³aci g³ównych 37o -

45o z dopuszczalnymi przyczó³kami i naczó³kami, z kalenic¹
równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, o maksymalnej wy-
sokoœci kalenicy 9m, mierzonej jako œrednia arytmetyczna
wysokoœci najwy¿szej i najni¿szej od projektowanego pozio-
mu terenu. D³ugoœæ kalenicy w przypadku dachów wielospa-
dowych nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³ugoœci ca³ego
dachu - w celu zabezpieczenia siê przed zastosowaniem. na-
miotowej formy dachu. WyraŸnie akcentowana linia okapu
na maksymalnej wysokoœci 4,5 m nad poziomem terenu,
mierzonej jako œrednia arytmetyczna wysokoœci najwy¿szej i
najni¿szej od projektowanego poziomu terenu. Minimalny
wysiêg okapu oraz wiatrownic poza œcianê szczytow¹ 0,6 m.
Dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich (o nachyleniu do
10 stopni) lub tarasów nad budynkami, lub fragmentami bu-
dynków o ile ich wysokoœæ nie przekroczy 4,5m nad pozio-
mem projektowanego terenu.

4) Niwelacja terenu dzia³ki - maksymalne nasypy do 1,0 m,
maksymalne wykopy do 1,0 m realizowane w ramach in-
westycji budowlanych;

5) Kszta³t bry³y - preferowany horyzontalny, szerokoœæ traktu
okreœlaj¹cego maksymaln¹, dopuszczaln¹ szerokoœæ da-
chu nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m (mierzona po zewnêtrz-
nych powierzchniach œcian);

6) Rzut poziomy - preferowany prostok¹tny,wyd³u¿ony, za-
wieraj¹cy siê, w przedziale stosunku boku krótszego do
d³u¿szego, 1:1,5 - 1:3 z mo¿liwoœci¹ zastosowania ganków
i podcieni i innych elementów wykraczaj¹cych poza zasad-
nicza bry³ê budynku;

7) Pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszcza siê inne
materia³y i elementy o fakturze dachówek tj. blachoda-
chówki, gonty, kamieñ, miedŸ, tytan;

8) Lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym budyn-
ku, ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 po-
wierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna odle-
g³oœæ lukarny mierzona od œciany elewacji poprzecznej -
1,5 m, dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ;

9) Œciany budynków mieszkalnych - zalecane wyraŸne ak-
centowanie poziomów okapów oraz coko³u, np., poprzez
zró¿nicowanie kolorystyki, faktur, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem podzia³u na wysokoœci linii okapu w œcianach
szczytowych dachów dwuspadowych i naczó³kowych; œcia-
ny szczytowe komponowaæ z zastosowaniem osi symetrii
wyznaczonej w œrodku szerokoœci œciany;

10) Œciany budynków niemieszkalnych - zalecane nawi¹za-
nie do tradycji œcian kamiennych w fakturze i artykulacji;

11) Otwory okienne - prostok¹tne o pionowej artykulacji i sy-
metrycznych podzia³ach stolarki, w kompozycji œciany
szczytowej nawi¹zaæ do wyznaczonej osi symetrii œciany
i otwory rozmieszczaæ symetrycznie wzglêdem tej osi;

12) Kolorystyka - barwy naturalne dachu (w kolorach br¹zu,
czerwieni, szaroœci, grafitu, zieleni); w elewacjach w bar-
wach zharmonizowanych z dachem (nie kontrastuj¹cych
z t³em krajobrazowym - zw³aszcza w ekspozycji lokalnej
widoku bliskim i dalekim) oraz z zastosowaniem natural-
nych faktur (zw³aszcza drewnianych, kamiennych i muro-
wanych). Kolorystyka kominów i innych elementów wy-
stêpuj¹cych na dachu powinna byæ stonowana z kolory-
styk¹ dachu.

§ 16

Przeznaczenia terenów

1. Ustala siê, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
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2. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna istniej¹ca i projektowana,

3. Przeznaczenie dopuszczalne zakresie do 20% powierzchni
terenu przeznaczenia podstawowego:
1) zabudowa zagrodowa;
2) zabudowa us³ugowa w postaci pojedynczych obiektów

i us³ug wbudowanych nieuci¹¿liwych,
3) wolnostoj¹ce gara¿e, miejsca postojowe;
4) zieleñ ogrodów i sadów;
5) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drogi dojaz-

dowe i dojœcia - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
6) przeznaczenie przynale¿ne, jak w § 3.

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dostosowanie obiektów i urz¹dzeñ przeznaczenia dopusz-

czalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia pod-
stawowego;

2) spe³nienie warunków okreœlonych w ustaleniach § 6, § 7,
§ 13, § 14, § 15

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architek-
tonicznej obiektów istniej¹cych, negatywnych akcentów i do-
minant przestrzennych, oraz poprawê ich detalu i kolorystyki;

4) przestrzeganie ustaleñ dla stref.

§ 17

1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej z obiektami us³u-
gowymi MN/U.

2. Przeznaczenie podstawowe: istniej¹ca i projektowana zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z wbudowanymi obiektami us³ugowymi,
obiekty us³ugowe,

3. Przeznaczenie dopuszczalne w zakresie 20% powierzchni
terenu przeznaczenia podstawowego;
1) wyodrêbnione powierzchnie zieleni urz¹dzonej;
2) zabudowa zagrodowa;
3) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drogi dojaz-

dowe i dojœcia - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4) tereny zieleni i urz¹dzenia sportu i rekreacji, stanowi¹ce

uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego,
5) wolnostoj¹ce gara¿e, miejsca postojowe;
6) przeznaczenie przynale¿ne, jak w § 3.

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dostosowanie obiektów i urz¹dzeñ przeznaczenia dopusz-

czalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia pod-
stawowego;

2) spe³nienie warunków okreœlonych w ustaleniach §6, §7,
§13, §15,

3) adaptacja istniej¹cego charakteru zagospodarowania,
zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i do-
puszczalnego;

4) korygowanie, przy remontach i przebudowie, formy ar-
chitektonicznej obiektów istniej¹cych, negatywnych ak-
centów i dominant przestrzennych, oraz poprawê ich de-
talu i kolorystyki;

5) przestrzeganie ustaleñ dla stref.

