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gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), oraz
art. 4, ust. 1 i art. 13, pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³a-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 449) Rada Gminy w Jo-
d³owniku uchwala co nastêpuje:

§ 1

Na terenie Gminy Jod³ownik tworzy siê odrêbny obwód
g³osowania - Obwód Nr 8 obejmuj¹cy Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej Szpital pod wezwaniem �w. Jana Jerozo-
limskiego w Szczyrzycu do przeprowadzenia wyborów do Par-
lamentu Europejskiego.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Jod³ownik.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega poda-
niu do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a

1615

Uchwa³a* Nr XXXIV/244/09
Rady Miejskiej w Krynicy -Zdroju

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasto Krynica, przyjêtego Uchwa³¹
Nr XXVI/261/01 Rady Gminy Uzdrowiskowej w Krynicy
z dnia 24 kwietnia 2000 r."

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.), art. 20 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.),Rada Miejska
w Krynicy:

§ 1

1. po stwierdzeniu zgodno�ci projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNI-
CA przyjêtego Uchwa³¹ Nr XXVI/261/01 Rady Gminy Uzdro-
wiskowej w Krynicy z dnia 24 kwietnia 2001 r., z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i Gminy Krynica, przyjêtego Uchwa³¹
Rady Gminy Uzdrowiskowej Nr 34/254/97 dnia 28 sierp-
nia 1997 roku;

2. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszo-
nych do zmiany projektu planu;

3. po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy,

uchwala
 ZMIANÊ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO, MIASTO KRYNICA przyjêtego
Uchwa³¹ Nr XXVI/261/01 Rady Gminy Uzdrowiskowej

w Krynicy  z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w obszarze PLANU NR 3, ZWAN¥ DALEJ PLANEM NR 3a.

ROZDZIA£ I - PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWA£Y

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MIASTO
KRYNICA - PLAN NR 3a, obejmuje fragment miejscowo�ci Kry-
nica w granicach Planu Nr 3 o powierzchni 0,4336 ha ha i ozna-
czony jest w za³¹czniku graficznym Nr 1 do w/w Uchwa³y;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -MIA-
STO KRYNICA - PLAN NR 3a, sk³ada siê z tekstu planu sta-
nowi¹cego tre�æ niniejszej Uchwa³y oraz za³¹cznika graficz-
nego Nr 1. Rysunek planu sporz¹dzony na kopii mapy sytu-
acyjno -wysoko�ciowej w skali 1:1 000;

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

uwag zg³oszonych do projektu zmiany planu;
2) Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji i za-

sadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.

§ 3

OBJA�NIENIA U¯YTYCH  W USTALENIACH
PLANU OKRE�LEÑ

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

liniami rozgraniczaj¹cymi, o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, je¿eli z tre�ci ni-
niejszej uchwa³y nie wynika inaczej;

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

3) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
wszystkie us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludno�ci,
równie¿ podstawowe, nastawione na zysk, z wyj¹tkiem
us³ug handlowych o pow. sprzeda¿owej powy¿ej 400 m2

i powy¿ej 2000 m2;
4) us³ugach podstawowych - nale¿y przez to rozumieæ us³u-

gi zwi¹zane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb
mieszkañców, jak zakup artyku³ów spo¿ywczych, gospo-
darstwa domowego, prasy i ksi¹¿ek, us³ugi typu napra-
wa obuwia, sprzêtu gospodarstwa domowego, agencja
bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Us³ugi pod-
stawowe nie obejmuj¹ drobnej wytwórczo�ci;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ planowany rodzaj u¿ytkowania terenu inwestycji
(obejmuj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich
czê�æ), zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, który zaj-
muje nie mniej ni¿ 55% jego powierzchni, wraz z elemen-
tami zagospodarowania uzupe³niaj¹cego i towarzysz¹-
cego, zwi¹zanymi bezpo�rednio z funkcj¹ terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ planowany rodzaj u¿ytkowania terenu inwestycji
(obejmuj¹cy jedn¹, kilka dzia³ek ewidencyjnych lub ich
czê�æ), zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, inny ni¿

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupe³nia prze-
znaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koli-
duje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizo-
wanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie dopuszczal-
ne nie mo¿e przekroczyæ 45% powierzchni terenu inwe-
stycji i lokalizowane jest na zasadach okre�lonych w usta-
leniach szczegó³owych;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê, w której mo¿e byæ usytuowana �ciana fron-
towa budynku lub s³upy podcieni, bez prawa ich przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej terenu. Nie doty-
czy to elementów architektonicznych takich jak: balkon,
wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architek-
tonicznego, nadwieszonych nad terenem;

8) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê zabudowy kubaturowej;

9) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ obszar jed-
nej lub kilku dzia³ek ewidencyjnych lub ich czê�ci zawiera-
j¹cy siê w terenie przeznaczonym do zainwestowania;

10) dachu namiotowym - nale¿y przez to rozumieæ dach,
który ma co najmniej trzy trójk¹tne po³acie, schodz¹ce
siê w jednym punkcie szczytowym i nie posiada kalenicy;

11) wysoko�ci budynku od strony przystokowej - nale¿y
przez to rozumieæ wysoko�æ budynku liczon¹ od miejsca
przeciêcia istniej¹cego terenu lub linii stoku istniej¹ce-
go terenu, z najwy¿ej po³o¿on¹ na stoku �cian¹ ze-
wnêtrzn¹ budynku, do kalenicy budynku;

ROZDZIA£ II - USTALENIA  DLA  WSZYSTKICH  TERENÓW
OBJÊTYCH PLANEM

§ 4

USTALENIA  W  ZAKRESIE  OCHRONY �RODOWISKA
I  KSZTA£TOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO

1. Na obszarze objêtym ustaleniami planu funkcjonuj¹ zaka-
zy i ograniczenia, uwzglêdnione w ustaleniach niniejszej
uchwa³y, wynikaj¹ce z po³o¿enia terenów w:
1) Obszarze górniczym wód mineralnych, zgodnie z decyzj¹

Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 1 IX 1968 r.;
2) Strefie ochrony uzdrowiskowej "C", zgodnie ze statutem

uzdrowiska;
3) Popradzkim Parku Krajobrazowym -zgodnie z Rozporz¹-

dzeniem Nr 5/05 Wojewody Ma³opolskiego z 23 maja
2005 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskie-
go z 2005 r. Nr 309, poz. 2238);

2. Utrzymuje siê jako tymczasowe - dotychczasowe u¿ytko-
wanie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowa-
nia zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym pla-
nie;

3. Obowi¹zek realizacji nowych budynków przy uwzglêdnie-
niu:
1) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii

zabudowy;
2) niewyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych

linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

4. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 400 m2 i powy¿ej 2000 m2;

5. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji blaszanych gara¿y i kiosków oraz obiektów tym-
czasowych;

6. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów beto-
nowych i ogrodzeñ pe³nych oraz szczelnych z p³yt blasza-
nych;

7. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz
zmiany ukszta³towania terenów, za wyj¹tkiem zmian wy-
nikaj¹cych z prac budowlanych przy obiektach kubaturo-
wych i dojazdów do dzia³ek.

8. W zakresie ochrony przed ha³asem, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, obowi¹zuje przestrzeganie dopuszczalnych
warto�ci ha³asu w �rodowisku dla terenów oznaczonych
symbolami:
1) MW/Uc --jak dla terenów na cele mieszkaniowo -us³ugo-

we;
9. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuje zakaz

odprowadzania nieczyszczonych �cieków do wód i gruntu;
10. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych za-

wsze znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których ob-
ligatoryjnie wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia-
³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, za wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej oraz komunikacji;

11. Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych po-
tencjalnie oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e
byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na �rodowisko, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi, za wyj¹tkiem tych, dla których przeprowadzona
procedura oceny oddzia³ywania na �rodowisko w trak-
cie, której sporz¹dzono raport o oddzia³ywaniu na �rodo-
wisko, wykaza³a brak niekorzystnego wp³ywu na �rodo-
wisko.

12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u nieru-
chomo�ci w terenach przeznaczonych pod zabudowê:
1) Dopuszcza siê zmianê konfiguracji dzia³ek (scalenia i po-

dzia³y) w dostosowaniu do ich przeznaczenia okre�lone-
go w niniejszym planie i zasad podzia³u okre�lonych
w przepisach odrêbnych;

2) dopuszcza siê podzia³y zwi¹zane z popraw¹ mo¿liwo�ci
zagospodarowania istniej¹cych dzia³ek tj. powiêksze-
niem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i doj�æ.