§ 18

1. Ustala siê tereny zabudowy us³ugowej - U
2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty us³ugowe, ich zespo³y

lub pojedyncze obiekty
3. Przeznaczenie dopuszczalne w zakresie 20% powierzchni

terenu przeznaczenia podstawowego:
1) budynki mieszkalne zwi¹zane z obs³ug¹ i dozorem obiek-

tów us³ugowych;

2) zabudowa zagrodowa;
3) wolnostoj¹ce gara¿e, miejsca postojowe;
4) obiekty przemys³owe o przeznaczeniu nieuci¹¿liwym dla

œrodowiska;
5) obiekty rzemios³a i drobnej wytwórczoœci, handlu hurto-

wego oraz dzia³alnoœci gospodarczej o charakterze pro-
dukcyjno-sk³adowym i magazynowym, o przeznaczeniu
nieuci¹¿liwym dla œrodowiska (o uci¹¿liwoœci nie wykra-
czaj¹cej poza granice terenu inwestycji, której ma tytu³
prawny inwestor).

6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drogi dojaz-
dowe i dojœcia - zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) przeznaczenie przynale¿ne.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

1) dostosowanie obiektów i urz¹dzeñ przeznaczenia dopusz-
czalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia pod-
stawowego;

2) spe³nienie warunków okreœlonych w ustaleniach § 6, § 7,
§ 13, § 15;

3) przestrzeganie ustaleñ dla stref;
4) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, zgodnie

z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopusz-
czalnego;

5) dopuszcza siê remont i rozbudowê istniej¹cych zak³adów
us³ugowych celem podniesienia standardów œrodowisko-
wych

§ 19

1. Ustala siê teren us³ug sportu i rekreacji - US/U
2. Przeznaczenie podstawowe: terenowe obiekty sportowe i re-

kreacyjne.
3. Przeznaczenie dopuszczalne w zakresie do 30% powierzchni

terenu podstawowego:
1) us³ugi zwi¹zane z podstawowym przeznaczeniem terenu

(handel, gastronomia);
2) wydzielane zespo³y zieleni;
3) zespo³y parkingowe;
4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drogi dojaz-

dowe i dojœcia - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4. Warunki zagospodarowania terenu

1) obiekt winien byæ wyposa¿ony we wszystkie niezbêdne
urz¹dzenia zwi¹zane z organizowaniem imprez maso-
wych;

2) warunki zagospodarowania nale¿y dostosowaæ do po³o-
¿enia w D³ubniañskim Parku Krajobrazowym;

3) zagospodarowanie zespo³u sportowo - rekreacyjnego na-
le¿y dostosowaæ do wymogów ustaleñ dla stref, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem po³o¿enia w strefie wód zagro-
¿enia powodziowego

4) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.
5) spe³nienie warunków okreœlonych w ustaleniach § 6, § 7,

§ 13, § 15

§ 20

1. Ustala siê tereny turystyki i rekreacji z us³ugami i zieleni¹
towarzysz¹c¹ - UT.

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urz¹dzenia wypo-
czynku urlopowego i weekendowego (hotele, domy wypo-
czynkowe, pensjonaty) wraz z urz¹dzeniami sportowymi
(np. stadiony, boiska do gier, bie¿nie, hale sportowe, kryte
p³ywalnie, szatnie i zaplecza socjalne), us³ugi z zakresu
handlu i gastronomii wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹, trasy i
szlaki turystyczne.
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3. Przeznaczenie dopuszczalne w zakresie do 50% powierzchni
terenu podstawowego
1) tereny zieleni urz¹dzonej ;
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drogi dojaz-

dowe i dojœcia - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) zabudowa mieszkaniowa dla w³aœcicieli (dotyczy jednostki

IV.G.UT.14) o powierzchni nowej zabudowy nie przekra-
czaj¹cej 300 m2;

4) przeznaczenie przynale¿ne.
4. Warunki zagospodarowania terenu

1) dostosowanie obiektów i urz¹dzeñ przeznaczenia dopusz-
czalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia pod-
stawowego;

2) spe³nienie warunków okreœlonych w ustaleniach § 6, § 7,
§ 13, § 15

3) przestrzeganie ustaleñ dla stref.

§ 21

1. Ustala siê tereny gospodarki rolnej i zabudowy zagrodowej
prowadzonej na gruntach rolnych, ³¹kach, pastwiskach, sa-
dach - RM

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa istniej¹-
ca i projektowana (w tym zabudowa mieszkaniowa dla w³a-
œcicieli), uprawy polowe oraz rolnicze u¿ytki zielone, upra-
wy ogrodnicze i sady, budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce produk-
cji rolnej i leœnej.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) ogólnodostêpne, niekubaturowe urz¹dzenia turystyki

i rekreacji takie jak np. œcie¿ki rowerowe, szlaki tury-
styczne z towarzysz¹cymi elementami ma³ej architek-
tury;

2) œcie¿ki piesze, dojazdy niewydzielone w planie (wy³¹cz-
nie po drogach polnych i leœnych),

3) niewydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi wody otwarte
z bezpoœredni¹ ich otulin¹ biologiczn¹ o szerokoœci 15 m
po obu stronach cieku.

4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drogi dojaz-
dowe i dojœcia - zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) gara¿e i miejsca postojowe;
6) przeznaczenie przynale¿ne;

4. Warunki zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem do-

puszczalnym maksymalnie 10% powierzchni przeznacze-
nia podstawowego danego terenu;

2) utrzymanie istniej¹cej rozproszonej zabudowy mieszka-
niowej i zagrodowej oraz us³ugowej z mo¿liwoœci¹ remon-
tów, przebudowy i rozbudowy przy zwiêkszeniu powierzch-
ni zabudowy nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni istniej¹cej
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddaszy na cele mieszkaniowe,
realizacja uzupe³niaj¹cej zabudowy gospodarczej niezbêd-
nej do prawid³owego funkcjonowania gospodarstwa rol-
nego;

3) spe³nienie warunków okreœlonych w ustaleniach § 6, § 7,
§ 13, § 15

4) przestrzeganie ustaleñ dla stref.

§ 22

1. Ustala siê tereny zieleni objête formami ochrony przyrody
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody - ZN

2. Przeznaczenie podstawowe:
1) zieleñ wzd³u¿ cieków wodnych;
2) tereny otwarte trawiaste;

3) zespo³y zadrzewieñ, niewielkie zalesienia i zakrzewienia,
pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹;

4) tereny czêœciowo u¿ytkowane rolniczo jako pola upraw-
ne, ³¹ki i pastwiska.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) szlaki turystyczne;
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drogi do-

jazdowe i dojœcia w zakresie niewymagaj¹cym zmia-
ny przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolni-
cze;

3) budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce produkcji rolnej i leœnej.
4. Warunki zagospodarowania terenu

1) zgodne z wytycznymi wynikaj¹cymi z przyjêtych ustaleñ
w D³ubniañskim Parku Krajobrazowym;

2) istniej¹ce budynki mieszkalne i gospodarcze pozo-
stawia siê do adaptacji z mo¿liwoœci¹ polepszenia ich
standardów, przy zapewnieniu ustaleñ jakie obowi¹-
zuj¹ dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej loka-
lizowanej w obszarze D³ubniañskiego Parku Krajo-
brazowego;

3) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej do 50%
oraz mo¿liwoœæ adaptacji poddaszy na cele mieszkanio-
we oraz realizacjê zabudowy gospodarczej niezbêdnej
do prawid³owego funkcjonowania gospodarstwa rolne-
go, jak równie¿ realizacjê budownictwa mieszkaniowe-
go i gospodarczego w ramach istniej¹cych gospodarstw
rolnych;

4) spe³nienie warunków okreœlonych w ustaleniach § 6, § 7,
§ 13, § 14, § 15;

5) przestrzeganie pozosta³ych ustaleñ dla stref.

§ 23

1. Ustala siê tereny lasów i zalesieñ - ZL
2. Przeznaczenie podstawowe: lasy i zalesienia
3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹;
2) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi

wód otwartych;
3) ogólnodostêpne urz¹dzenia turystyki przy szlakach tury-

stycznych (np. platformy widokowe, altany), niekubatu-
rowe;

4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury techniczne, drogi dojaz-
dowe i dojœcia - zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) nie wydzielone w planie dojœcia piesze, œcie¿ki rowero-
we, szlaki turystyki pieszej i dojazdy.

4. Warunki zagospodarowania terenu
1) zachowanie istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z gospodark¹ leœn¹;
2) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obsza-

rze tego przeznaczenia, za wyj¹tkiem obiektów bezpo-
œrednio s³u¿¹cych gospodarce leœnej;

3) istniej¹ce budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozo-
stawia siê do zachowania lub adaptacji z mo¿liwoœci¹
polepszenia ich standardów, przy zapewnieniu rygo-
rów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy mieszkaniowej i za-
grodowej;

4) dopuszcza siê zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej do
50% oraz mo¿liwoœæ adaptacji poddaszy na cele miesz-
kaniowe oraz realizacjê zabudowy gospodarczej nie-
zbêdnej do prawid³owego funkcjonowania gospodar-
stwa rolnego, jak równie¿ realizacjê budownictwa
mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany
substancji;

5) przestrzeganie ustaleñ dla stref.
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§ 24

1. Ustala siê tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych -
WS.

2. Przeznaczenie podstawowe: akweny wód otwartych i cieki
wodne wraz z ich otulin¹ biologiczn¹.

3. Warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz regulacji brzegów wodnych i przebiegu koryt rzecz-

nych celem zachowania ich naturalnego charakteru, z wy-
j¹tkiem obszarów zainwestowania, w których ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo konieczna jest regulacja wa³ów brze-
gowych;

2) zakaz usuwania zakrzewieñ i zadrzewieñ w pasie nad-
brze¿nym cieków;

3) zakaz eksploatacji kruszyw z koryt rzecznych, z wyj¹tkiem
sytuacji zwi¹zanych z prawid³owym utrzymaniem tych
koryt zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) racjonalne stosowanie zabiegów agrotechnicznych w celu
zmniejszenia erozji;

5) przestrzeganie ustaleñ dla stref.

§ 25

1. Ustala siê tereny infrastruktury technicznej - wodoci¹gi - W
2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urz¹dzenia w zakre-

sie: pozyskiwania i zaopatrzenia w wodê (ujêcie wody na
rzece D³ubni).

3. Przeznaczenie dopuszczalne w granicach do 30% powierzchni
terenu zagospodarowania podstawowego:
1) obiekty zapleczy administracyjno - technicznych oraz so-

cjalnych dla jednostek eksploatuj¹cych;
2) urz¹dzeñ infrastruktury towarzysz¹cej;
3) przeznaczenie przynale¿ne.

4. Warunki zagospodarowania terenu:
1) dla projektowanej zabudowy oraz budynków przebudo-

wywanych: ograniczenie wysokoœci do 5,5 m za wyj¹t-
kiem obiektów technicznych, których wysokoœæ wynika
z technologii;

2) bry³a oraz charakter zabudowy powinny nawi¹zywaæ do
istniej¹cej zabudowy;

3) ochrona istniej¹cego drzewostanu;
4) przestrzeganie ustaleñ dla stref.

§ 26

1. Ustala siê tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja i wo-
doci¹gi - K.

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urz¹dzenia w zakresie
prowadzenia sieci i urz¹dzeñ kanalizacyjnych i wodoci¹go-
wych.

3. Przeznaczenie dopuszczalne w granicach do 30% powierzchni
terenu zagospodarowania podstawowego:
1) obiekty zapleczy administracyjno - technicznych oraz so-

cjalnych dla jednostek eksploatuj¹cych;
2) urz¹dzeñ infrastruktury towarzysz¹cej;
3) przeznaczenie przynale¿ne.

4. Warunki zagospodarowania terenu:
1) dla projektowanej zabudowy oraz budynków przebudo-

wywanych: ograniczenie wysokoœci do 5,5 m za wyj¹t-
kiem obiektów technicznych, których wysokoœæ wynika
z technologii;

2) bry³a oraz charakter zabudowy powinny nawi¹zywaæ do
istniej¹cej zabudowy;

4) ochrona istniej¹cego drzewostanu;
5) przestrzeganie ustaleñ dla stref.