§ 5

USTALENIA  W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

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

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

3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych infrastruk-
tury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a nie-
zbêdnych dla obs³ugi terenów przeznaczonych pod zain-
westowanie, w terenach zainwestowanych;

4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodê:
a) Doprowadzenie wody dla celów pitnych z miejskiej sieci

wodoci¹gowej;
b) Dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cych sie-

ci w zale¿no�ci od potrzeb, na zasadach okre�lonych
w przepisach odrêbnych;

c) Obowi¹zuje realizacja hydrantów zewnêtrznych lub zbior-
ników przeciw po¿arowych zapewniaj¹cych odpowied-
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ni¹ ilo�æ wody do gaszenia po¿arów, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.

5. W zakresie odprowadzenia �cieków sanitarnych:
a) Obowi¹zuje zakaz odprowadzenie nieoczyszczonych �cie-

ków do wód i gruntu;
b) Obowi¹zuje odprowadzenie �cieków bytowych na oczysz-

czalniê, sieci¹ kanalizacji sanitarnej;
c) Obowi¹zuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sani-

tarnej w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie,
na zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych;

d) Obowi¹zuje zakaz realizacji i wykorzystania zbiorników
szczelnych okresowo wybieralnych dla gromadzenia �cie-
ków bytowych i gospodarczych;

e) Obowi¹zuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sa-
nitarnej i opadowej, na zasadach okre�lonych w przepi-
sach odrêbnych.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
a) Obowi¹zuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji opa-

dowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
b) Obowi¹zuje oczyszczenie wód opadowych z parkingów,

placów manewrowych, przed odprowadzeniem ich do
�rodowiska, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7. W zakresie sk³adowania odpadów:
a) Usuwanie i utylizacja odpadów odbywaæ siê bêdzie

z uwzglêdnieniem selektywnej zbiórki odpadów;
b) Obowi¹zuje wywóz odpadów do miejskiego zak³adu uty-

lizacji odpadów;
c) Obowi¹zuje zakaz sk³adowania i gromadzenia odpadów,

w tym niebezpiecznych, w miejscach do tego nie wyzna-
czonych.

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciep³o;
a) Zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie na bazie ko-

t³owni w³asnej;
b) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji

zanieczyszczeñ.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:

a) Utrzymuje siê istniej¹ce sieci gazowe, z mo¿liwo�ci¹ ich
rozbudowy i przebudowy w zale¿no�ci od potrzeb, na
zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych.

10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energiê elektryczn¹:
a) Utrzymuje siê istniej¹ce obiekty, urz¹dzenia i sieci elek-

troenergetyczne, z mo¿liwo�ci¹ ich rozbudowy i przebu-
dowy w zale¿no�ci od potrzeb, na zasadach okre�lonych
w przepisach odrêbnych;

b) Obowi¹zuje realizacja stacji transformatorowych w zale¿no-
�ci od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwesto-
wanie, na zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych;

c) Dopuszcza siê realizacjê nowych sieci energetycznych
w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie ist-
niej¹cych sieci napowietrznych.

11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
a) Utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i sieci teletechnicz-

ne, z mo¿liwo�ci¹ ich rozbudowy i przebudowy w zale¿-
no�ci od potrzeb, na zasadach okre�lonych w przepisach
odrêbnych;

b) Obowi¹zuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za po-
moc¹ kanalizacji teletechnicznej, przy³¹czy kablowych
ziemnych i innych dostêpnych rozwi¹zañ;

12. W zakresie komunikacji:
a) Dostêp do terenów przeznaczonych pod zainwestowa-

nie, drog¹ gminn¹ z ulicy Pi³sudskiego;
b) Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych nie wyod-

rêbnionych na rysunku planu, s³u¿¹cych obs³udze tere-
nów przeznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach
okre�lonych w przepisach odrêbnych;

c) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji ogrodzeñ w linii rozgrani-
czaj¹cej istniej¹cej drogi gminnej;

d) Realizacja dróg po¿arowych, zapewniaj¹cych dojazd jed-
nostek ratowniczych do istniej¹cych i projektowanych
obiektów, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

ROZDZIA£ III - PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE.