Rozdzia³ 8
Ustalenia szczegó³owe, przeznaczenie terenów

w jednostkach wydzielonych planem

§ 27

Ustala siê przeznaczenie dla terenów:
1. so³ectwo Wilczkowice

2.so³ectwa Zerwana

LP

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

17
18
19

20

21

22
23

24
25
26

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.£. ZN.1
IV.£. RM.2
IV.£. RM.3
IV.£ .MN.4
IV.£. ZN.5

IV.£. ZL.6
IV.£. ZN. 7
IV.£. RM. 8
IV.£ .MN/U. 9
IV.£ .ZN. 10
IV.£ .MN. 11
IV.£ .MN. 12
IV.£ .RM. 13
IV.£ .MN. 14
IV.£ . ZN. 15

IV.£ .ZN. 16

IV.£ .ZN. 17
IV.£ .UT. 18
IV.£ .ZN. 19

IV.£ .ZN. 20

IV.£ .US/U.21

IV.£ .MN. 22
IV.£. ZN. 23

IV.£.MN/U. 24
IV.£ .ZN. 25
IV.£.26

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, P, zakaz zabudowy, ZZ
D, P
D, P, ZZ
D, E3, P, ZZ
D, E3,P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3,P
D, P
D, E3, P, OW
D, P, ZZ
D, P,  zakaz zabudowy, ZZ
D, P, ZZ
D, E3, P, OW
D, E3, P, ZZ
D, E3, P
D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, ZZ
D, E3, P, ZZ
D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, ZZ
D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, ZZ
D, P,
D, E3, P, ZZ

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

0,8543
0,3582
1,6669
1,6938

3,0569
1,8074
1,2299
1,6072
0,2324
0,2747
0,4947
6,7427
0,3414
1,7428

9,4615

1,7046
0,2414
0,9993

7,0485

2,4712

2,3329
2,0755

0,2050
0,1306
0,1579
3,0569

LP

1

2

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.R. ZN.1

IV.R. MN/U.2

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, ZZ

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

1,7627
0,8724
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3. Micha³owice

4. so³ectwo M³odziejowice

LP

1
2

3
4
5
6

7

8
9

10
11

12

13

14
15
16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.F. MN.1
IV.F. ZN.2

IV.F. MN/U.3
IV.F. MN.4
IV.F. MN/U.5
IV.F. ZN.6

IV.F. ZN.7

IV.F. MN.8
IV.F. ZN.9

IV.F. US/U.10
IV.F. ZL.11

IV.F. ZN.12

IV.F. ZN.13

IV.F. RM.14
IV.F.MN/U.15
IV.F. ZN.16

IV.F. ZN.17

IV.F. ZL.18

IV.F. ZN.19
IV.F.MN/U.20
IV.F. U.21
IV.F. MN.22
IV.F. MN.23
IV.F. K.24
IV.F. MN.25
IV.F. RM.26
IV.F. ZN.27

IV.F.ZN.28

IV.F.MN/U.29
IV.F. MN.30
IV.F. ZN.31

IV.F. MN.32
IV.F. ZN.33
IV.F. RM.34
IV.F. MN.35
IV.F. MN.36
IV.F. U.37
IV.F. MN/U.38
IV.F. U.39
IV.F. MN.40
IV.F. ZN.41

IV.F. MN. 42

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E3, P, ZZ, OW
D, E3, P, zakaz zabudo-
wy, ZZ
D, E3, P, OW
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, OW
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, OW
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, OW
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ, OW
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, OW
D, E2, E3, P, OW
D, E2, E3, P, ZZ, OW
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, OW
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

2,0755

4,1289
0,6113
0,3507
4,2129

8,1871

0,9156
3,6825

0,1269
2,0460

4,0248

0,1668

0,8870
0,3449
5,6829

12,1360

13,0728

4,1420
7,7842
8,0153
0,3016
0,0872
1,5872
0,1413
0,2837
0,1493

16,0689

0,5677
1,4456
1,6196

1,7332
2,8117
1,8377
0,7185
0,2248
0,1697
0,7193
1,9971
0,1253
0,6726

0,2244
0,5772

LP

43
44
45

46
47

48
49

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.F. K.43
IV.F. MN.44
IV.F. ZN.45

IV.F. RM.46
IV.F. ZN.47

IV.F. ZN.48
IV.F. RM.49

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, OW
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ, OW
D, E2, E3, P, OW
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

0,0537
1,8946

1,6088
1,2308

0,2378
1,6411
2,2622

LP

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12
13

14

15
16
17
18
19

20

21
22
23

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.G. ZN.1
IV.G. RM.2
IV.G. MN.3
IV.G. ZN.4

IV.G. MN.5
IV.G. RM.6
IV.G. MN.7
IV.G. MN.8
IV.G. MN.9
IV.G. ZN.10

IV.G. U.11
IV.G. K.12
IV.G. ZL.13

IV.G. UT.14

IV.G. U.15
IV.G. MN.16
IV.G. MN.17
IV.G. K.18
IV.G. ZN.19

IV.G. ZL.20

IV.G. UT.21
IV.G. MN.22
IV.G. ZN.23

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, OW
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ, OR
D, E2, E3, P, OR
D, E2, E3, P, ZZ, OR
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ, pomniki przy-
rody, OR
D, E2, E3, P, ZZ, pomniki
przyrody, OR
D, E2, E3, P, OR
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ, OR
D, E2, E3, P, ZZ, OR
D, E2, E3, P, ZZ, OR
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

0,2269
0,6718
0,9272

1,4914
1,5057
0,1825
1,3230
0,4880
2,9708

3,2506
0,7655
0,0510

1,6058

1,2192
0,7655
1,8718
1,7577
0,0172

1,3436

1,5419
0,4721
0,7343

0,6941
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5. so³ectwo Ksi¹¿niczki

6. so³ectwo Koñczyce

7. so³ectwo Raciborowice

Rozdzia³ 9
Zasady modernizacji i rozbudowy i budowy systemów

komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 28

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania ob-
szaru, a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych
ustala siê objêcie ca³ego obszaru warunkami uzbrojenia
w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów
przeznaczenia. Jako zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym ob-
szarze opracowania planu ustala siê utrzymanie istnie-
j¹cych ci¹gów uzbrojenia z mo¿liwoœci¹ rozbudowy i prze-
budowy.

2. W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿li-
woœci¹ komunikacyjn¹ oraz spe³nienia wymogów zapisa-
nych w przepisach odrêbnych tworzy siê w pasach terenu
przylegaj¹cych do terenów tras komunikacyjnych strefy,
w których wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych budyn-
ków mieszkalnych oraz obiektów z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na sta³y pobyt ludzi. Granice tych stref wyzna-
czaj¹ pokazane na rysunku planu linie zabudowy, które prze-
biegaj¹ w wymienionych poni¿ej odleg³oœciach od linii roz-
graniczaj¹cych (lub gdzie podano od krawêdzi jezdni) dróg
(ulic) nie mniejszych ni¿:
1) 20 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi (ulicy) KDGP;
2) 10m od linii rozgraniczaj¹cych odcinków dróg (ulic) KDZ

(dla nowych terenów przeznaczonych do zainwestowa-
nia);

3) 8 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic i drogi KDL (dla nowych
terenów przeznaczonych do zainwestowania);

4) 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic KDD;
5) 4 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic KDW;
6) Dla dróg powiatowych ustala siê linie zabudowy w odle-

g³oœci 20m od krawêdzi jezdni - oznaczone na rysunku
planu

7) Dopuszcza siê lokalizacjê budynków w odleg³oœci bli¿szej
w nawi¹zaniu do istniej¹cej linii zabudowy w s¹siedztwie
za zgod¹ zarz¹dcy drogi;

3. Pozosta³e ustalenia dotycz¹ce komunikacji zawarto w §12

LP

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16
17
15.

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.D. ZN.1
IV.D. MN.2
IV.D. MN/U.3
IV.D. U.4
IV.D. ZN.5

IV.D. MN.6
IV.D. MN.7
IV.D. U.8
IV.D. MN/U.9
IV.D. ZN.10

IV.D. U.11
IV.D. MN/U.12
IV.D. ZN.13
I
V.D. RM.14
IV.D. ZL.15
IV.D.MN.16
IV.D. MN/U.17
IV.D. ZN.18

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E3, P, ZZ
D, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ,
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, OS, zakaz
zabudowy, ZZ, SOU
D, E2, E3, P, OS, ZZ, SOU
D, E2, E3, P, OS, ZZ, SOU
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

0,2232
0,5568
0,2245
0,2210

0,6055
0,4382
0,5887
0,1725
0,9224

14,3918
0,1305
2,9873

14,6250
4,4389

13,2521
0,6127
0,3785

0,0310

LP

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.B. ZN.1

IV.B. MN/U.2
IV.B. MN/U.3
IV.B. ZN.4

IV.B. MN.5
IV.B. U.6
IV.B. ZN.7

IV.B. K.8

IV.B. MN.9
IV.B. U.10
IV.B. MN.11

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ, SOU
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P
D, E2, E3, P, SOU

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

2,7149
0,5875
0,2839

6,4724
0,4516
2,0988

3,5982

0,0346
0,4784
0,0947
0,3817

LP

1.

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.I. ZN.1

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, SOU

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

0,3480

LP

2
3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Symbol  terenu
na rysunku

planu
Przeznaczenie
podstawowe

IV.I. MN.2
IV.I. ZN.3

IV.I. MN.4

IV.I. W.5
IV.I. RM.6

IV.I. ZN.7
IV.I. MN.8
IV.I. ZN.9
IV.I. MN.10
IV.I.  MN.11
IV.I. ZN.12
IV.I.RM.13
IV.I.MN/U.14

Obowi¹zuj¹ce
strefy

D, E2, E3, P, ZZ, SOU
D, E1, E2, E3, P, zakaz
zabudowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E1, E2, E3, P, zakaz
zabudowy, ZZ
D, E2, E3, P, ZZ
D, E2, E3, P, zakaz zabu-
dowy, ZZ
D, E2, E3, P
E2, E3, P, ZZ
E2, E3, ZZ
E3, ZZ
E2, E3, ZZ
D, E2, E3, P,  ZZ
D, E2, E3, P

Po-
wierzchnia

Terenu
[ha]

3,5431

4,3909
0,9330

0,6107
0,5472

0,9753
1,2989
0,1328
1,5573
0,5642

11,7774
0,2218
0,5072
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§ 29

W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
1) zachowanie i utrzymanie przebiegaj¹cych przez obszar opra-

cowania planu napowietrznych linii elektroenergetycznych;
220 kV Siersza - Lubocza i 110 kV Pr¹dnik - Lubocza (ozna-
czone na rysunku planu symbolami EE);

2) zachowaæ nale¿y wymagane przepisami odrêbnymi odle-
g³oœci od skrajnych przewodów do wymienionych w przepi-
sach rodzajów zabudowy i jej elementów;

3) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu
istniej¹cego systemu elektroenergetycznego - opartego na
zasilaniu z GPZ 110/SN Lubocza, Pr¹dnik Czerwony i S³om-
niki - tj. stacje transformatorowe SN/NN, i linie elektroener-
getyczne SN;

4) mo¿liwoœæ lokalizacji nowych stacji transformatorowych
SN/NN i linii zasilaj¹cych SN w terenach na których prze-
znaczenie podstawowe i dopuszczalne wymaga, b¹dŸ ze-
zwala na realizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicz-
nej zwi¹zanych z zagospodarowaniem pod warunkiem, ¿e
nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;

4) uœciœlanie lokalizacji stacji i trasy linii nastêpowaæ bêdzie
w fazie opracowania projektu budowlanego. Dopuszcza siê
lokalizacjê stacji transformatorowych w budynkach istniej¹-
cych i projektowanych;

5) mo¿liwoœæ sukcesywnej rozbudowy i modernizacji sieci NN
i wymiany pracuj¹cych transformatorów na jednostki o wiêk-
szej mocy w celu pokrycia rosn¹cych potrzeb na energiê
elektryczn¹, zapewnia odpowiednich jej parametrów i nie-
zawodnoœci dostaw.

§ 30

W zakresie gazownictwa ustala siê:
1) zachowanie istniej¹cego i funkcjonuj¹cego w granicach opra-

cowania planu systemu zaopatrzenia w gaz przyjmuj¹c, ¿e
bêdzie on rozbudowywany w celu umo¿liwienia dostaw gazu
w ¿¹danej iloœci do wszystkich potencjalnych odbiorców.

2) zapewnia siê mo¿liwoœæ lokalizowania nowych sieci gazo-
wych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komu-
nikacyjnych i na terenach zainwestowania pod warunkiem,
¿e nie bêd¹ one naruszaæ ustaleñ planu w zakresie przezna-
czenia tych terenów.

§ 31

W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) zaopatrzenie, w granicach opracowania planu, w wodê z sie-

ci wodoci¹gowych w terenach umo¿liwiaj¹cych wykonanie
sieci i po³o¿onych w obszarze przeznaczonym pod zabudo-
wê kubaturow¹; w razie braku mo¿liwoœci pod³¹czenia do
sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji stud-
ni i studni g³êbinowych.