§ 6

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEÑCZYCH

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug hotelarskich, ozna-
czone symbolem MW/Uc - pow: 0.4336 ha. Obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu -zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna, w tym budynki z apartamentami
oraz us³ugi hotelarskie, realizowane jako zabudowa pen-
sjonatowa;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach prze-
znaczenia podstawowego -zieleñ urz¹dzona, tereny spor-
towo-rekreacyjne, parkingi, obiekty budowlane infra-
struktury technicznej;

3) Dopuszcza siê realizacjê obiektów jako wolnostoj¹cych;
4) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê, nadbudowê

i przebudowê istniej¹cego budynku mieszkaniowego jed-
norodzinnego oraz zmianê funkcji na us³ugi hotelarskie;

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

6) W zakresie kszta³towania architektury obiektów:
a) dopuszcza siê realizacjê budynków jako bry³ rozcz³on-

kowanych o zró¿nicowanej wysoko�ci.
Wysoko�æ budynków nie mo¿e przekroczyæ w g³ównej
kalenicy wysoko�ci 15 metrów nad istniej¹cy poziom
terenu od strony przystokowej;

b) obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych poprzez m.in. stoso-
wanie materia³ów naturalnych - kamieñ, drewno oraz
stosowanie miejscowych materia³ów elewacyjnych
i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, ob-
ramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki, detalu
drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stoso-
wania na elewacjach ok³adzin z tworzyw sztucznych;

c) obowi¹zek realizacji dachów Jako dwuspadowych lub
wielopo³aciowych o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
pomiêdzy 30 -450 i kolorystyce pokrycia po³aci dacho-
wych, takiej jak ciemnobr¹zowy, grafitowy. Zakaz re-
alizacji dachów namiotowych;

d) obowi¹zuje zakaz przesuwania w pionie po³aci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji po³aci dachowych
o ró¿nym k¹cie nachylenia (nie dotyczy wygl¹dów da-
chowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwaræ
pulpitowych wychodz¹cych z kalenicy na d³ugo�ci po-
wy¿ej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza siê otwar-
cia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskó³ki",
"kapliczki", wygl¹dy pulpitowe, lukarny ³ukowe typu
"wole oko" itp. Szeroko�æ jednego otwarcia dachowe-
go liczona w najszerszym miejscu, nie mo¿e przekro-
czy(2/3 d³ugo�ci ca³ej po³aci dachowej (tzn. szeroko�æ
czo³owej �ciany otwarcia bez okapów). ³¹czna szero-
ko�æ otwaræ dachowych nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³u-
go�ci ca³ej po³aci dachowej;

e) obowi¹zuje zakaz stosowania agresywnej kolorystyki
elewacji i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stoso-
wanie kolorów pastelowych.
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7) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y z poddaszem u¿ytko-
wym jako budynków wolnostoj¹cych lub dobudowanych
do budynku. Obowi¹zuje realizacja dachów jako dwu-
spadowych lub czterospadowych, o k¹cie nachylenia
po³aci pomiêdzy 300 -450 i kolorystyce pokrycia po³aci
dachowych, takiej jak ciemnobr¹zowy, grafitowy oraz
zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniêtej w pionie
i realizacji po³aci dachowych o ró¿nym k¹cie nachylenia;

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

9) Obowi¹zek zabezpieczenia istniej¹cych skarp oraz skarp
powsta³ych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem
materia³ów naturalnych typu kamieñ i drewno oraz ro-
�linno�ci;

10) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi nie
mniej ni¿ 30% terenu inwestycji;

11) Obowi¹zuje realizacja nie mniej ni¿ 1 miejsca postojowe
na jedno mieszkanie lub apartament.

ROZDZIA£ IV. - PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

§ 7

Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytu³u wzrostu war-
to�ci dzia³ek, ustala siê stawkê dla naliczania op³at zwi¹zanych
ze zmian¹ planu miejscowego w wysoko�ci:
1. 10% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW/Uc;

§ 8

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krynicy -
Zdroju.

§ 9

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

§ 10

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego w Krynicy.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Pó³ch³opek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/244/09
Rady Miejskiej w Krzynicy-Zdroju
z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KRYNICA PLAN 3

SKALA 1:1000*

WYRYS Z OBOWI¥ZUJ¥CEGO STUDIUM UWARUNKOWAÑ
I KIERUNKÓW ZAGOSPOADOWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA I GMINY KRYNICA

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:1000.  Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

I. Przeznacznie terenów

tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug hote-
larskich

II. Inne ustalenia planu

granica terenu objêtego zmian¹ planu

nieprzekraczalna linia zabudowy

III. Oznaczenia informacyne - ustalenia obowi¹zuj¹cego
MPZP Miasto Krynica - PLAN NR 3

symbole terenów objêtych ustaleniami planu

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu

nieprzekraczalna linia zabudowy

Poz. 1615



� 7652 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 225

Przewodnicz¹ca Rady: M. Pó³ch³opek
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