2) utrzymanie i zachowanie dotychczasowego sposobu zaopa-
trzenia w wodê odbiorców na obszarze Gminy tj. ujêæ g³êbi-
nowych i wodoci¹gów lokalnych. Istniej¹ce zasoby eksplo-
atacyjne wody w pe³ni pokryj¹ oszacowane potrzeby

3) utrzymanie i zachowanie istniej¹cego ujêcia wody dla Kra-
kowa na rzece D³ubni w Raciborowicach. Na terenie ujê-
cia wody oznaczonym na rysunku planu symbolem W za-
pewnia siê mo¿liwoœæ budowy urz¹dzeñ i obiektów funk-
cjonalnie zwi¹zanych z utrzymaniem. Zachowuje siê bez-
kolizyjny do zagospodarowania przebieg ruroci¹gu wody
surowej φ 1000 mm z ujêcia w kierunku Zak³adu Uzdatnia-
nia Wody "D³ubnia" w Krakowie;

4) zapewnienie mo¿liwoœæ zlokalizowania nowych sieci wo-
doci¹gowych oraz obiektów i urz¹dzeñ funkcjonalnie zwi¹-
zanych z systemem zaopatrzenia w wodê (pompownie,
hydrofornie, zbiorniki) na terenach, których przeznaczenie
podstawowe i dopuszczalne okreœlono niniejszym planie;

5) uœciœlanie lo1kalizacji obiektów i sieci nastêpowaæ bêdzie
w fazie opracowania dokumentacji budowlanych dla po-
szczególnych inwestycji;

6) zapewnia siê mo¿liwoœæ dostosowania systemu zaopa-
trzenia w wodê dla pe³nego pokrycia potrzeb odbiorców
oraz spe³niania wymogów dotycz¹cych zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;

7) zapewnia siê mo¿liwoœæ spe³niania wymogów dotycz¹-
cych u¿ytkowania stref ochrony bezpoœredniej i poœred-
niej istniej¹cych ujêæ wody oraz ochrony G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych 409 - Niecka Miechowska;

8) dopuszcza siê pozyskiwanie wody pitnej poprzez budowê
i rozbudowê sieci do i z gmin s¹siednich.

§ 32

W zakresie kanalizacji ustala siê:
1) obowi¹zek pod³¹czenia projektowanego zainwestowania

kubaturowego do zbiorczego systemu kanalizacji w terenie,
gdzie istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia do sieci kanalizacji. Do-
puszcza siê mo¿liwoœæ objêcia obiektów budowlanych sys-
temem indywidualnym lub grupowym odprowadzenia œcie-
ków. Warunkiem niezbêdnym w tych przypadkach bêdzie
koniecznoœæ zastosowania takich rozwi¹zañ technologicz-
nych, które nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko. W przy-
padku braku mo¿liwoœci pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej
dopuszcza siê korzystanie ze szczelnych zbiorników na nie-
czystoœci.

2) dopuszcza siê wprowadzanie œcieków z dróg i urz¹dzeñ dro-
gowych do istniej¹cych melioracji, rowów przydro¿nych z za-
chowaniem wymogów ochrony œrodowiska;

3) zakaz wprowadzenia nie oczyszczonych œcieków komunal-
no - bytowych powstaj¹cych w budynkach mieszkalnych, go-
spodarczych i urz¹dzeniach przemys³owych do wód i do grun-
tu oraz ich rolniczego wykorzystania a tak¿e utrzymywania
otwartych kana³ów œciekowych. Ustalenie to nie dotyczy
otwartych kana³ów œciekowych odprowadzaj¹cych wody
opadowe z uk³adu komunikacyjnego;

4) przyjmuje siê, ¿e obowi¹zuj¹cym systemem kanalizacji
w granicach planu bêdzie system rozdzielczy. Sieci kanaliza-
cji pracowaæ bêd¹ jako grawitacyjne, t³oczne i ciœnieniowe.
Dopuszcza siê odprowadzenie i przyjmowanie œcieków po-
przez budowê i rozbudowê sieci do i z gmin s¹siednich;

5) podstawowym systemem kanalizacji jest budowa zbiorcze-
go kolektora lub kolektorów wzd³u¿ doliny rzeki D³ubni, lo-
kalnych cieków wodnych, zgodnie ze spadkiem terenu lub
przez przepompownie i ruroci¹gi t³oczne i ciœnieniowe do
systemu kanalizacji miasta Krakowa;

6) mo¿liwoœæ zlokalizowania sieci kana³owych oraz urz¹dzeñ
i obiektów funkcjonalnie zwi¹zanych z systemem kanalizacji
(pompownie, punkty zlewne) na terenach których przezna-
czenie podstawowe i dopuszczalne nie bêd¹ naruszaæ pozo-
sta³ych ustaleñ planu a ich uci¹¿liwoœæ nie bêdzie ograni-
czaæ u¿ytkowania terenów otaczaj¹cych;

7) zachowanie funkcjonuj¹cego na obszarze miejscowoœci Raci-
borowice i Koñczyce systemu kanalizacji zapewniaj¹c mo¿-
liwoœæ jego przebudowy, rozbudowy i modernizacji dla prze-
jêcia przep³ywu zwiêkszonych iloœci œcieków;

8) wskazuje siê trasê kolektora zbiorczego, którym œcieki sp³y-
waæ bêd¹ do kanalizacji m. Krakowa wzd³u¿ rzeki D³ubni, przyj-
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muj¹c j¹ jako ustalenie ogólne o znaczeniu systemowym. Tra-
sy kana³ów bocznych dostosowywane bêd¹ do projektowa-
nego zagospodarowania terenu i uœciœlane w fazie przygoto-
wywania poszczególnych przedsiêwziêæ do realizacji.

§ 33

W zakresie ³¹cznoœci ustala siê:
1) zaspokojenie potrzeb mieszkañców w zakresie us³ug ³¹czno-

œci przewodowej nast¹pi w oparciu o istniej¹ce centrale te-
lefoniczne na terenie obszaru opracowania;

2) sukcesywn¹ rozbudowê sieci abonenckich w celu stworzenia
mo¿liwoœci pozyskania "³¹cza g³ównego standardowego" przez
wszystkich zainteresowanych dla osi¹gniêcia wskaŸnika nasy-
cenia jak w terenach wiejskich woj. Ma³opolskiego;

3) Rozwój telefonii bezprzewodowej na terenie Gminy. Dopusz-
cza siê lokalizacjê stacji bazowych w terenach oznaczonych
symbolem U i na obiektach us³ugowych z zachowaniem usta-
leñ dotycz¹cych ochrony przed promieniowaniem

§ 34

1. W zakresie usuwania odpadów ustala siê:
1) zasadê zbiórki, segregacji, odbioru odpadów w systemie

zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

2) Segregacja odpadów z wyodrêbnieniem odpadów nie-
bezpiecznych winna byæ w granicach dzia³ki u¿ytkownika
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2. Wprowadza siê nakaz stosowania siê do planu gospodarki
odpadami zatwierdzonego i obowi¹zuj¹cego na terenie
Gminy.

§ 35

W zakresie ciep³ownictwa ustala siê:
1) Zachowanie istniej¹cego sposobu ogrzewania obiektów;
2) Dopuszcza siê indywidualne i zbiorowe systemy wytwarza-

nia i dystrybucji ciep³a, w tym budowê sieci ciep³owniczych
na obszarach przeznaczonych pod zabudowê kubaturow¹
i jako sieci zasilaj¹ce dla obiektów kubaturowych w innych
obszarach,

3) Zaleca siê stwarzanie warunków do zwiêkszenia zakresu sto-
sowania niskoemisyjnych paliw jako Ÿróde³ energii do ogrze-
wania i eliminowania jako paliw gorszych gatunków wêgla
poprzez wyeliminowanie wêgla o du¿ej zawartoœci SO2,

4) Zaleca siê stwarzanie warunków do oszczêdzania energii
cieplnej poprzez zachêty ekonomiczne dla docieplania bu-
dynków, regulacji instalacji i modernizacji Ÿróde³;

5) Preferowanie ekologicznych noœników energii zarówno dla
celów grzewczych, jaki i socjalno-bytowych (gaz ziemny, ko-
lektory s³oneczne, pompy cieplne).

Rozdzia³ 10
Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,

urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§ 36

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci

1. Ustala siê minimaln¹ wielkoœæ nowo wydzielanych dzia³ek
terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem

MN, oraz terenów zabudowy mieszkaniowej z obiektami
us³ugowymi oznaczonej symbolem MN/U- powierzchnia
dzia³ki budowlanej powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 1000 m2,
minimalna szerokoœæ dzia³ki budowlanej nie mniej ni¿ 18 m,
mierzona prostopadle do osi granicy, z dopuszczeniem dzia-
³ek innych ni¿ opisane powy¿ej, pod warunkiem nie naru-
szania ³adu przestrzennego w tym rejonie, przez co rozumie
siê zainwestowanie na dzia³kach s¹siednich; tolerancja prze-
kroczenia granicznych wielkoœci dzia³ek nie wyniesie wiêcej
ni¿ 20%.

2. Dla tereny gospodarki rolnej i zabudowy zagrodowej pro-
wadzonej na gruntach rolnych, ³¹kach, pastwiskach, sadach
-oznaczonej na rysunku planu symbolem RM, dla terenów
turystyki i rekreacji z us³ugami i zieleni¹ oznaczonej na
rysunku planu symbolem UT, teren us³ug sportu i rekreacji
oznaczonej na rysunku planu symbolem- US/U - powierzch-
nia dzia³ki budowlanej ma wynosiæ nie mniej ni¿ 1500 m2,
minimalna szerokoœæ dzia³ki budowlanej nie mniej ni¿ 18 m
mierzona prostopadle do osi granicy. Dopuszcza siê dzia³ki
o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem,
¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym
rejonie przez co rozumie siê zainwestowanie na dzia³kach
s¹siednich, tolerancja przekroczenia granicznych wielko-
œci dzia³ek nie wyniesie wiêcej ni¿ 20%.

3. Ustala siê minimaln¹ wielkoœæ nowo wydzielanych dzia³ek
terenów zabudowy us³ugowej oznaczonej symbolem U,
powierzchnia dzia³ki budowlanej powinna wynosiæ nie
mniej ni¿ 1000m2, minimalna szerokoœæ dzia³ki budowla-
nej nie mniej ni¿ 18 m, mierzona prostopadle do osi grani-
cy, z dopuszczeniem dzia³ek innych ni¿ opisane powy¿ej,
pod warunkiem nie naruszania ³adu przestrzennego w tym
rejonie, przez co rozumie siê zainwestowanie na dzia³kach
s¹siednich;

4. Ustala siê prostopad³oœæ granic wydzielanej dzia³ki do dro-
gi obs³uguj¹cej, przy której jest po³o¿ona z tolerancj¹ do
30% w wypadkach uwarunkowanych istniej¹cym stanem
zagospodarowania.

5. Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o innych parametrach ni¿
podane wy¿ej pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naru-
szenia ³adu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa
dzia³ki nie naruszy przepisów Prawa budowlanego i rozpo-
rz¹dzeñ wykonawczych, oraz ¿e tolerancja przekroczenia
granicznych wielkoœci dzia³ek nie wyniesie wiêcej ni¿ 20%.

6. Zasady te nie dotycz¹ podzia³ów zwi¹zanych z porz¹dko-
waniem stanu w³asnoœci, korekt¹ granic, wydzieleniem
pod infrastrukturê s³u¿¹c¹ obs³udze obszaru.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
ZN, ZL podzia³ dzia³ki dokonuje siê zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

8. Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ dzia³ki wyznaczon¹ pod
drogê na nie mniejsz¹ ni¿ 5m;

9. Ustalenia zawarte z pkt.1-8 nie odnosz¹ siê do dzia³ek o in-
nych parametrach ni¿ wy¿ej je¿eli ich podzia³ zosta³ przyjê-
ty przed wejœciem w ¿ycie niniejszego planu.

10. Ustalenia zawarte z pkt.1-9 nie maj¹ zastosowania do in-
nych czynnoœci ni¿ podzia³y dzia³ek sporz¹dzane w okresie
obowi¹zywania niniejszego planu.

§ 37

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

1. Tereny, dla których ustalono planem przeznaczenie, a których
istniej¹cy sposób u¿ytkowania nie jest zgodny z tym przezna-
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czeniem, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczaso-
wy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami
planu utrzymuje siê istniej¹cy sposób zagospodarowania i za-
budowy z dopuszczeniem zmian zwi¹zanych z przeprowadze-
niem remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

Rozdzia³ 11
Ustalenia koñcowe, stawki procentowe

§ 38

Ustala siê stawkê, na podstawie której nalicza siê jednora-
zow¹ op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy:
- dla terenów zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej (MN),

terenów zabudowy mieszkaniowej z obiektami us³ugowymi
(MN/U), terenów zabudowy us³ugowej (U), terenów us³ug
sportu i rekreacji (US) - 10%

- dla pozosta³ych -7%

§ 39

W granicach opracowania niniejszego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc ustalenia:

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVII/187/2009
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 29 maja 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHA£OWICE DLA OBSZARU IV
- DOLINA D£UBNI

MIEJSCOWOŒCI -  WILCZKOWICE, MICHA£OWICE,  M£ODZIEJOWICE, KSI¥¯NICZKI, KOÑCZYCE,
RACIBOROWICE, ZERWANA

Rysunek planu

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³oœci marginesów.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Micha³owice dla obszaruI (uchwa³a Nr XLVI/383/2006 Rady
Gminy w Micha³owicach z dnia 31 maja 2006 roku, Dziennik
Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr 453, z dnia 2 sierp-
nia 2006r.), oraz miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Micha³owice dla obszaru III (uchwa³a
Nr XLVI/385/2006 Rady Gminy w Micha³owicach z dnia
31 maja 2006 roku, Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³o-
polskiego Nr 455, z dnia 2 sierpnia 2006 r.)

§ 40

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Micha³o-
wice.

§ 41

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
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LEGENDA

Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVII/187/2009
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 29 maja 2009 r.

Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Uwagi 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa 

Jednostki 

organizacyjnej 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której uwaga  

dotyczy 

(nr działki) 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nieruchom

ości której 

uwaga 

dotyczy 

Uwaga 

Uwzglę-

dniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 
 

1 7.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Młodziejowice  

89 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

2 7.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

911 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

3 8.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

287 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

4 8.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

293, 298 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

5 8.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

288 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

6 12.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

186, 338/2 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

7 12.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

344 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

 ________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Uwagi 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa 

Jednostki 

organizacyjnej 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której uwaga  

dotyczy 

(nr działki) 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nieruchom

ości której 

uwaga 

dotyczy 

Uwaga 

Uwzglę-

dniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 
 

8 14.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

330 

  +  + Większa część działki 

Poza granicami 

opracowania planu; 

ta która jest  

w granicy jest jako 

RM 

9 15.01.2009 

4.02.2009 

[…]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

245/1 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

Częściowo 

niezgodność  

z rozporządzeniem 

Wojewody 

10 16.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

889 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

11 16.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

183 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

Częściowo 

niezgodność ze 

studium,  

12 19.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

385, 380, 

375,373, 328, 

327 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

13 19.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Młodziejowice 

98 

  +  + Większa część poza 

granicami 

opracowania planu, 

część jako tereny 

MN 

Oraz Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

14 20.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Raciborowice 

449 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

15 21.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Młodziejowice 

76/3 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

 ________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Uwagi 

Lp. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa 

Jednostki 

organizacyjnej 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której uwaga  

dotyczy 

(nr działki) 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nieruchom

ości której 

uwaga 

dotyczy 

Uwaga 

Uwzglę-

dniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 
 

16 21.01.2009 […]* Teren usług Michałowice 

916/8 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

17 27.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

345, 346, 347, 

349 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

18 29.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

881 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

19 30.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

276 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

20 30.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Młodziejowice 

76/1 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

21 30.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

338/10 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

22 30.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

338/7, 338/10 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

23 30.01.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

741 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody-

częściowo, 

Niezgodność ze 

studium 

Poza granicami 

planu 

24 2.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Raciborowice 

282 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

 
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Uwagi 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa 

Jednostki 

organizacyjnej 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której uwaga  

dotyczy 

(nr działki) 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nieruchom

ości której 

uwaga 

dotyczy 

Uwaga 

Uwzglę-

dniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 
 

25 2.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Raciborowice 

450 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

26 5.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

398, 399 

  +  + Niezgodność ze 

studium 

27 9.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Raciborowice 

280 

  +  +  

28 9.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Raciborowice 

286/2 

  +  + Niezgodność ze 

studium 

29 9.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

571/2 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

30 10.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice  

341 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

31 10.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Młodziejowice 

76/2 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

32 10.02.2009 

i 

14.01.2009 

[…]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

343 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

33 11.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

103/2 

  +  + Niezgodność ze 

studium 

34 12.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

558 

  +  + Niezgodność ze 

studium 

35 16.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

753/4 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody, 

Niezgodność ze 

studium 

36 16.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

753/3 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody, 

Niezgodność ze 

studium 

 
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.

Rozstrzygnięcie Wójta  

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Uwagi 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa 

Jednostki 

organizacyjnej 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której uwaga  

dotyczy 

(nr działki) 

Ustalenia 

projektu 

planu dla 

nieruchom

ości której 

uwaga 

dotyczy 

Uwaga 

Uwzglę-

dniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 
 

37 12.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

317 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody, 

Niezgodność ze 

studium 

38 17.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

753/5 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody, 

Niezgodność ze 

studium 

39 17.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

736, 514 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody, 

Niezgodność ze 

studium-częściowo 

jest budowlany 

40 18.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Michałowice 

572 

  +  + Niezgodność   

z rozporządzeniem 

Wojewody, 

Niezgodność ze 

studium 

41 18.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

348 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

42 18.02.2009 […]* Teren 

produkcyjny 

Michałowice 

537 

  +  +  

43 18.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

350, 351, 353 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

44 20.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

KsiąŜniczki 

386 

  +  + Niezgodność ze 

studium 

45 20.02.2009 […]* Teren 

budowlany 

Wilczkowice 

199, 344 

  + 

uwzględniono 

część 

 + 

uwzględniono 

część 

 

 

Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVII/187/2009
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 29 maja 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji  zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 t. j. z póŸn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) Rada Gminy Micha³owice rozstrzyga,
co nastêpuje:

§ 1

Z ustaleñ zawartych w uchwale  w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ¿e realiza-
cja zapisanych w nim zadañ z zakresu infrastruktury technicz-
nej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodoci¹gów, poci¹ga za
sob¹ wydatki z bud¿etu Gminy w zakresie realizacji zadañ w³a-
snych.

§ 2

Inwestycje i nak³ady wynikaj¹ce z realizacji zapisów przed-
miotowej uchwa³y, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruk-
tury technicznej, które s¹ niezbêdne dla prawid³owego i upo-
rz¹dkowanego zagospodarowania terenu objêtego planem,
bêd¹ finansowane ze œrodków:
1) dochodów publicznych Gminy - podatków, wed³ug plano-

wanej realizacji inwestycji, ujêtych w poszczególnych latach
w bud¿ecie Gminy;

2) publicznych, pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej;
3) wynikaj¹cych z porozumieñ, w ramach partnerstwa pry-

watno - publicznego;
4) ze œrodków w³asnych inwestora, na terenie posiadanych

nieruchomoœci.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa


