
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 39 – 2728 – Poz. 916

916

UCHWAŁA NR XXV/147/08 
Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszarawa

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 
142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmiana-
mi)

Rada Gminy w Koszarawie
stwierdza zgodność projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kosza-
rawa z ustaleniami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Koszarawa przyjętego Uchwałą Nr XVI/113/08 Rady 
Gminy w Koszarawie z dnia 21 lutego 2008 r.

i uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Koszarawa

§ 1

Treść uchwały zawarta jest w następujących roz-
działach:
Rozdział 1  Przepisy ogólne (§ 2-§ 7)
Rozdział 2  Zasady i warunki zagospodarowania 

   obowiązujące w całej gminie, w tym:
     • przepisy dotyczące ładu prze- 

    strzennego (§ 8), 
     • zasady i warunki podziału nieru- 

    chomości (§ 9), 
     • zasady ochrony środowiska, 

    przyrody i krajobrazu (§ 10), 
     • przepisy dotyczące terenów 

    prawnie chronionych (§ 11), 
     • ustalenia dotyczące zasad ochro- 

    ny dziedzictwa kulturowego (§ 12),
     • zasady obsługi w zakresie komu- 

    nikacji (§ 13), 
     • zasady obsługi w zakresie infra- 

    struktury technicznej (§ 14).
Rozdział 3  Szczególne zasady i warunki zago- 

   spodarowania terenów, w tym: 
     • terenów zagrożonych zalewami 

    powodziowymi (§ 15), 
     • terenów zagrożonych osuwiska- 

    mi (§ 16), 
     • terenów o wysokim poziomie 

    wód gruntowych (§ 17), 

     • terenów położonych w strefach 
    ochronnych cmentarzy (§ 18), 

     • terenów położonych w strefach 
    technicznych linii energetycz- 
    nych (§ 19).

Rozdział 4  Przeznaczenie terenów oraz zasady 
   ich zabudowy i zagospodarowania  
   (§ 20-§ 34).

Rozdział 5  Ustalenia dla poszczególnych tere- 
   nów wyznaczonych liniami rozgra- 
   niczającymi (§ 35-§ 73).

Rozdział 6  Przepisy końcowe (§ 74-§ 76).

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 2

1. Plan objęty niniejszą uchwałą dotyczy obszaru 
gminy Koszarawa w jej granicach administra-
cyjnych.

§ 3

1. Ustalenia planu, o którym mowa w § 2 zawarte 
są:

 1) w tekście planu stanowiącym treść niniejszej 
uchwały,

 2) na rysunku planu sporządzonym na mapie 
ewidencyjnej w skali 1 : 2 000 stanowiącym 
integralną część uchwały jako załącznik nr 1

2. Do uchwały Rada Gminy Koszarawa dołącza:
 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu stanowiące załącz-
nik nr 2,

 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowiące załącznik nr 3.

3. Załącznikiem do rysunku planu jest wyrys ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Koszarawa, 
nie podlegający uchwaleniu.

§ 4

1. Wyjaśnia się znaczenie określeń użytych w tek-
ście niniejszej uchwały:
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 1) przepisy odrębne – przepisy obowiązujących 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

 2) rysunek planu – rysunek, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 pkt 2),

 3) teren – jednostka przestrzenna planu o 
określonym przeznaczeniu wyznaczona na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

 4) przeznaczenie – takie przeznaczenie, które 
powinno przeważać na danym terenie (pod-
stawowe),

 5) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje 
przeznaczenia terenu, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

 6) strefa uciążliwości, strefa techniczna sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej:
a) strefa negatywnego oddziaływania na 

obszary stałego pobytu ludzi, której wiel-
kość określają przepisy odrębne,

b) pas terenu wzdłuż sieci pozwalający na 
stały dostęp operatora kontrolującego 
stan sieci, a w przypadku awarii, na jej 
usunięcie,

 7) obszar bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią – obszar objęty strefą wezbrania 
powodziowego Q 1% – (prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi raz na 100 lat, wyzna-
czony w dolinie rzeki Koszarawy),

 8) pozostałe określenia użyte w planie należy 
rozumieć zgodnie z definicjami ujętymi w
przepisach odrębnych.

2. Definicje zamieszczone w ust. 1 interpretuje
się według stanu prawnego obowiązującego 
w dniu uchwalenia planu.

3. Przepisy odrębne zastosowane w ustaleniach 
planu należy interpretować zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi.

§ 5

1. Przedmiotem planu są ustalenia zgodne z pro-
blematyką art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 
dotyczącym specyfiki terenu gminy Koszara-
wa. 

§ 6

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 1) granica obszaru objętego planem – tożsama 
z granicą administracyjną gminy,

 2) linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania,

 3) symbole literowe określające jednostki struk-
turalne planu:

  „A”  –  wieś Koszarawa,
  „B”  –  przysiółek Bystra,
 4) symbole literowe (z kolejnymi liczbami) 

określające podstawowe przeznaczenie te-

renów:
 a) tereny zabudowy mieszkaniowej:
  MN  –  tereny zabudowy mieszkaniowej 

   jednorodzinnej, 
  UMN  –  tereny zabudowy usługowej w za- 

   budowie mieszkaniowej jednoro- 
   dzinnej, 

  MNL  –  tereny zabudowy mieszkaniowej 
   jednorodzinnej i rekreacyjnej indy- 
   widualnej, 

  MNR  –  tereny zabudowy mieszkaniowej 
   jednorodzinnej i zagrodowej,

 b) tereny zabudowy usługowej:
  UA  –  tereny usług publicznych,
  UKs  –  tereny obiektów kultu religijnego,
  UK  –  tereny usług kultury,
  UO  –  tereny usług oświaty,
  UZ  – tereny usług ochrony zdrowia i 

   opieki społecznej,
  UH  –  tereny usług handlu,
  UG  –  tereny usług gastronomii,
  US  –  tereny usług sportu i rekreacji,
  UT  –  tereny usług turystyki,
  UI   –  tereny usług straży pożarnej,
  U   –  tereny usług różnych,
  USw  –  tereny wyciągów narciarskich,
  US, UT –  tereny usług związanych z wy- 

   ciągami narciarskimi,
 c) tereny użytkowane rolniczo:
  R   –  tereny rolnicze z przewagą gruntów 

   ornych, 
  RZ  –  tereny rolnicze z przewagą łąk i 

   pastwisk,
 d) tereny zieleni i wód:
  ZL  –  lasy,
  ZLU  –  tereny obiektów obsługi gospodarki 

   leśnej, 
  ZC  –  cmentarze,
  WS  –  tereny wód powierzchniowych 

   śródlądowych, 
  WS, RZ – tereny wód powierzchniowych z 

   zielenią,
 e) tereny komunikacji:
  KDG –  tereny dróg publicznych głównych,
  KDZ  –  tereny dróg publicznych zbiorczych,
  KDD  –  tereny dróg publicznych dojazdo- 

   wych,
  KDW  –  tereny dróg wewnętrznych i ciągów 

   pieszo-jezdnych,
 f) tereny infrastruktury technicznej:
  W   –  obiekty i urządzenia zaopatrzenia w 

   wodę, 
  K   –  obiekty i urządzenia gospodarki 

   ściekowej.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku

planu są oznaczone orientacyjnie:
 1) granice strefy ścisłej ochrony obiektów wpi-

sanych do rejestru zabytków,
 2) granice strefy ścisłej ochrony krajobrazu z 

Poz. 916
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zabudową A,
 3) granice strefy częściowej ochrony krajobrazu 

z zabudową B,
 4) granice strefy dopuszczalnych przekształceń 

i ochrony elementów C,
 5) granice strefy obserwacji archeologicznej 

OW,
 6) zabytki nieruchome,
 7) granice stref ochronnych cmentarzy,
 8) tereny położone w strefach ochronnych 

cmentarzy, przeznaczone pod zabudowę,
 9) obszary bezpośredniego zagrożenia powo-

dzią,
   10) tereny położone w strefach technicznych linii 

energetycznych,
   11) tereny tras zjazdowych Tr,
   12) tereny lasów objętych zgodą na zmianę prze-

znaczenia pod trasy zjazdowe,
   13) tereny rekreacji nadwodnej,
   14) tereny zagrożenia osuwiskami (na podstawie 

katalogu osuwisk),
   15) tereny potencjalnie zagrożone ruchami 

osuwiskowymi (na podstawie katalogu osu-
wisk),

   16) tereny o predyspozycji do powstawania 
osuwisk,

   17) tereny dopuszczalnych zalesień,
   18) tereny o wysokim poziomie wód grunto-

wych,
   19) stacje transformatorowe istniejące,
   20) rzeka Koszarawa,
   21) tereny objęte proponowanym obszarem 

„Natura 2000”,
   22) granice proponowanego korytarza ekologicz-

nego,
   23) granice obszaru oddziaływania GZWP 445.

§ 7

Ustalenia dotyczące wykorzystania planu 
jako przepisu prawa miejscowego:

1. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń planu 
rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących 
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu objętego planem, a w szczególności 
przy wydawaniu pozwoleń na budowę oraz za-
twierdzaniu projektów podziału nieruchomości, 
należy uwzględniać łącznie z ustaleniami dla 
poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi ustalonymi w Rozdziale 5:

 1) wymogi ustaleń planu dotyczące zasad i wa-
runków zagospodarowania dla obszaru całej 
gminy określone w Rozdziale 2 uchwały,

 2) wymogi dotyczące szczególnych zasad i 
warunków zagospodarowania terenów – za-
warte w Rozdziale 3 uchwały,

 3) zasady zabudowy i zagospodarowania 
ustalone dla terenów o odpowiednim prze-

znaczeniu zawarte w Rozdziale 4 uchwały,
 4) wymogi wynikające z przepisów odrębnych, 

przepisów powszechnie obowiązujących oraz 
z innych przepisów prawa miejscowego.

Rozdział 2

Zasady i warunki zagospodarowania 
obowiązujące w całej gminie

§ 8

Przepisy dotyczące ładu przestrzennego:

1. Stosowanie wzmożonego nadzoru budowlane-
go w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny 
budowlanej.

2. Wprowadzanie form architektonicznych harmo-
nizujących z krajobrazem oraz nawiązujących do 
tradycji budownictwa miejscowego.

3. Kształtowanie formy architektonicznej zabudo-
wy zgodnie z ustaleniami planu:

 1) w odniesieniu do obiektów o szczególnym 
znaczeniu przestrzennym i funkcjonalnym, 
odbiegających tradycyjnie skalą od ota-
czającej zabudowy oraz w przypadkach 
uzasadnionych wymogami technologicznymi 
nie wprowadza się ograniczeń wysokości za-
budowy (wieże kościelne, remizy strażackie, 
obiekty sportowe, infrastruktura techniczna 
itp.).,

 2) lokalizację budowli stanowiących dominanty 
krajobrazowe należy uzależnić od wyniku ana-
lizy wpływu lokalizacji na walory krajobrazu.

4. Utrzymanie i poprawa estetyki krajobrazu 
oraz wprowadzenie podwyższonych rygorów 
czystości i porządku w terenach otwartych i 
zainwestowanych poprzez działania bezpo-
średnie (np. modernizacja domów, ogrodzeń, 
wprowadzenie zieleni) i pośrednie (promocja 
odpowiednich wzorców zabudowy, działania 
propagujące estetykę obejścia, konkursy itp.) 

 1) preferencje stosowania ogrodzeń z mate-
riałów naturalnych, miejscowych (zakaz 
stosowania przęseł z elementów betonowych 
prefabrykowanych wzdłuż dróg publicz-
nych),

5. Wyznacza się  nieprzekraczalne linie  zabudowy 
określające minimalne odległości lokalizacji no-
wych obiektów od zewnętrznej krawędzi jezdni 
dróg:

 1) dla dróg klasy G głównych 
  –  min. 8m w terenie zabudowanym,
  –  min. 20m poza terenem zabudowy,
 2) dla dróg klasy Z zbiorczych
  –  min. 8m w terenie zabudowanym,
  –  min. 20m poza terenem zabudowy,
 3) dla dróg klasy D dojazdowych – min. 6m,
 4) dla dróg klasy W wewnętrznych –  min. 5m.
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6. Odległości, o których mowa w ust. 5 mogą 
zostać zmniejszone w zależności od lokalnych 
uwarunkowań po uzyskaniu zgody właściwego 
zarządcy drogi.

7. Odległość nowej zabudowy i ogrodzeń od grani-
cy zwartych kompleksów leśnych – min. 20m.

8. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza 
się:

 1) przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istnie-
jącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, 
usługowej, produkcyjnej i gospodarczej, 
jeżeli nie zostaną naruszone ustalenia 
przepisów odrębnych oraz pod warunkiem 
uwzględnienia ogólnych zasad kształtowania 
zabudowy oraz budowy (z zastrzeżeniem  
§ 12 o ochronie dóbr kultury),

 2) możliwość budowy nowego budynku w innej 
części działki siedliskowej, zwłaszcza, gdy 
jest to uzasadnione przeniesieniem budynku 
poza tereny zalewowe lub osuwiskowe, pod 
warunkiem likwidacji starego budynku,

9. Ustala się wymóg zapewnienia przy nowoprojek-
towanych obiektach usługowych odpowiedniej 
ilości miejsc parkingowych;

 1) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się 
uwzględnienie miejsc parkingowych w linii 
rozgraniczającej drogi.

10. W terenach przeznaczonych pod zabudowę 
należy uwzględnić dojazdy pożarowe, zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych.

11. Ustalenia dotyczące nośników reklamowych:
 1) nie powinny one być elementami dominu-

jącymi lub dysharmonijnymi w stosunku do 
otoczenia,

 2) wyklucza się lokalizację reklam w terenach 
otwartych, o wysokich walorach krajobrazo-
wych,

 3) lokalizację reklam przy drodze należy uzgod-
nić z właściwym zarządcą drogi,

 4) zakaz lokalizacji reklam o powierzchni prze-
kraczającej 2m2,

 5) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamo-
wych o wysokości przekraczającej 4m,

 6) dodatkowo należy:
a) wkomponować reklamy w bliskie tło zie-

leni,
b) ujednolicić gabaryty i formy sąsiednich 

nośników reklamowych zachować odle-
głość między reklamami minimum 20m.

§ 9

Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1. Podziału nieruchomości można dokonać, jeże-
li:

 1) jest on zgodny z ustaleniami planu w zależ-
ności od przeznaczenia terenu i możliwości 
zagospodarowania wydzielonych działek 

budowlanych,
 2) jest on zgodny z przepisami odrębnymi.
2. Podział nieruchomości powinien zapewniać:
 1) dostęp nowo wydzielanych działek budowla-

nych do drogi publicznej lub wewnętrznej,
 2) możliwość doprowadzenia urządzeń infra-

struktury technicznej,
3. Warunkiem przeprowadzenia nowych podziałów 

nieruchomości jest:
 1) nie blokowanie dostępu komunikacyjnego 

do pozostałych nieruchomości,
 2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

istniejących obiektów,
 3) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi pro-

jektu podziału nieruchomości przylegającej 
do drogi publicznej,

4. Dopuszcza się podziały i scalanie działek (w 
tym również działek rolnych przylegających do 
terenów przeznaczonych pod zabudowę) prowa-
dzące do uzyskania wielkości działki zgodnej z 
ustaleniami planu.

5. Dopuszcza się wydzielenie działek pod inwe-
stycje infrastruktury technicznej i drogowe, o 
wielkości wynikającej ze specyfiki inwestycji,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Zagospodarowanie terenu całej gminy winno 
być oparte na zasadach zrównoważonego 
rozwoju, a zainwestowanie i działalność gospo-
darcza winna być podporządkowana wymogom 
ochrony przyrody, z uwzględnieniem naka-
zów:

 1) ochrony walorów krajobrazowych i pielęgno-
wania naturalnych i kulturowych wartości,

 2) dostosowania lokalizacji i wartości architek-
tonicznych nowych i przebudowywanych 
obiektów do walorów krajobrazowych i 
regionalnych tradycji kulturowych.

2. W granicach obszaru objętego planem nie do-
puszcza się realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rych wykonanie raportu jest obowiązkowe;

 1) z wyłączeniem inwestycji drogowych, obsłu-
gi komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. W terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczo-
nych symbolami: MN, MNR, MNL zabrania się 
lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, które mogą wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania na środo-
wisko – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
(np. przetwórstwa ryb, przemysłu chemicznego, 
przemysłu metalurgicznego, wydobywczego, 
działalności zakładów tartacznych i drzewnych, 
przemysłu wymagającego składowania materia-
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łów w stanie sypkim, produkcji o znacznej skali 
uciążliwości wynikającej z wielkości produkcji, 
ilości przewozów koniecznych dla tej produkcji, 
generacji ruchu, emisji zanieczyszceń oraz ilości 
odpadów poprodukcyjnych, działalności zwią-
zanej ze składowanie odpadów i złomu).

4. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których wykonanie raportu może być wymaga-
ne, wyłącznie w terenach przeznaczonych pod 
zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową 
oraz pod infrastrukturę techniczną i komunika-
cję;

 1) warunkiem lokalizacji inwestycji jest wykaza-
nie w raporcie w sprawie oddziaływania na 
środowisko braku niekorzystnego wpływu 
na tereny sąsiednie,

 2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej (w tym kanalizacji) 
w terenach rolnych, pod warunkiem zgodno-
ści z przepisami odrębnymi.

5. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do wód powierzchniowych oraz gruntów.

6. Nakaz wstępnego oczyszczenia ścieków spływa-
jących z powierzchni utwardzonej dróg, placów 
i ulic przed odprowadzeniem ich do kanalizacji 
deszczowej lub innego odbiornika ścieków.

7. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

8. Zakaz lokalizacji zakładów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szcze-
gólności zagrożenie wystąpienia poważnych 
awarii, o których mowa w przepisach odręb-
nych.

9. Obszary o następującym przeznaczeniu w planie 
są chronione akustycznie:

 1) zabudowy mieszkaniowej – symbole MN, 
MNL, MNR, UMN,

 2) usług zdrowia, opieki społecznej i oświaty 
– UZ, UO, sportu i rekreacji – US, UT.

10. Ustala się ochronę bagien, torfowisk, źródeł, 
obszarów źródliskowych oraz śródpolnych i 
śródleśnych oczek wodnych i wszystkich natu-
ralnych zbiorników wodnych.

§ 11

Ochrona prawna zasobów przyrodniczych 
określona w aktach prawnych wprowadzających 

niżej wyszczególnione formy ochrony

1. Dla terenów położonych w strefach ochrony 
sanitarnej ujęć wodnych (zgodnie z „Decyzją 
Wojewody Bielskiego OŚ-1-6210/102/96 z dnia 
03.01.1997 r.) obowiązuje:

 1) Zewnętrzna pośrednia strefa ochrony sani-
tarnej ujęcia na rzece Koszarawie obejmująca 
teren zlewni Koszarawy, w której zabrania 
się:

a) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do wód powierzchniowych,

b) przechowywania i składowania odpadów 
promieniotwórczych,

c) lokalizowania magazynów produktów 
ropopochodnych i innych substancji che-
micznych oraz rurociągów do ich trans-
portu,

d) lokalizowania nowych wysypisk i wyle-
wisk odpadów komunalnych i przemysło-
wych.

 2) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń 
określonych w pkt 1 za zgodą właściwych 
organów zarządzających terenami stref oraz 
władz sanitarnych.

 3) strefa wymieniona w pkt 1 obejmuje cały 
obszar objęty niniejszym planem.

2. W terenach leśnych:
 1) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
19.05.1994 r. gospodarka leśną należy reali-
zować w oparciu o zasady z równoważonego 
rozwoju poprzez:
a) pełne realizowanie typów gospodarczych 

drzewostanów i orientacyjnych składów 
gatunkowych upraw,

b) ochronę rzadkich typów siedliskowych 
lasu, a szczególności siedlisk bagiennych 
i łęgowych,

c) maksymalne wykorzystanie odnowień 
naturalnych,

d) zastosowanie rębni częściowych i stop-
niowych w celu uzyskania zróżnicowanej 
struktury gatunkowej, wiekowej i piono-
wej drzewostanu,

e) dążenie w cięciach pielęgnacyjnych do 
nierównomiernego rozmieszczenia drzew 
dorodnych i kształtowania struktury prze-
strzennej drzewostanu (tzw „biogrup 
drzew”),

f) tworzenie na obrzeżach lasów, wzdłuż 
cieków i dróg oddziałowych „stref ekoto-
nowych” szerokości 10 – 30m.

 2) Lasy terenu gminy administrowane przez 
Nadleśnictwo Jeleśnia oraz lasy prywatne 
należy traktować w całości jako lasy ochron-
ne:
a) lasy wodochronne – występujące u źró-

dlisk rzek i potoków, pełniące funkcję 
ochrony źródeł oraz przeciwpowodziowej 
retencji wód,

b) lasy stanowiące cenne fragmenty rodzi-
mej przyrody, chroniące środowisko 
przyrodnicze, w tym lasy stanowiące 
ostoje zwierząt podlegające ochronie 
gatunkowej.

3. Dla obszaru położonego w obrębie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 445 
(trzeciorzędowy zbiornik warstw Magura – Ba-
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bia Góra) obowiązuje zakaz:
 1) budowy obiektów przemysłowych stwarza-

jących zagrożenie dla środowiska,
 2) budowy składowisk i wylewisk odpadów 

komunalnych i przemysłowych,
 3) lokalizacji ferm hodowlanych stosujących 

technologie szczególnie uciążliwe dla śro-
dowiska

 4) prowadzenia innej działalności gospodarczej, 
mogącej spowodować trwałe zanieczysz-
czenie gruntów, wód powierzchniowych i 
podziemnych.

4. W obszarach proponowanych do objęcia forma-
mi ochrony przyrody „Natura 2000”

 1) obszar ochrony siedlisk „Górna Soła z Ko-
szarawa – symbol PLH 240018”:

 2) obszar korytarza ekologicznego chroniony 
w celu umożliwienia rozprzestrzeniania się 
gatunków, głównie dużych ssaków drapież-
nych;

 3) zasady zagospodarowania i użytkowania 
obszarów należy ustalić zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi, po ich 
wprowadzeniu.

§ 12

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków

1. Ustala się ochronę zasobów kulturowych gmi-
ny, której podlegają:

 1) historyczne układy ruralistyczne,
 2) zabytkowe zespoły przestrzenne,
 3) założenia zieleni zabytkowej (parki),
 4) zieleń zorganizowana i niezorganizowana w 

rejonach siedlisk ludzkich,
 5) cmentarze,
 6) zabytki nieruchome,
 7) zabytki ruchome (kapliczki, krzyże itp.),
 8) zabytki archeologiczne,
 9) drogi, miedze, rozłogi pól.
2. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej 

oznaczone na rysunku planu symbolami gra-
ficznymi:

 1) Strefa ścisłej ochrony obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków

  Obejmuje obiekty i ich najbliższe otoczenie 
zgodnie z decyzjami wojewody o wpisie do 
rejestru zabytków. Są to obszary uznane za 
szczególnie ważne jako materialne świa-
dectwo historyczne. W strefie tej zakłada
się pierwszeństwo zachowania wymogów 
konserwatorskich nad wszelką działalnością 
inwestycyjną i gospodarczą. Zasięg tej strefy 
zaznaczony został na rysunku planu symbo-
lem graficznym.
a) wykaz obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków:

• kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Ka-
rola Boromeusza nr rej. A-727/97, de-
cyzja Wojewody Bielskiego z dnia 
17.11.1997 r.

• cmentarz rzymsko-katolicki przy para-
fii p.w. św. Karola Boromeusza nr rej.
A-617/89, decyzja Urzędu Wojewódz-
kiego w Bielsku-Białej – Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, z dnia 
16.11.1989 r.

b) warunki działalności w strefie:
• zachowanie historycznego układu 

przestrzennego, ze wszystkimi elemen-
tami, ich ochrona, konserwacja i rewa-
loryzacja,

• obowiązek uzyskania zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na 
dokonywanie wszelkich zmian (prze-
budowy, rozbudowy i remontów 
wszystkich obiektów będących w tej 
strefie) oraz podziałów nieruchomo-
ści.

 2) Strefa ścisłej ochrony krajobrazu z zabudową 
– A

  Ustalenia dotyczące ochrony historycznej 
struktury przestrzennej obowiązujące w 
strefie:
a) zachowanie substancji i otoczenia obiek-

tów o walorach zabytkowych,
b) zakaz niszczenia, uszkadzania i dewasto-

wania obiektów zabytkowych oraz prze-
kształceń powodujących obniżenie war-
tości historycznych, architektonicznych 
lub estetycznych,

c) dopuszcza się przeprowadzanie remon-
tów, modernizacji oraz adaptacji obiektów 
zabytkowych do współczesnej funkcji pod 
warunkiem zachowania cech stylowych 
obiektu, gabarytu, bryły, kształtu dachu i 
detalu architektonicznego,

d) sposób postępowania w stosunku do 
obiektów zdekapitalizowanych – zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

e) dopuszcza się lokalizację nowych budyn-
ków w otoczeniu obiektów zabytkowych 
pod warunkiem zharmonizowania skali 
zabudowy historycznej i współczesnej 
oraz wkomponowania elementów współ-
czesnych w sposób nie naruszający cha-
rakteru miejsca i gabarytów obiektów 
historycznych i nie powodujący obniżenia 
wartości kulturowych otoczenia,

f) zakaz wprowadzania dominant kubaturo-
wych i wysokościowych,

g) nakaz zachowania i uporządkowania zie-
leni tradycyjnej i komponowanej,

h) w odniesieniu do obiektów o walorach 
zabytkowych obowiązuje uzgodnienie 
zakresu prac remontowych oraz inwesty-
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cyjnych z odpowiednim organem ds. 
ochrony zabytków.

i) wpisanie obiektów wymienionych w po-

niższym wykazie do gminnej ewidencji 
zabytków, po przeprowadzeniu ich wery-
fikacji.

Wykaz obiektów gminy Koszarawa wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

lp. rodzaj obiektu nr adresowy data powstania uwagi

1) Kapliczka murowana – 1886

2) Kapliczka obok domu nr 423 – 1886

3) Kapliczka obok domu nr 124 – 1886

4) Krzyż przy domu nr 335 – 1860

5) Plebania 100 1920

6) Dom mieszkalny, drewniany 2 pocz. XX w.

7) Stodoła 2 pocz. XX w.

8) Dom mieszkalny drewniany 12 3 ćw. XIX w.

9) Stodoła przy domu 12, drewniana 12 pocz. XX w.

10) Piwnica przy domu 12, kamienna 12 k. XIX w.

11) Piwnica przy domu 12, kamienna 12 k. XIX w.
Należy do 

bud. 13

12) Dom mieszkalny, drewniany 14 1928

13) Stodoła przy domu nr 14, drewniana 14 1890

14) Bud gosp. przy domu nr 14, drewn. 14 1890

15) Dom mieszkalny, drewniany 15 k. XIX w.

16) Spichlerz przy domu nr 15, drewn. 15 k. XIX w.

17) Stodoła przy domu nr 15, drewniana 15 k. XIX w.

18) Dom mieszkalny, drewniany 35 1929

19) Bud. gosp. przy domu nr 47, drewn. 47 pocz. XX w.

20) Dom mieszkalny, drewniany 57 poł. XIX w.

21) Stodoła z oborą, drewniana 63 1890

22) Dom mieszkalny, drewniany 63 XIX/XX w.

23) Dom mieszkalny, drewniany 78 k. XIX w.

24) Dom mieszkalny, drewniany 88 4 ćw. XIX w.

25) Dom mieszkalny, drewniany 90 4 ćw. XIX w.

26) Dom mieszkalny, drewniany 94 4 ćw. XIX w.

27) Dom mieszkalny, drewniany 98 1765

28) Dom mieszkalny, drewniany 110 ok. 1925

29) Dom mieszkalny, drewniany 113 k. XIX w.

30) Dom mieszkalny, drewniany 119 4 ćw. XIX w.

31) Bud. gosp. przy domu 121, drewn. 121 4 ćw. XIX w.
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32) Dom mieszkalny, drewniany 162 ok. 1905

33) Dom mieszkalny, drewniany 166 ok. 1905

34) Dom mieszkalny, drewniany 168 1904

35) Dom mieszkalny, drewniany 172 3 ćw. XIX w.

36) Dom mieszkalny, drewniany 174 ok. 1910

37) Stajnia przy domu nr 174, drewn. 174 ok. 1920

38) Dom mieszkalny, drewniany 180 k. XIX w.

39) Dom mieszkalny, drewniany 185 pocz. XX w. ruina

40) Dom mieszkalny, drewniany 194 1902

41) Stodoła w zagrodzie nr 194, drewn. 194 1902 ruina

42) Dom mieszkalno-gosp., drewniany 207 1916

43) Stodoła w zagrodzie nr 218, drewn. 218 pocz. XX w.

44) Dom mieszkalny, drewniany 225 1902

45) Stajnia w zagrodzie nr 225, drewn. 225 1902

46) Dom mieszkalny, drewniany 228 1901

47) Dom mieszkalny, drewniany 229 1893

48) Dom mieszkalny, drewniany 233 k. XIX w.

49) Obora przy zagrodzie 238, drewn. 238 k. XIX w.

50) Dom mieszkalny, drewniany d.243 143 4 ćw. XIX w.

51) Dom mieszkalny, drewniany 246 ok. 1930

52) Dom mieszkalny, drewniany 252 4 ćw. XIX w. ruina

53) Dom mieszkalny, drewniany 258 ok. 1880 ruina

54) Dom mieszkalny, drewniany 262 ok. 1910 ruina

55) Dom mieszkalny, drewniany 263 k. XIX w.

56) Dom mieszkalny, drewniany 265 ok. 1920

57) Dom mieszkalny, drewniany 285 1939

58) Dom mieszkalny, drewniany 286 1930

59) Dom mieszkalny, drewniany 287 ok. 1910

60) Dom mieszkalny, drewniany 288 1930

61) Dom mieszkalny, drewniany 293 k. XIX w.

62) Dom mieszkalny, drewniany 295 ok. 1930

63) Dom mieszkalny, drewniany 299 ok. poł. XIX w.

64) Dom mieszkalny, drewniany 300 1877

65) Dom mieszkalny, drewniany 302 1890

66) Dom mieszkalny, drewniany 313 ok. 1880

67) Dom mieszkalny, drewniany 328 1934

68) Dom mieszkalny, drewniany 332 ok. 1920
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69) Dom mieszkalny, drewniany 334 1936

70) Dom mieszkalny, drewniany 339 ok. 1860

71) Dom mieszkalny, drewniany 362 ok. 1920

72) Dom mieszkalny, drewniany 387 ćw. XIX w.

73) Piwnica przy zagrodzie 387 387 k. XIX w.

74) Dom mieszkalny, drewniany 388 3 ćw. XIX w.

75) Stajnia przy bud. 388, drewn. 388 3 ćw. XIX w.

76) Dom mieszkalny, drewniany 394 pocz. XX w. ruina

77) Dom mieszkalny, drewniany 396 1884

78) Dom mieszkalny, drewniany 405 poł. XIX w.

79) Stajnia przy bud. 405, drewn. 405 poł. XIX w. ruina

80) Dom mieszkalny, drewniany 407 1935

81) Dom mieszkalny, drewniany 408 4 ćw. XIX w.

82) Dom mieszkalny, drewniany 412 1930

83) Dom mieszkalny, drewniany 415 1937

84) Dom mieszkalny, drewniany 418 1937

85) Dom mieszkalny, drewniany 423 ok. 1930

86) Szopa przy zagrodzie nr 423, drewn. 423 ok. 1930

87) Dom mieszkalny, drewniany 428 pocz. XX w.

88) Dom mieszkalny, drewniany 430 1838 ruina

89) Dom mieszkalny, drewniany 435 1855 ruina

90) Dom mieszkalny, drewniany 439 ok. 1910 ruina

91) Dom mieszkalny, drewniany 443 1911 ruina

92) Dom mieszkalny, drewniany 460 4 ćw. XIX w.

93) Dom mieszkalno-gospodarczy, drewn. 464 464 ok. 1880

94) Piwnica przy domu 464, kamienna 464 ok. 1900

95) Dom mieszkalny, drewniany 465 ok. 1925

96) Dom mieszkalno-gospodarczy, drewn.468 468 4 ćw. XIX w.

97) Figura kamienna przy domu mieszk. 470 1893

98) Dom mieszkalny, drewniany 480 pocz. XX w.

99) Dom mieszkalny, drewniany 495 pocz. XX w.

100) Budynek gospodarczy drewniany 495 pocz. XX w.

 3) Strefa częściowej ochrony krajobrazu z za-
budową – B 

  Ustalenia dotyczące ochrony historycznego 
układu zabudowy obowiązujące w strefie:
a) dopuszcza się wymianę substancji miesz-

kaniowej na nową, z uwzględnieniem 
form regionalnych i skali zabudowy ist-

niejącej,
b) nowe działki siedliskowe powinny nawią-

zywać do tradycyjnych podziałów i ukła-
dów i nie powinny być lokowane w 
otwartym krajobrazie,

c) należy dążyć do porządkowania i rewalo-
ryzacji istniejących zespołów zabudowy,
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d) architektura nowej zabudowy mieszka-
niowej winna nawiązywać do form trady-
cyjnych.

e) zabudowę mieszkaniową i usługową na-
leży skupiać wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych.

 4) Strefa dopuszczalnych przekształceń i ochro-
ny elementów – C
a) dopuszcza się nową zabudowę oraz prze-

budowę istniejących budynków w nawią-
zaniu do charakteru i skali istniejącej za-
budowy regionalnej.

b) należy dążyć do porządkowania i rewalo-

ryzacji istniejących zespołów zabudowy,
 5) Strefa ochrony nieruchomych zabytków 

archeologicznych – strefa obserwacji arche-
ologicznej – OW
a) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 

obejmującą teren o promieniu 40m od 
centrum stanowiska, dla nieruchomych 
zabytków archeologicznych znajdujących 
się w wojewódzkiej ewidencji konserwa-
torskiej, zgodnie z oznaczeniem graficz-
nym na rysunku planu:

b) Wykaz nieruchomych zabytków archeolo-
gicznych w gminie Koszarawa

Lp. Miejscowość Nr stanowiska Obszar AZP Chronologia

1. Koszarawa 7 110-51 Okr. nowożytny

2. Koszarawa 1 111-51 Okr. nowożytny

3. Koszarawa 2 111-51 Okr. kamienia

4. Koszarawa 3 111-51 Okr. nowożytny

5. Koszarawa 4 111-51 Okr. nowożytny

6. Koszarawa 5 111-51 Okr. nowożytny

c) celem działania jest ochrona wartości 
naukowych i poznawczych nieruchomych 
zabytków archeologicznych (stanowisk 
archeologicznych).

d) zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala 
się następujące warunki ochrony konser-
watorskiej:
• działalność inwestycyjna (melioracje, 

prace gazyfikacyjne, wodno-kanalizacyj-
ne, energetyczne, teletechniczne, dro-
gowe oraz budowlane) planowana w 
strefie ochrony konserwatorskiej może
być dopuszczona warunkowo, wyłącz-
nie po uzgodnieniu z właściwym orga-
nem ds. ochrony zabytków, na indywi-
dualnie określonych warunkach. W 
etapie uzgodnień opiniodawczych WKZ 
określi warunki realizacji inwestycji; po 
zrealizowaniu badań wyprzedzających, 
lub prowadzenie ich pod nadzorem ar-
cheologicznym na koszt inwestora, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

e) ustala się ochronę mogących się znajdo-
wać stanowisk, określanych jako odkrycia 
w przypadku odnalezienia ich w terenie, 
na warunkach określonych w ppkt c).

§ 13

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Utrzymanie dotychczasowego podstawowego 
układu komunikacji drogowej.

2. Ustala się funkcje dróg:
 1) drogi powiatowe realizujące powiązania 

zewnętrzne i wewnętrzne obszaru planu:
a) droga nr 04242 Stryszawa – Roztoki – Po-

lanki – klasy Z
b) droga nr 04243 Kuków – Koszarawa – kla-

sy G
c) droga nr 04328 Jeleśnia – Koszarawa – Za-

woja – klasy G
 2) drogi dojazdowe i wewnętrzne realizujące 

powiązania wewnętrzne obszaru planu.
3. Ustala się minimalne szerokości dróg w liniach 

rozgraniczających:
 1) droga klasy G    –  25m
 2) droga klasy Z    –  20m
 3) droga klasy D   – 10m
 4) droga wewnętrzna  –  5m.
4. Przebieg linii rozgraniczających dróg określa 

rysunek planu,
 1) drogi wewnętrzne oznaczono orientacyjnie, 

ich lokalizacja może być zmieniona.
5. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zago-

spodarowaniem, użytkowaniem lub konfiguracją
terenu dopuszcza się w projekcie budowlanym 
odstępstwa od określonych w ust. 3 szerokości 
minimalnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

6. Parametry techniczne dla dróg – zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi.

7. W przypadkach uzasadnionych istniejącym 
zainwestowaniem lub warunkami terenowymi 
dopuszcza się zmniejszenie obowiązujących 
szerokości jezdni w uzgodnieniu z właściwym 
zarządcą drogi.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 39 – 2738 – Poz. 916

8. Dopuszcza się korekty przebiegu tras dróg 
uzasadnione warunkami lokalnymi i strukturą 
własnościową terenu.

9. Dopuszcza się chodniki jedno lub dwustronne 
oraz pobocza, w zależności od lokalnych uwa-
runkowań.

10. Dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izola-
cyjnej i ochronnej zapobiegającej wzmożonym 
nawiewom, zaśnieżaniu i tłumiącej hałas.

11. Wyklucza się budowę nowych wjazdów na po-
sesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań.

12. Nowe i modernizowane elementy układu ko-
munikacyjnego służące pieszym oraz dojścia 
do obiektów usługowych należy dostosować 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

13. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych 
na całym obszarze objętym ustaleniami planu 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

14. Dopuszcza się budowę i rozbudowę obiektów, 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
obiektów obsługi komunikacji w terenach po-
łożonych w liniach rozgraniczających dróg, na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych 
oraz w porozumieniu z zarządcą drogi.

§ 14

Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

1. Ustalenia ogólne
 1) należy dążyć do objęcia wszystkich użytkow-

ników systemem kanalizacji sanitarnej.
 2) na całym obszarze objętym planem do-

puszcza się realizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej niezbędnej dla 
potrzeb lokalnych a w szczególności:
a) zaopatrzenia w wodę (w tym m. in. ujęć 

wód, stacji uzdatniania wody, zbiorników, 
pompowni, hydroforni itp.)

b) odprowadzania i oczyszczania ścieków,
c) zaopatrzenia w energię elektryczną (m.in. 

stacji transformatorowych),
d) zaopatrzenia w gaz,
e) zaopatrzenia w ciepło,
f) telekomunikacji (w tym masztów telefonii 

cyfrowej – na zasadach zgodnych z usta-
leniami § 8 ust. 3.

 3) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt 2 
jest dopuszczalna pod warunkiem zachowa-
nia przepisów odrębnych, w tym dotyczących 
ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2. Zasady zaopatrzenia w wodę
 1) W wypadku wprowadzenia na terenie gmi-

ny systemu wodociągów komunalnych, w 
obszarach położonych poza zasięgiem sieci 
wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w 
wodę z ujęć indywidualnych lub grupowych 
lub realizację mniejszych, niezależnych sys-

temów wodociągowych, 
a) dla planowanych ujęć wód należy przewi-

dzieć strefy ochrony sanitarnej.
3. Zasady gospodarki ściekowej
 1) Realizacja zbiorczego systemu kanalizacji 

sanitarnej obsługującego większość terenów 
przeznaczonych pod zainwestowanie,

 2) Do czasu realizacji systemu dopuszcza się 
indywidualne lub grupowe urządzenia do 
gromadzenia ścieków i ich oczyszczania, 
spełniające wymogi przepisów odrębnych.

 3) Po zrealizowaniu systemu zbiorczej kana-
lizacji sanitarnej należy do niej przyłączyć 
wszystkie budynki pozostające w jej zasię-
gu.

 4) W uzasadnionych względami technicznymi 
przypadkach dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków bytowych do oczyszczalni przy-
domowych lub grupowych, po uzyskaniu 
odpowiednich zezwoleń.

4. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną
 1) Utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia 

gminy w energię elektryczną.
 2) Ustala się sukcesywną rozbudowę i moder-

nizację sieci niskiego napięcia, wymianę 
istniejących stacji transformatorowych na 
urządzenia o większej mocy oraz budowę 
nowych obiektów i urządzeń (linii elektro-
energetycznych i stacji transformatorowych), 
stosownie do występujących potrzeb.
a) dopuszcza się możliwość lokalizacji no-

wych stacji transformatorowych wnętrzo-
wych wbudowanych lub wolnostojących 
oraz nasłupowych,

b) dopuszcza się budowę linii SN i NN jako 
kablowych lub napowietrznych.

 3) Ogranicza się lokalizację zabudowy w strefie
oddziaływania linii energetycznych (ozna-
czonych na rysunku planu orientacyjnie 
symbolem graficznym):
a) strefa ograniczonej zabudowy dla linii 

15kV-16m, dla linii niskiego napięcia – 
6m

b) ewentualne zbliżenie zabudowy do napo-
wietrznych linii energetycznych należy 
uzgodnić z zarządcą linii.

5. Zaopatrzenie w gaz
 1) W wypadku wprowadzenia systemu zaopa-

trzenia gminy w gaz, dopuszcza się lokalizację 
obiektów i urządzeń rozdzielczej sieci gazowej 
w liniach rozgraniczających dróg, w terenach 
przeznaczonych pod zainwestowanie oraz 
w terenach rolnych i leśnych, po uzyskaniu 
odpowiednich uzgodnień.

6. Zaopatrzenie w ciepło
 1) Zachowanie obecnego stanu ogrzewania w 

oparciu o lokalne kotłownie obsługujące po-
jedyncze obiekty budowlane lub ich zespoły 
oraz indywidualne urządzenia grzewcze,
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a) należy stosować rozwiązania zapewnia-
jące niską emisję zanieczyszczeń, przy 
zastosowaniu odpowiednich paliw (np. 
gaz, olej opałowy, węgiel wysokokalo-
ryczny o niskiej zawartości siarki i popio-
łu, energia elektryczna, słoneczna 
itp.).spełniających określone w przepisach 
odrębnych normy w zakresie emisji do-
puszczalnych zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery.

7. Telekomunikacja
 1) Utrzymuje się istniejący system urządzeń 

telekomunikacyjnych łączności przewodowej 
(powiększany w miarę potrzeb).

 2) Dla potrzeb rozbudowy sieci telekomunika-
cyjnej zabezpiecza się teren w obrębie linii 
rozgraniczających dróg.

 3) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
łączności bezprzewodowej bez wydzielania 
terenów w liniach rozgraniczających, przy 
zachowaniu wymogów obowiązujących 
przepisów odrębnych.
a) lokalizacja tych obiektów i urządzeń nie 

może naruszać walorów krajobrazowych 
– projekt budowlany winien zawierać 
analizę i ocenę wpływu lokalizacji inwe-
stycji na wartości krajobrazowe. 

8. Gospodarka odpadami
 1) Zakaz składowania odpadów na terenie gmi-

ny.
 2) Nakaz wyposażenia poszczególnych nie-

ruchomości w pojemniki do gromadzenia 
odpadów komunalnych zgodnie z obowią-
zującym w gminie systemem selektywnej 
gospodarki odpadami.

 3) Nakaz systematycznego wywozu odpadów 
komunalnych.

 4) Nakaz posiadania uregulowanego stanu 
formalno-prawnego w zakresie gospodarki 
odpadami przez przedmioty prowadzące 
działalność gospodarczą.

 5) Nakaz wyposażenia terenów intensywnego 
ruchu pieszego (dróg, szlaków turystycznych, 
targowisk, parkingów itp.) w kosze uliczne na 
komunalne odpady stałe.

Rozdział 3 

Szczególne zasady i warunki 
zagospodarowania terenów

§ 15

Dla terenów zagrożonych 
zalewami powodziowymi wyróżnionych 

na podstawie „Studium określającego granice 
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 

na terenach nieobwałowanych 
w zlewni rzeki Soły” ustala się:

1. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią 
– oznaczone na rysunku planu symbolem gra-
ficznym obejmujące tereny położone w dolinie
rzeki Koszarawy:

 1) w obszarach bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują zakazy, nakazy, ograni-
czenia i dopuszczenia określone w przepisach 
szczególnych dotyczących ochrony przed 
powodzią,

 2) utrzymuje się istniejące zainwestowanie z 
możliwością remontów, przebudowy i nad-
budowy, bez możliwości rozbudowy.

§ 16

Dla terenów położonych 
w zasięgu potencjalnych zagrożeń 

osuwiskowych oraz terenów zagrożonych 
występowaniem osuwisk 

(na podstawie katalogu osuwisk) 
oznaczonych na rysunku planu 

symbolem graficznym ustala się następujące
zasady zagospodarowania:

1. Przy lokalizacji obiektów budowlanych oprócz 
wymaganej przepisami dokumentacji geotech-
nicznej należy na etapie projektu budowlanego 
zdecydować o ewentualnej konieczności wy-
konania (dla obiektów zaliczonych do trzeciej 
kategorii geotechnicznej oraz, w złożonych 
warunkach gruntowych, do drugiej kategorii) 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (opra-
cowanej na podstawie przepisów odrębnych), 
decydującej ostatecznie o możliwości i warun-
kach zabudowy terenu.

2. W terenach o potwierdzonym na podstawie 
sporządzonej indywidualnie ekspertyzie geo-
logiczno-inżynierskiej występowaniu ruchów 
osuwiskowych nie dopuszcza się lokalizacji 
nowych obiektów z wyjątkiem niewielkich 
gabarytowo budynków o lekkiej konstrukcji, 
związanych z funkcją rekreacyjną , na warunkach 
określonych w ekspertyzie.

3. Nie dopuszcza się wykonywania głębokich wy-
kopów pod urządzenia związane z budową dróg, 
infrastruktury technicznej i innych oraz pracami 
melioracyjnymi w terenach o potwierdzonym 
badaniami specjalistycznymi zagrożeniu osu-
wiskami.

4. Dopuszcza się trwałe zalesienie lub zadrzewienie 
terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 17

Dla terenów 
o wysokim poziomie wód gruntowych 

(podmokłych) oznaczonych na rysunku planu 
symbolem graficznym ustala się:
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1. W projektach budowlanych należy uwzględnić 
specyfikę położenia terenu.

§ 18

Dla terenów położonych w strefach ochronnych 
cmentarzy oznaczonych na rysunku planu 

orientacyjnie symbolem graficznym ustala się:

1. Wyznacza się strefę ochrony sanitarnej cmen-
tarza o szerokości 50m od granicy terenu 
cmentarza, w której obowiązują ograniczenia 
określone w przepisach odrębnych. 

 1) dla ujęć wodnych obowiązuje strefa ochron-
na 150m od granic cmentarza.

§ 19

Dla terenów położonych w zasięgu 
orientacyjnych stref technicznych urządzeń 

energetycznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem graficznym ustala się:

1. Wzdłuż linii energetycznych 15 kV wyznacza się 
strefę techniczną (strefę ograniczeń zabudowy) 
szerokości 16m (po 8m od osi linii).

 1) na warunkach ustalonych przez właściwego 
zarządcę sieci dopuszcza się zbliżenie obiek-
tów budowlanych do osi linii energetycznej 
w strefie orientacyjnego zasięgu ograniczeń
zabudowy.

2. Strefa techniczna stacji transformatorowej  
– 5 x 5m.

Rozdział 4 

Przeznaczenie terenów oraz zasady 
ich zabudowy i zagospodarowania

§ 20

Tereny zabudowy mieszkaniowej

1. Tereny zabudowy jednorodzinnej MN:
 1) Przeznaczenie terenów: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna,
 2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa pensjonatowa,
b) urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb 

społeczności lokalnej,
c) przestrzenie publiczne – zieleń urządzona, 

place zabaw itp.,
d) urządzenia związane z komunikacją, doj-

ściem i dojazdami,
e) infrastruktura techniczna dla potrzeb lo-

kalnych,
f) lokalizacja garaży i budynków gospodar-

czych wolnostojących lub wbudowanych 

oraz obiektów małej architektury.
 3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) układ zabudowy: wolno stojąca, bliźnia-
cza,

b) wskaźniki wykorzystania terenu dla bu-
dynków nowych:
• powierzchnia nowo wydzielanej dział-

ki z prawem zabudowy pod zabudowę 
jednorodzinną – min. 6 arów, pod za-
budowę pensjonatową – min.10 
arów, 

• powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
max. 30%. 

• powierzchnia biologicznie czynna – 
min. 60% powierzchni działki budow-
lanej.

 4) Parametry i wskaźniki kształtowania nowej 
zabudowy:
a) nawiązanie do lokalnych tradycji budow-

nictwa regionalnego, zastosowanie tra-
dycyjnych materiałów wykończenio-
wych,

b) stosowanie tradycyjnych form dachów 
budynków – kalenicowych, dwu lub wie-
lospadowych, o jednakowym kącie na-
chylenia głównych, przeciwległych połaci 
dachowych w granicach 30°-45°, kolory-
styka dachów preferowana – kolory nie-
jaskrawe, naturalne,

c) liczba kondygnacji nadziemnych nowych 
budynków – do trzech, przy czym kondy-
gnacja trzecia w formie poddasza użytko-
wego,

d) wysokość nowych budynków – do 10m 
do kalenicy,

e) w przypadku nadbudowy istniejącego 
budynku zmierzającej do zastąpienia da-
chu płaskiego dachem stromym dopusz-
cza się niezbędne konstrukcyjnie przekro-
czenie wysokości budynków,

f) dla budynków gospodarczych i garaży:
– wysokość do 1 kondygnacji nadziem-

nej, max. 5m do kalenicy,
g) w stosunku do budynków istniejących, 

których forma architektoniczna nie spełnia 
wymogów określonych w planie, zaleca 
się stopniową zmianę ich formy przy oka-
zji remontów, przebudowy lub nadbudo-
wy w celu uzyskania parametrów wska-
zanych dla nowej zabudowy.

2. Tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej 
UMN:

 1) Przeznaczenie terenów:
a) obiekty i urządzenia o funkcji usługowej 

i produkcyjnej nie oddziaływującej zna-
cząco na środowisko,

b) zabudowa jednorodzinna wraz z obiekta-
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mi i urządzeniami towarzyszącymi (gara-
że, budynki gospodarcze itp.)

 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń urządzona, urządzenia sportu i re-

kreacji,
b) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, 

parkingi itp.),
c) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
 3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) układ zabudowy: wolno stojąca lub bliź-
niacza,

b) usługi w budynku mieszkalnym lub w 
odrębnym budynku,

c) nie dopuszcza się budynków rekreacji 
indywidualnej,

d) wymóg zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych na terenie posesji.

e) dla nowo wydzielanych działek ustala 
się:
– minimalna powierzchnia nowo wy-

dzielanej działki pod zabudowę miesz-
kalno-usługową lub usługową – 7 
arów

– minimalna powierzchnia działki pod 
zabudowę mieszkalną bez usług – 6 
arów, 

– powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
max.40%, 

– powierzchnia biologicznie czynna – 
min. 40% działki budowlanej.

 4) Parametry i wskaźniki kształtowania nowej 
zabudowy:
a) nawiązanie do lokalnych tradycji budow-

nictwa regionalnego, zastosowanie tra-
dycyjnych materiałów wykończenio-
wych,

b) stosowanie tradycyjnych form dachów – 
kalenicowych, dwu lub wielospadowych, 
o jednakowym kącie nachylenia przeciw-
ległych połaci dachowych w granicach 
30°-45°, kolorystyka dachów preferowana 
– kolory niejaskrawe, naturalne,

c) w budynkach usługowych, w uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się zmniej-
szenie nachylenia połaci dachowych, lub 
dachy płaskie, uzasadnione sposobem 
przeznaczenia budynku,

d) liczba kondygnacji nadziemnych nowych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
oraz budynków o funkcji mieszkaniowo-
-usługowej – do dwóch, przy czym kon-
dygnacja druga w formie poddasza użyt-
kowego,

e) liczba kondygnacji nadziemnych budyn-
ków usługowych – ograniczona do mini-
malnej wielkości wynikającej z funkcji lub 

technologii obiektu, przy wykluczeniu 
rozwiązań dysharmonijnych w stosunku 
do krajobrazu i otaczającej zabudowy,

f) w przypadku nadbudowy istniejącego 
budynku zmierzającej do zastąpienia da-
chu płaskiego dachem stromym dopusz-
cza się inne wysokości budynków,

g) wysokość budynków gospodarczych i 
garaży wolnostojących – do 1 kondygna-
cji nadziemnej, max. 5m do kalenicy,

h) w stosunku do budynków istniejących, 
których forma architektoniczna nie spełnia 
wymogów określonych w planie, zaleca 
się stopniową zmianę ich formy architek-
tonicznej przy okazji remontów, przebu-
dowy lub nadbudowy, w celu uzyskania 
parametrów wskazanych dla nowej zabu-
dowy. 

3. Tereny zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej 
indywidualnej MNL:

 1. Przeznaczenie terenów:
a) zabudowa jednorodzinna wraz z urządze-

niami i obiektami towarzyszącymi (bu-
dynki gospodarcze, garaże itp. wolno 
stojące lub dobudowane),

b) budynki rekreacji indywidualnej wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi,

 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wbudowane lub wolno stojące drobne 

obiekty usługowe dla obsługi przeznacze-
nia podstawowego (handel, gastronomia 
itp.),

b) zieleń urządzona, urządzenia sportu i re-
kreacji,

c) urządzenia związane z obsługą komuni-
kacji – przejścia piesze, dojazdy, parkin-
gi),

d) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej.

 3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) układ zabudowy mieszkalnej: jednoro-

dzinna wolno stojąca,
b) minimalna powierzchnia nowo wydziela-

nej działki z prawem do zabudowy:
• mieszkaniowej jednorodzinnej wolno 

stojącej – 7 arów, 
• rekreacyjnej indywidualnej – 5 arów,

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej – max. 
30%,

d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
60% powierzchni działki budowlanej,

 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy:
a) max. wysokość budynków jednorodzin-

nych – 10m do kalenicy,
b) max. wysokość budynków rekreacji indy-

widualnej – 6m do kalenicy,
c) max. wysokość budynków usługowych 
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– 5m do kalenicy,
d) stosowanie tradycyjnych form dachów 

budynków mieszkalnych i usługowych – 
kalenicowych, dwu lub wielospadowych, 
o jednakowym kącie nachylenia głów-
nych, przeciwległych połaci dachowych w 
granicach 30°-45°.

 5) W przypadku rozbudowy, przebudowy lub 
nadbudowy istniejących budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych oraz w przypadku 
pojedynczych uzupełnień istniejącej zabudo-
wy dopuszcza się indywidualne określenie 
wskaźników, nawiązujące do sąsiedniej 
zabudowy. 

4. Tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 
MNR:

 1) Przeznaczenie terenów:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,
b) tereny zabudowy zagrodowej (siedlisko-

wej).
 2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia związane z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego,

b) urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb 
społeczności lokalnej,

c) przestrzenie publiczne – zieleń urządzona, 
place zabaw itp.,

d) urządzenia związane z komunikacją, doj-
ściem i dojazdami,

e) infrastruktura techniczna dla potrzeb lo-
kalnych,

f) lokalizacja garaży i budynków gospodar-
czych wolno stojących lub wbudowanych 
oraz obiektów małej architektury,

g) lokalizacja usług publicznych i usług ko-
mercyjnych nieuciążliwych oraz działal-
ności gospodarczej, nie powodującej 
uciążliwości dla zabudowy mieszkanio-
wej:
• obiekty wolno stojące lub wbudowane 

w budynki mieszkalne, 
• wymóg lokalizacji miejsc parkingo-

wych na terenie posesji,
• lokalizację usług na działkach mają-

cych bezpośredni dojazd z drogi po-
wiatowej należy uzgodnić z zarządcą 
drogi w zakresie warunków budowy 
zjazdu publicznego, 

h) możliwość adaptacji istniejących obiek-
tów na cele rekreacji.

 3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) układ zabudowy: wolno stojąca, bliźnia-

cza,
b) wskaźniki wykorzystania terenu dla bu-

dynków nowych:
• powierzchnia nowo wydzielanej dział-

ki z prawem zabudowy:
• dla zabudowy jednorodzinnej – min. 7 

arów,
• dla zabudowy zagrodowej – min. 15 

arów,
• powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 
max. 30%.

• powierzchnia biologicznie czynna – 
min. 60% powierzchni działki budow-
lanej.

c) w przypadku rozbudowy, przebudowy lub 
nadbudowy istniejących budynków oraz 
w przypadku pojedynczych uzupełnień 
istniejącej zabudowy dopuszcza się indy-
widualne określenie wskaźników wymie-
nionych w pkt c, nawiązujące do sąsied-
niej zabudowy mieszkaniowej.

 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy (dla budynków nowych):
a) nawiązanie do lokalnych tradycji budow-

nictwa regionalnego, zastosowanie tra-
dycyjnych materiałów wykończenio-
wych,

b) stosowanie tradycyjnych form dachów 
budynków mieszkalnych i usługowych – 
kalenicowych, dwu lub wielospadowych, 
o jednakowym kącie nachylenia przeciw-
ległych połaci dachowych w granicach 
30°-45°.

c) liczba kondygnacji nadziemnych nowych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
(również w zabudowie zagrodowej) – do 
dwóch, przy czym kondygnacja druga w 
formie poddasza użytkowego w dachu 
stromym,

d) wysokość nowych budynków – do 10m 
do kalenicy.

e) w przypadku uzupełniania zabudowy w 
lukach budowlanych dopuszcza się na-
wiązanie liczby kondygnacji i wysokości 
budynku do istniejącej w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy,

f) w przypadku nadbudowy istniejącego 
budynku zmierzającej do zastąpienia da-
chu płaskiego dachem stromym dopusz-
cza się niezbędne konstrukcyjnie przekro-
czenie wysokości budynków,

g) dla budynków gospodarczych i garaży:
• wysokość 1 kondygnacja nadziemna, 

max. 5m do kalenicy,
h) w stosunku do budynków istniejących, 

których forma architektoniczna nie spełnia 
wymogów określonych w planie, zaleca 
się stopniową zmianę ich formy przy oka-
zji remontów, przebudowy lub nadbudo-
wy.

§ 21

Tereny zabudowy usługowej 
UA, UKs, UO, UZ, UH, UG, Ul:
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1. Przeznaczenie terenu:
 1) obiekty i urządzenia usługowe z zakresu:

a) usług publicznych: administracji publicz-
nej, bezpieczeństwa publicznego, oświa-
ty,

b) nauki, opieki zdrowotnej i społecznej, 
kultury, poczty, telekomunikacji, kultu 
religijnego itp.

c) usług komercyjnych: oświaty, ochrony 
zdrowia, kultu religijnego, kultury, obsłu-
gi bankowej, administracji, bezpieczeń-
stwa, obsługi rolnictwa i innych;

d) handlu, gastronomii, usług dla ludności 
(w tym rzemiosło, wytwórczość).

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) obiekty produkcyjne, gospodarcze, maga-

zynowe, składowe, garaże – stanowiące 
niezbędne uzupełnienie obiektów wymie-
nionych w ust. 1,

 2) mieszkania związane z obsługą funkcji usłu-
gowych,

 3) inne usługi,
 4) zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekre-

acji, obiekty małej architektury,
 5) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, w 

tym parkingi i zespoły parkingów,
 6) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
3. Zasady zagospodarowania terenu oraz para-

metry i wskaźniki kształtowania zabudowy (dla 
budynków nowych):

 1) powierzchnia zabudowy – do 50% powierzch-
ni działki budowlanej,

 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
– min. 30% powierzchni działki budowla-
nej,

 3) stosowanie tradycyjnych form dachów bu-
dynków usługowych – kalenicowych, dwu 
lub wielospadowych, o jednakowym kacie 
nachylenia przeciwległych połaci dachowych 
w granicach 30°-45°,

 4) liczba kondygnacji nadziemnych – do trzech, 
przy czym kondygnacja trzecia wyłącznie 
w formie poddasza użytkowego, wysokość 
budynków – do 15m do kalenicy,

 5) w przypadkach uzasadnionych specyfiką
funkcji lub technologii obiektu, liczba kondy-
gnacji nadziemnych budynków usługowych 
– ograniczona do minimalnej wielkości, przy 
wykluczeniu rozwiązań dysharmonijnych w 
stosunku do krajobrazu otaczającej zabudo-
wy,

 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży 
wolnostojących – 1 kondygnacja nadziemna 
i 5m do kalenicy,

 7) w stosunku do budynków istniejących, 
których forma architektoniczna nie spełnia  
wymogów określonych w planie, zaleca się 
stopniową zmianę ich formy architektonicz-

nej przy okazji remontów, przebudowy lub 
nadbudowy.

 8) w przypadku rozbudowy, przebudowy lub 
nadbudowy istniejących budynków oraz w 
przypadku pojedynczych uzupełnień istnie-
jącej zabudowy dopuszcza się indywidualne 
określenie wskaźników, nawiązujące do 
sąsiedniej zabudowy.

§ 22

Tereny usług U:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) obiekty i urządzenia w zakresie działalności 

gospodarczej, np:
a) usługi komercyjne:
b) handlu, gastronomii, usług dla ludności 

(w tym rzemiosło, wytwórczość).
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) obiekty produkcyjne, gospodarcze, maga-

zynowe, składowe, garaże – stanowiące 
niezbędne uzupełnienie obiektów wymie-
nionych w ust. 1,

 2) mieszkania związane z obsługą funkcji usłu-
gowych,

 3) zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekre-
acji, obiekty małej architektury,

 4) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, w 
tym parkingi i zespoły parkingów,

 5) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy (dla 
budynków nowych):

 1) powierzchnia zabudowy – do 50% powierzch-
ni działki budowlanej,

 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
– min. 30% powierzchni działki budowla-
nej,

 3) stosowanie tradycyjnych form dachów bu-
dynków usługowych – kalenicowych, dwu 
lub wielospadowych, o jednakowym kacie 
nachylenia przeciwległych połaci dachowych 
w granicach 30°-45°,

 4) liczba kondygnacji nadziemnych – do trzech, 
przy czym kondygnacja trzecia wyłącznie 
w formie poddasza użytkowego, wysokość 
budynków – do 15m do kalenicy,

 5) w przypadkach uzasadnionych specyfiką
funkcji lub technologii obiektu, liczba kondy-
gnacji nadziemnych budynków usługowych 
– ograniczona do minimalnej wielkości, przy 
wykluczeniu rozwiązań dysharmonijnych w 
stosunku do krajobrazu otaczającej zabudo-
wy,

 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży 
wolnostojących – 1 kondygnacja nadziemna 
i 5m do kalenicy,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 39 – 2744 – Poz. 916

 7) w stosunku do budynków istniejących, 
których forma architektoniczna nie spełnia  
wymogów określonych w planie, zaleca się 
stopniową zmianę ich formy architektonicz-
nej przy okazji remontów, przebudowy lub 
nadbudowy.

 8) w przypadku rozbudowy, przebudowy lub 
nadbudowy istniejących budynków oraz w 
przypadku pojedynczych uzupełnień istnie-
jącej zabudowy dopuszcza się indywidualne 
określenie wskaźników, nawiązujące do 
sąsiedniej zabudowy.

§ 23

Tereny usług turystyki, rekreacji i sportu UT:

1. Przeznaczenie terenów:
 1) obiekty i urządzenia związane z turystyką i 

rekreacją:
a) ośrodki wypoczynkowe,
b) urządzenia i obiekty obsługi turystyki 

górskiej,
c) obiekty agroturystyki.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) mieszkania związane z obsługą turystyki i 

rekreacji,
 2) budynki gospodarcze, garaże – związane z 

przeznaczeniem terenu,
 3) obiekty, tereny i urządzenia sportowe stano-

wiące uzupełnienie turystyki i rekreacji,
 4) zieleń urządzona,
 5) obiekty małej architektury,
 6) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, 

parkingi dla obsługi turystyki i rekreacji,
 7) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej dla potrzeb lokalnych.
3. Zasady zagospodarowania terenu oraz parame-

try i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 1) zakaz zbudowy wolno-stojącymi budynkami 

mieszkalnymi i rekreacji indywidualnej (let-
niskowymi).

 2) powierzchnia zabudowy – do 30% powierzch-
ni działki budowlanej,

 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 
50% powierzchni działki budowlanej,

 4) stosowanie tradycyjnych form dachów bu-
dynków usługowych – kalenicowych, dwu 
lub wielospadowych, o jednakowym kacie 
nachylenia  przeciwległych połaci dachowych 
w granicach 30°-45°,

 5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
– do trzech, przy czym kondygnacja trzecia 
wyłącznie w formie poddasza użytkowego, 
wysokość budynków – do 15m do kalenicy,
a) wysokość budynków gospodarczych i 

garaży wolnostojących – 1 kondygnacja 
naziemna i max. 5m do kalenicy,

b) w  stosunku do budynków istniejących, 

których forma architektoniczna nie spełnia 
wymogów określonych w planie, zaleca 
się stopniową zmianę ich formy architek-
tonicznej przy okazji remontów, przebu-
dowy lub nadbudowy.

§ 24

Tereny urządzeń sportu i rekreacji US:

1. Przeznaczenie terenów:
 1) kubaturowe i niekubaturowe obiekty o funk-

cji sportowo-rekreacyjnej:
a) boiska sportowe, korty tenisowe,
b) lodowiska,
c) baseny kąpielowe itp.,

 2) inne obiekty i urządzenia związane z funkcją 
sportu (jeździectwo, kolarstwo itp.)

 3) obiekty zaplecza socjalnego, sanitarnego i 
technicznego dla obiektów sportowych,

 4) niewielkie obiekty handlowe i gastronomicz-
ne dla obsługi funkcji rekreacyjnej,

 5) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry,

 6) urządzenia obsługi komunikacji – drogi, 
parkingi itp.,

 7) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej dla potrzeb lokalnych,

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parame-
try i wskaźniki kształtowania zabudowy:

 1) parametry i wskaźniki zabudowy i zagospo-
darowania terenu uzależnione od specyfiki
funkcji.

§ 25

Tereny urządzeń sportu i rekreacji US, UT:

1. Przeznaczenie terenów:
 1) obiekty i urządzenia związane z obsługą wy-

ciągów narciarskich przy dolnych stacjach 
wyciągów:
a) urządzenia obsługi komunikacji – parkin-

gi,
b) obiekty handlowe i gastronomiczne,
c) zieleń urządzona,
d) obiekty małej architektury,
e) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) drobne obiekty hotelowe (zaliczone w 

klasyfikacji GUS do „innych obiektów hote-
lowych”)
a) maksymalna wysokość obiektu – 10m do 

kalenicy,
b) dachy kalenicowe, dwu lub wielospado-

we, o jednakowym kącie nachylenia 
przeciwległych połaci dachowych w gra-
nicach 30°-45°,

 2) urządzenia towarzyszące wyciągom, których 
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potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji inwe-
stycji.

§ 26

Tereny urządzeń sportu USw:

1. Przeznaczenie terenów:
 1) wyciągi narciarskie,
 2) tereny strefy przylegającej do wyciągu,
 3) tereny górnych stacji wyciągów.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
 1) wyciągi typu orczykowego lub krzesełkowe-

go,
 2) zakaz realizacji kolei gondolowych, szyno-

wych lub innych, umożliwiających przewóz 
dużej liczby turystów,

 3) zakaz realizacji trwałych obiektów związanych 
z obsługą turystów w terenach przeznaczo-
nych pod górne stacje wyciągów,

 4) dla zabezpieczenia prawidłowego działania 
wyciągu należy pozostawić strefę o szeroko-
ści 15m (po 7,5m od osi wyciągu) wolną od 
drzew.

3. Zasady ochrony środowiska:
 1) Ze względu na położenie w projektowanym ko-

rytarzu ekologicznym obszaru „Natura 2000” 
możliwość wykonania wyciągów narciarskich 
uzależnia się od wyniku obligatoryjnego 
sporządzenia raportu oddziaływania na śro-
dowisko.

§ 27

Tereny urządzeń sportu oznaczone na rysunku 
planu symbolem literowym Tr i graficznym:

1. Przeznaczenie terenów:
 1) tereny sportów zimowych – trasy zjazdo-

we.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
 1) zakaz zabudowy obiektami i urządzeniami 

trwałymi, grodzenia, realizacji głębokich 
wykopów i innych inwestycji mogących 
utrudnić realizację tras zjazdowych,

 2) utrzymuje się funkcję rolniczą terenów poza 
sezonem zimowym.

§ 28

Tereny rekreacji nadwodnej oznaczone 
na rysunku planu symbolem graficznym:

1. Przeznaczenie terenów:
 1) użytki rolne – łąki, pastwiska.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) urządzenia rekreacji i sportu, jak:

a) kąpieliska,
b) plaże,
c) place zabaw,
d) urządzenia do gier zespołowych,

e) zieleń urządzona i obiekty małej architek-
tury,

f) miejsca do biwakowania,
g) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, 

parkingi trawiaste,
h) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej dla obsługi funkcji podstawo-
wej.

 2) obiekty gospodarcze, sanitarne i socjalne 
stanowiące niezbędne uzupełnienie terenów 
rekreacji, nietrwale związane z gruntem, nie 
wymagające odpowiedniej zgody na wyłą-
czenie z rolniczego użytkowania.

§ 29

Tereny komunikacji:

1. Tereny tras i urządzeń komunikacyjnych KD:
 1) Przeznaczenie terenów:

a) drogi publiczne wydzielone liniami roz-
graniczającymi:

   KDG  –  drogi główne,
   KDZ  –  drogi zbiorcze,
   KDD  –  drogi dojazdowe,
   KDW  –  drogi wewnętrzne i ciągi pieszo- 

    jezdne,
b) parkingi,
c) drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo-jezdne 

nie wydzielone liniami rozgraniczający-
mi,

d) trasy i ścieżki rowerowe mieszczące się 
w liniach rozgraniczających dróg lub prze-
chodzące przez tereny rolne i leśne.

 2) Przeznaczenie dopuszczalne w obrębie linii 
rozgraniczających układu komunikacyjne-
go (zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami odrębnymi, w dostosowaniu do 
klasy technicznej drogi i za zgodą zarządcy 
drogi):
a) istniejąca zabudowa – bez możliwości 

rozbudowy w kierunku drogi,
b) obiekty MOP służące obsłudze ruchu, np 

parkingi, stacje paliw,
c) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,
d) ciągi piesze (chodniki),
e) zieleń izolacyjna i ozdobna,
f) miejsca postojowe,
g) kioski i elementy małej architektury,
h) nośniki reklamowe (zgodnie z ustaleniami 

Rozdz. 2 § 8 ust. 11).
i) urządzenia obsługi komunikacji zbioro-

wej,
j) drogi serwisowe zapewniające obsługę 

terenów przyległych przez włączenie dróg 
gminnych i niezbędnych zjazdów na pola 
i do gospodarstw.

 3) W obrębie linii rozgraniczających układu 
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komunikacyjnego zabrania się lokalizowania 
obiektów i urządzeń ograniczających bezpie-
czeństwo ruchu.

 4) Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych 
wymaga zgody zarządcy drogi.

 5) Pozostałe zasady obsługi komunikacyjnej 
– zgodnie z Rozdziałem 2 § 13.

§ 30

Tereny obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenia w wodę – W:
 1) ujęcia wody, zbiorniki wody.
2. Kanalizacji (urządzenia i obiekty odprowadzania 

i oczyszczania ścieków) K:
 1) oczyszczalnia ścieków,
3. Elektroenergetyki:
 1) stacje transformatorowe istniejące - dopusz-

cza się ich modernizację.
4. Zasady funkcjonowania infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z ustaleniami określonymi w 
Rozdziale 2 § 14.

§ 31

Tereny rolnicze – grunty orne R 
i użytki zielone RZ

1. Przeznaczenie terenów:
 1) gospodarka rolna prowadzona na gruntach 

ornych, łąkach, pastwiskach i w sadach.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) budynki i urządzenia związane z zabudową 

rolniczą, nie wymagające zgody na nierolni-
cze przeznaczenie gruntów rolnych,

 2) budynki mieszkalne jednorodzinne budo-
wane w celu poprawy warunków bytowych 
rodziny, w granicach siedliska zabudowy 
zagrodowej,

 3) urządzenia niezbędne dla prowadzenia go-
spodarki rolnej, ogrodniczej, sadowniczej, 
szkółkarskiej itp.,

 4) tunele foliowe, szklarni i obiekty małej 
architektury związane z przeznaczeniem 
podstawowym,

 5) urządzenia nietrwale związane z gruntem słu-
żące rekreacji i turystyce letniej i zimowej, nie 
wymagające zgody na zmianę przeznaczenia 
terenu, jak:
a) trasy piesze, rowerowe,
b) trasy narciarskie (wyznaczone na rysunku 

planu),
c) urządzone punkty widokowe, wypoczyn-

kowe, przystankowe,
d) plaże na podłożu naturalnym,

 6) zalesienia – na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolem graficznym oraz

innych, zgodnie z aktualnymi przepisami,
 7) zieleń naturalna stanowiąca obudowę biolo-

giczną cieków lub miedz,
a) w terenach narażonych na niebezpieczeń-

stwo zalewów powodziowych należy 
stosować przepisy odrębne,

 8) urządzenia komunikacji, infrastruktury 
technicznej i melioracji, nie wymagających 
zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania 
gruntów rolnych i lokalizowane zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

 9) urządzenia związane z zabezpieczeniem 
terenów przed skutkami powodzi: wały 
ochronne, rowy odwadniające, zbiorniki 
wodne itp.

3. Zasady zagospodarowania terenu:
 1) dopuszczenie rozbudowy, dobudowy i 

nadbudowy budynków mieszkalnych, go-
spodarczych i inwentarskich istniejących w 
rozproszonej zabudowie rolniczej, w tere-
nach rolnych, na zasadach określonych w 
Rozdziale 4 § 20 ust. 4 pkt 3),

 2) przeciwdziałanie degradacji gleb związanej 
ze zjawiskami erozji gleb i ruchów maso-
wych:
a) tarasowanie pól, orka poprzecznostoko-

wa,
b) nasadzenia roślinami o głębokim syste-

mie korzeniowym,
c) wprowadzane zieleni ochronnej – zalesie-

nia i zadrzewienia, trwałe użytki zielone,
d) inne zabiegi zmierzające do poprawy 

przydatności rolniczej gleb,
 3) ochrona gruntów położonych w obszarach 

źródliskowych cieków wodnych, wzdłuż dolin 
rzecznych oraz na obrzeżach zbiorników i ujęć 
wodnych:
a) obowiązek utrzymania, rekultywacji i 

wprowadzanie różnych form zieleni (z 
zastrzeżeniem ust. 2 pkt 7) ppkt a),

b) zakaz jakiejkolwiek degradacji i zanie-
czyszczania,

 4) obowiązek ochrony zadrzewień śródpol-
nych.

 5) zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 12 ust. 
2 pkt 4) ochronie podlegają nieruchome za-
bytki archeologiczne oznaczone na rysunku 
planu symbolem graficznym.

§ 32

Tereny lasów, zadrzewień oraz zalesień 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
litrowym ZL (tereny istniejących lasów 

i zadrzewień) oraz symbolem graficznym
– tereny proponowane do zalesienia:

1. Przeznaczenie terenów:
 1) gospodarka leśna w lasach prywatnych i 
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państwowych,
 2) gospodarka rolna na istniejących użytkach 

rolnych stanowiących enklawy śródleśne i 
przyleśne,

 3) zalesienia terenów potencjalnie narażonych 
na procesy osuwiskowe i erozyjne;
a) faktyczną możliwość zalesienia danego 

terenu należy uzależnić od występowania 
cennych przyrodniczo siedlisk. Postępo-
wanie prowadzić zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi.

2. Przeznaczenie dopuszczalne (w zakresie nie 
wymagającym zgody na zmianę sposobu użyt-
kowania gruntów leśnych):

 1) urządzenia turystyki i rekreacji, (tras turystyki 
pieszej, rowerowej, narciarskiej itp.),

 2) obiekty małej architektury, punkty widoko-
we,

 3) urządzenia komunikacji drogowej i infra-
struktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania i ochrony terenów 
leśnych – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2  
§ 11 ust. 2.

§ 33

Tereny cmentarzy ZC:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) cmentarze,
 2) zieleń ochronna, ozdobna,
 3) parkingi i drogi komunikacji wewnętrznej.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) obiekty i urządzenia związane z funkcją pod-

stawową, np kaplice,
 2) garaże i inne obiekty obsługi cmentarza,
 3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej,
 4) obiekty i urządzenia administracji cmenta-

rza,
 5) obiekty muzealne i wystawiennicze związane 

z funkcją podstawową.

§ 34

Tereny wód powierzchniowych 
z zielenią dolinną WS, RZ:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) wody otwarte – rzeki i potoki z zielenią ni-

ską:
a) granicę koryta rzeki Koszarawy oznaczono 

na rysunku planu orientacyjnie,
 2) urządzenia gospodarki wodnej związane z 

utrzymaniem koryt wodnych, ochroną prze-
ciwpowodziową i ochroną brzegów, w tym 
budowa mostów, śluz, przepustów, obwało-
wań, progów wodnych itp., zbiorników małej 
retencji,

 3) utrzymanie i uzupełniane biologicznej obu-
dowy cieków (zadrzewienia, zakrzewienia, 
itp.), zgodnie z przepisami odrębnymi doty-
czącymi ochrony przed powodzią.

2. Przeznaczenie dopuszczalne (lokalizowane w 
uzgodnieniu z zarządcą cieku):

 1) urządzenia rekreacji nadwodnej,
 2) lokalizacja kąpielisk,
 3) urządzenia infrastruktury technicznej.
3. W celu ochrony wód powierzchniowych określa 

się minimalną odległość zabudowy i ogrodzeń 
od górnej krawędzi doliny na 15m.

Rozdział 5

Ustalenia dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

położonych w jednostkach strukturalnych planu 

JEDNOSTKA „A” – wieś KOSZARAWA

§ 35

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami od A1 MN 
do A10 MN ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 4 § 20 ust. 1

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
– zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 12 obiek-
ty stanowiące zabytki nieruchome podlegają 
wpisowi do gminnej ewidencji zabytków i są 
chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
– zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 ust. 1.

7. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią oznaczonych na rysunku planu 
orientacyjnie symbolem graficznym – zgod-
nie z ustaleniami Rozdziału 3 § 15.
a) od strony potoku Koszarawa ustalenia 

dotyczą części terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem A4 MN.

 2) dla obszarów potencjalnie zagrożonych 
ruchami osuwiskowymi oznaczonych na 
rysunku planu orientacyjnie symbolem gra-
ficznym – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3 
§ 16.

Poz. 916
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8. Zasady i warunki podziału nieruchomości: usta-
lenia zgodnie z Rozdziałem 2 § 9.

9. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 36

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od A1 UMN do A5 UMN 

ustala się

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zagrodowej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 4 § 20 ust. 2

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
– zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 12 obiek-
ty stanowiące zabytki nieruchome podlegają 
wpisowi do gminnej ewidencji zabytków i są 
chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
– zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 ust. 2.

7. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1) dla obszarów potencjalnie zagrożonych 
ruchami osuwiskowymi oznaczonych na 
rysunku planu orientacyjnie symbolem gra-
ficznym – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3  
§ 16. Według katalogu osuwisk zagrożona 
jest jednostka A1 UMN.

 2) dla obszarów położonych w strefach technicz-
nych linii energetycznych 15 kV – zgodnie z 
ustaleniami Rozdziału 2 § 14 ust. 4 oraz § 19.
a) dotyczy to jednostek oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: A1 UMN, 
A4UMN.

 3) dla obszarów podmokłych – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 3 § 17 – dotyczy to jednostki 
A4 UMN.

8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 37

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od A1 MNL do A11 MNL 
oraz od A14 MNL do A34 MNL ustala się

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i rekreacyjna indywidualna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 4 § 20 ust. 3.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
– zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 12 obiek-
ty stanowiące zabytki nieruchome podlegają 
wpisowi do gminnej ewidencji zabytków i są 
chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
– zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 ust. 3.

7. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1) dla obszarów potencjalnie zagrożonych oraz 
o predyspozycjach do powstawania osuwisk 
oznaczonych na rysunku planu orientacyjnie 
symbolem graficznym – zgodnie z ustalenia-
mi Rozdziału 3 § 16.

 2) dla obszarów położonych w strefach technicz-
nych linii energetycznych 15 kV – zgodnie z 
ustaleniami Rozdziału 2 § 14 ust. 4 oraz § 19.
a) dotyczy to jednostek oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: A1 MNL, A2 
MNL, A4 MNL, A5 MNL, A8 MNL, A10 
MNL, A16 MNL, A29 MNL.

8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 38

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami od A1 MNR 
do A85 MNR ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i zagrodowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 4 § 20 ust. 4

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
– zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 12 obiek-
ty stanowiące zabytki nieruchome podlegają 
wpisowi do gminnej ewidencji zabytków i są 
chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
– zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 ust. 4.

7. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 
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powodzią oznaczonych na rysunku planu 
orientacyjnie symbolem graficznym – zgod-
nie z ustaleniami Rozdziału 3 § 15.
a) od strony potoku Koszarawa ustalenia 

dotyczą części terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: A20 MNR, A38 
MNR, A48 MNR, A61aMNR, A62aMNR, 
A70a,b,c MNR.

 2) dla obszarów potencjalnie zagrożonych oraz 
o predyspozycjach do powstawania osuwisk 
oznaczonych na rysunku planu orientacyjnie 
symbolem graficznym – zgodnie z ustalenia-
mi Rozdziału 3 § 16,

  Według katalogu osuwisk zagrożone są jed-
nostki: A20 MNR, A25 MNR, A26 MNR, A27 
MNR, A28 MNR, A29 MNR, A30 MNR, A31 
MNR, A32 MNR, A33 MNR, A38 MNR.

 3) dla obszarów położonych w strefach technicz-
nych linii energetycznych 15 kV – zgodnie z 
ustaleniami Rozdziału 2 § 14 ust. 4 oraz § 19,
a) dotyczy to jednostek oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: A3 MNR, A4 MNR, A6 
MNR, A7 MNR, A14 MNR do A17MNR, A19 
MNR, A22 MNR, A35 MNR doA37 MNR, A40 
MNR, A41 MNR, A45 MNR, A50 MNR, A53 
MNR, A57 MNR do A60 MNR, A65 MNR do 
A71 MNR, A76 MNR. 

8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 39

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego 

na rysunku planu symbolem A1 UA ustala się

1. Przeznaczenie – tereny usług publicznych: ad-
ministracji, kultury, bezpieczeństwa itp.

2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-
spodarowania – zgodnie z Rozdziałem 4 § 21.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 40

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 2 UKs ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi kultury sakralnej:
 1) kościół rzymsko-katolicki, parafialny p.w.

Karola Boromeusza wraz z otoczeniem – sie-
dzibą parafii.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków – teren objęty strefą ścisłej ochrony 

konserwatorskiej, wpisany do rejestru zabytków 
pod nr A-77/98, ustalenia zgodnie z Rozdziałem 
2 § 12 ust. 2 pkt 1).

§ 41

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 3 ZC ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – cmentarz, ustalenia 
zgodnie z Rozdziałem 4 § 33.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków – teren objęty strefą ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, wpisany do rejestru zabytków 
pod nr A-517/89, ustalenia zgodnie z Rozdziałem 
2 § 12 ust. 2 pkt 1).

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 42

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A 4 UK, UI, US ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) usługi kultury, straży pożarnej, sportu.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) inne usługi oraz działalność gospodarcza, nie 

wymagające sporządzenia raportu oddziały-
wania na środowisko.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 43

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 5 UO ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) usługi oświaty – szkoła
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) inne usługi oraz działalność gospodarcza.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.
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§ 44

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 6 UZ ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) usługi zdrowia i opieki społecznej
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) inne usługi oraz działalność gospodarcza.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 1) teren przecina linia energetyczna 15 kV
 2) ustalenia zgodne z Rozdziałem 3 § 19.
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 45

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 7US ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi sportu – boisko.
2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-

spodarowania – zgodnie z Rozdziałem 4 § 24.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 1) teren boiska przecina linia energetyczna  

15 kV,
 2) ustalenia zgodne z Rozdziałem § 19.
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej - zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 46

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 8 K ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – obiekty i urządzenia 
kanalizacji – oczyszczalnia ścieków.

2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-
spodarowania – po realizacji systemu kanalizacji 
i likwidacji oczyszczalni – dopuszcza się inne 
zagospodarowanie terenu, zgodnie z szczegól-
nymi warunkami i zasadami zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeniami w ich użytko-
waniu, wynikającymi z położenia w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią – zgodnie 
z ustaleniami Rozdziału 3 § 15.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

§ 47

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego 

na rysunku planu symbolem A9 UH, A10 UH, 
A11 UH, A12 UH ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi handlu.
2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 4 § 21 ust. 2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Szczególne zasady zagospodarowania tere-

nów:
 1) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 

powodzią oznaczonych na rysunku planu 
orientacyjnie symbolem graficznym – zgodnie
z ustaleniami Rozdziału 3 § 15 ust. 1 pkt 2), 
a) od strony potoku Koszarawa ustalenia 

dotyczą terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: A10 UH, A11 UH, A12 
UH.

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 48

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A13 UMN ustala się:

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej w 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-
spodarowania – zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 
ust. 2

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 49

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 14U ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi.
2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-

spodarowania – zgodnie z Rozdziałem 4 § 22;
 1) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego 

budynku mieszkalnego.
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 50

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: A 15 US ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – basen pływacki.
 1) obiekty i urządzenia związane z obsługą 

funkcji podstawowej.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) obiekty małej architektury,
 2) drobne obiekty handlu i gastronomii, nie-

trwale związane z podłożem,
 3) zieleń izolacyjna i ozdobna,
 4) place gier i zabaw,
 5) urządzenia infrastruktury technicznej,
 6) inne urządzenia związane z wypoczynkiem 

nad wodą.
3. Szczególne zasady zagospodarowania tere-

nów:
 1) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 

powodzią oznaczonych na rysunku planu 
orientacyjnie symbolem graficznym – zgodnie
z ustaleniami Rozdziału 3 § 15 ust. 1 pkt 1),
a) od strony potoku Koszarawa ustalenia 

dotyczą całego terenu oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: A15 US.

§ 51

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 16 UO ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) usługi oświaty – szkoła
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) inne usługi oraz działalność gospodarcza.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska - zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 52

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A17 US ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi sportu – boisko

2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-
spodarowania – zgodnie z Rozdziałem 4 § 24.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 53

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 18 UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi sportu, rekreacji 
i turystyki, zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4 
§ 23.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 54

Dla terenów wyznaczonych liniami 
ozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 
A19 UH, A20 UH, A21 UH, UG ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi handlu i gastro-
nomii (A 21 UH, UG).

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 4 § 21 ust. 2.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska-zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
– zgodnie z Rozdziałem 4 § 21 ust. 3.

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

7. Szczególne zasady zagospodarowania tere-
nów:

 1) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią oznaczonych na rysunku planu 
orientacyjnie symbolem graficznym – zgodnie
z ustaleniami Rozdziału 3 § 15 ust. 1 pkt 1),
a) od strony potoku Koszarawa ustalenia 

dotyczą  terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: A 19UH, A20UH.

§ 55

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 22 W ustala się:
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1. Przeznaczenie terenu – urządzenia zaopatrzenia 
w wodę – ujęcie wody.

 1. Zasady ochrony ujęcia – zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 56

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A 23 U ustala się:

1. Przeznaczenie – tereny usługowe
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zgodnie z Rozdzia-

łem 4 § 22 ust. 1 i 2.
3. Zasady zagospodarowania oraz parametry i 

wskaźniki kształtowania zabudowy – zgodnie z 
Rozdziałem 4 § 22 ust. 3.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

5. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 57

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami A24 UT, A25 UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi turystyki, rekre-
acji i sportu – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4  
§ 23.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 58

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego 

na rysunku planu symbolem A26 ZLU 
oraz A27 WS,UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – obiekty i urządzenia 
obsługi gospodarki leśnej (ZLU) oraz wody po-
wierzchniowe – obiekty i urządzenia związane 
z retencją wód i rekreacją.

 1) utrzymuje się budynek pod zarządem Lasów 
Państwowych z możliwością adaptacji na 
cele rekreacyjne,

 2) projektowany zbiornik małej retencji „Tajch” 
z budowlami i urządzeniami umożliwia-
jącymi piętrzenie wody oraz eksploatację 
zbiornika zgodnie z przeznaczeniem (zapora 
wodna, urządzenia upustowe, przelewy do 

odprowadzania wielkich wód, przepławki dla 
ryb, drenaże itp). Możliwość wykorzystania 
zbiornika na cele rekreacyjne.
a) szczegółowy program zagospodarowania 

terenu należy ustalić na etapie projektu 
budowlanego.

§ 59

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od A1 US, UT 
do A6 US, UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - usługi turystyki, rekreacji 
i sportu – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4  
§ 25.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska - zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

5. Szczególne zasady zagospodarowania tere-
nów: teren jednostki A1 US,UT położony jest 
w strefie ochronnej planowanego poszerzenia
cmentarza – obowiązują ustalenia Rozdziału  
§ 18.

§ 60

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od A1 USw do A7 USw 
(w tym A7aUSw i A7bUSw) ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi sportu – obiekty 
i urządzenia wyciągów narciarskich – zgodnie 
z ustaleniami Rozdziału 4 § 26.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej związane z 
niezbędną obsługą wyciągów.

§ 61

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami od A1 US, UT 
do A6 US,UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi turystyki, rekre-
acji i sportu – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4  
§ 25.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.
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JEDNOSTKA „B” – przysiółek BYSTRA

§ 62

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od B1 MNL do B14 MNL 

ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i rekreacyjna indywidualna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 4 § 20 ust. 3

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
– zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 12 obiek-
ty stanowiące zabytki nieruchome podlegają 
wpisowi do gminnej ewidencji zabytków i są 
chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
– zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 ust. 3.

7. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1) dla obszarów potencjalnie zagrożonych oraz 
o predyspozycjach do powstawania osuwisk 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
graficznym – zgodnie z ustaleniami Rozdzia-
łu 3 § 16.

 2) dla obszarów położonych w strefach technicz-
nych linii energetycznych 15 kV – zgodnie z 
ustaleniami Rozdziału 2 § 14 ust. 4 oraz § 19.
a) dotyczy to jednostek oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: B1 MNL, B2 
MNL, B5 MNL, B6 MNL, B7 MNL, B9 
MNL.

8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 63

Dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od B1 MNR 
do B13 MNR ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i zagrodowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 4 § 20 ust. 4

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
– zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 12 obiek-
ty stanowiące zabytki nieruchome podlegają 
wpisowi do gminnej ewidencji zabytków i są 
chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
– zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 ust. 4.

7. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1) dla obszarów potencjalnie zagrożonych oraz 
o predyspozycjach do powstawania osuwisk 
oznaczonych na rysunku planu orientacyjnie 
symbolem graficznym – zgodnie z ustalenia-
mi Rozdziału 3 § 16.

 2) dla obszarów położonych w strefach technicz-
nych linii energetycznych 15 kV – zgodnie z 
ustaleniami Rozdziału 2 § 14 ust. 4 oraz § 19;
a) dotyczy to jednostek oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: B1 MNR, od B4 
MNR do B6MNR, B8MNR, B11 MNR. 

8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 64

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B1 UO ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 1) usługi oświaty – szkoła
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) inne usługi oraz działalność gospodarcza.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

– zgodnie z Rozdziałem 4 § 21 ust. 3.
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 65

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B2 UKs ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi kultury sakralnej: 
kościół rzymsko-katolicki.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) obiekty rekreacyjno-hotelowe i inne usługi 

oraz działalność gospodarcza.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
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– zgodnie z Rozdziałem 4 § 21 ust. 3.
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 66

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B3 ZC ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – cmentarz, ustalenia 
zgodnie z Rozdziałem 4, § 33

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 67

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B4 UH ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi handlu.
2. Przeznaczenie dopuszczalne – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 4 § 21 ust. 2.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska-zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

– zgodnie z Rozdziałem 4 § 21 ust. 3.
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 68

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B5 ZLU ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – obiekty i urządzenia 
obsługi gospodarki leśnej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) inne usługi oraz działalność gospodarcza.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

– zgodnie z Rozdziałem 4 § 21 ust. 3.
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 69

Dla terenu wyznaczonego liniami 

Poz. 916

rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B6 UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi rekreacji i tury-
styki – schronisko turystyczne „Klekociny”.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 70

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B7 UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi turystyki, rekreacji 
i sportu – gospodarstwo agroturystyczne,.

2. Przeznaczenie dopuszczalne, związane z obsługą 
przeznaczenia podstawowego:

 1) mieszkania dla gospodarzy i personelu po-
mocniczego,

 2) budynki gospodarcze i garaże,
 3) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
 4) zieleń urządzona,
 5) obiekty małej architektury,
 6) parkingi,
 7) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej dla potrzeb lokalnych.
3. Zasady zagospodarowania terenu oraz parame-

try i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4 § 23 poz. 3
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
5. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 71

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B8 US, UT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi turystyki, rekreacji i 
sportu – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4 § 25.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

3. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 72

Dla terenu wyznaczonego liniami 
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rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B9 UMN ustala się:

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej w 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-
spodarowania – zgodnie z Rozdziałem 4 § 20 
ust. 2

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.

4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-
niami Rozdziału 2 § 10.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.

§ 73

Dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B10 U ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi.
2. Przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady zago-

spodarowania – zgodnie z Rozdziałem 4 § 22;
 1) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego 

budynku mieszkalnego.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego – zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2 § 8.
4. Zasady ochrony środowiska – zgodnie z ustale-

niami Rozdziału 2 § 10.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej – zgodnie z Rozdziałem 2 § 14.
6. Szczególne warunki i zasady zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 1) teren położony w strefie sanitarnej cmentarza

o szerokości 50m – obowiązują ograniczenia 
zagospodarowania określone w przepisach 
odrębnych.

Rozdział 6

Przepisy końcowe 

§ 74

1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości:

 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-
czonych na rysunku planu symbolem MN 
– 15%

 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-
czonych na rysunku planu symbolem MNR 
– 15%

 3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-
czonych na rysunku planu symbolem MNL 
– 20%

 4) dla terenów zabudowy usługowej w zabudo-
wie mieszkaniowej oznaczonych na rysunku 
planu symbolem UMN – 20%

 5) dla terenów zabudowy usługowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U – 20%

 6) dla terenów wyciągów narciarskich i terenów 
usług związanych z wyciągami narciarskimi 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
USw oraz US,UT – 20%

 7) dla terenów pozostałych – 0%.

§ 75

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Koszarawa.

§ 76

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od jej opublikowa-
nia.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie interne-
towej gminy.

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXV/147/08
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 12 grudnia 2008 r.

sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Koszarawa

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Koszarawa zo-
stały rozpatrzone przez Radę Gminy w Koszarawie 
następującymi uchwałami, stanowiącymi załączni-
ki do niniejszego rozstrzygnięcia:
1. Uchwała Nr X/60/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 23. 08. 2007 r.
2. Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 23. 08. 2007 r.
3. Uchwała Nr X/62/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 23. 08. 2007 r.
4. Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 23. 08. 2007 r.
5. Uchwała Nr XI/66/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 25. 10. 2007 r.
6. Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 25. 10. 2007 r.
7. Uchwała Nr XI/68/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 25. 10. 2007 r.
8. Uchwała Nr XI/69/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 25. 10. 2007 r.
9. Uchwała Nr XI/70/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 25. 10. 2007 r.
10. Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 25. 10. 2007 r.
11. Uchwała Nr XI/72/07 Rady Gminy w Koszarawie 

z dnia 25. 10. 2007 r.

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR X/60/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Zdzisława 
Kępkę zam. Koszarawa 216C, Anielę Kamińską zam. 
Koszarawa 224, Władysława Pindel zam. Koszarawa 
235, Janinę Pindel zam. Koszarawa 235, Małgorzatę 
Kępkę zam. Koszarawa 216C, Monikę Kępkę zam. 
Koszarawa 216C, Anitę Kępkę zam. Koszarawa 210, 
Alicję Kępkę zam. Koszarawa 210, Annę Dziedzinę 
zam. Koszarawa 216, Piotra Dziedzinę zam. Koszara-
wa 216, Grzegorza Górę zam. Koszarawa 216B, Tere-
sę Górę zam. Koszarawa 216B, Magdalenę Górę zam. 
Koszarawa 216B, Kamilę Górę zam. Koszarawa 216, 
Andrzeja Górę zam. Koszarawa 216, Stefanię Górę 
zam. Koszarawa 216, Gabrielę Pyka zam. Koszarawa 
212, Krystynę Pyka zam. Koszarawa 212, Ninę Kozak 
zam. Koszarawa 213, Wandę Targosz Koszarawa 213, 
Bronisława Kamińskiego zam. Koszarawa 224, Ste-
fanię Kamińską zam. Koszarawa 224, Władysława 
Kamińskiego zam. Koszarawa 224, Andrzeja Wrzosek 
zam. Koszarawa 230, Józefa Janoszek zam. Koszara-
wa 230, Eleonorę Janoszek zam. Koszarawa 230, 
Ignacego Janoszek zam. Koszarawa 230, Zofię Puda
zam. Koszarawa 231, Franciszka Pudę zam. Koszara-
wa 231, Łukasza Pudę zam. Koszarawa 231, Janinę 
Jakubowską zam. Koszarawa 232, Barbarę Szymczak 
zam. Koszarawa 232, Stowarzyszenie Ekologiczno-
-Kulturalne „Klub Gaja” Wilkowice ul. Parkowa 10 do 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów oznaczonych w projekcie planu 
symbolem A13PU, zlokalizowanych na działkach 
2955/1, 2954/1, 3073/3, 3074/3 w trakcie wyłożenia 
w/w projektu planu do publicznego wglądu oraz w 
okresie 14 dni od dnia zakończenia terminu wyłożenia 
– Rada Gminy w Koszarawie postanawia uwzględnić 
w projekcie planu w/w uwagi. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR X/61/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
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U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Józefa 
i Władysławę Hulbój zam. Koszarawa 179A do 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów zlokalizowanych na działkach 
4287/2, 4286, 4289, 4288, 4285 w trakcie wyłożenia 
w/w projektu  planu do publicznego wglądu oraz 
w okresie 14 dni od dnia zakończenia terminu wy-
łożenia – Rada Gminy w Koszarawie postanawia 
uwzględnić w projekcie planu w/w uwagi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR X/62/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Sławo-
mira Pindla zam. Koszarawa 347 do planu miejsco-
wego zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów zlokalizowanych na działce 4631/5 w trakcie 
wyłożenia w/w projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia 

terminu wyłożenia – Rada Gminy w Koszarawie 
postanawia uwzględnić w projekcie planu w/w 
uwagi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR X/63/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Anielę 
Maj zam. Koszarawa 377 a do planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zlokalizowanych na działce 7219/55, 7219/67, 664/1, 
719/1, 7299/13, 7299/59, 7299/66 w trakcie wyłoże-
nia w/w projektu planu do publicznego wglądu oraz 
w okresie 14 dni od dnia zakończenia terminu wy-
łożenia – Rada Gminy w Koszarawie postanawia 
nie uwzględnić w projekcie planu  w/w uwagi. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR XI/66/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionej uwagi złożonej przez: Joannę 
Pyka zamieszkałą Koszarawa 322 do planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zlokalizowanych na działce 1726/6 w trak-
cie wyłożenia w/w projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia 
terminu wyłożenia – Rada Gminy w Koszarawie 
postanawia nie uwzględnić w projekcie planu w/w 
uwagi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR XI/67/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Joannę 
Pyka zamieszkałą Koszarawa 322 do planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów zlokalizowanych na działkach 1564, 
1565,1566, 1573, 1574 w trakcie wyłożenia w/w 
projektu planu do publicznego wglądu oraz w 
okresie 14 dni od dnia zakończenia terminu wyło-
żenia – Rada Gminy w Koszarawie postanawia 
uwzględnić w projekcie planu w/w uwagi. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR XI/68/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Barbarę 
i Romana Sobczak zamieszkałych Bielsko Biała ul. 
Zgody 47 do planu miejscowego zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
na działkach 7944/26, 7944/32 w trakcie wyłożenia 
w/w projektu planu do publicznego wglądu oraz w 
okresie 14 dni od dnia zakończenia terminu wyło-
żenia – Rada Gminy w Koszarawie postanawia 
uwzględnić w projekcie planu  w/w uwagi. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR XI/69/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 25 października 2007 r.
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w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionej uwagi złożonej przez: Ritę 
Tlałka zamieszkałą Koszarawa 663 do planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zlokalizowanych na działce 7440/24 w 
trakcie wyłożenia w/w projektu  planu do publicz-
nego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia za-
kończenia terminu wyłożenia – Rada Gminy w 
Koszarawie postanawia nie uwzględnić w pro-
jekcie planu w/w uwagi. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR XI/70/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 

nieuwzględnionej uwagi złożonej przez: Małgorza-
tę Wątroba zamieszkałą Lachowice 381a do planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów zlokalizowanych na działce 9099/101 
w trakcie wyłożenia w/w projektu planu do publicz-
nego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakoń-
czenia terminu wyłożenia – Rada Gminy w Kosza-
rawie postanawia uwzględnić (część działki) w 
projekcie planu  w/w uwagę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

UCHWAŁA NR XI/71/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Zyg-
munta Moś zamieszkałego w Czechowicach 
Dziedzicach ul. Robotnicza 5 do planu miejsco-
wego zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów  zlokalizowanych na działkach 7944/35, 
7944/34 w trakcie wyłożenia w/w projektu planu 
do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od 
dnia zakończenia terminu wyłożenia – Rada Gmi-
ny w Koszarawie postanawia uwzględnić w pro-
jekcie planu w/w uwagi. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń
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UCHWAŁA NR XI/72/07
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Koszarawa 
nieuwzględnionych uwag złożonych przez: Sto-
warzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 
z siedzibą w Bystrej ul. Jasna 17 do planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zlokalizowanych w obrębie Gminy Ko-
szarawa z przeznaczeniem pod realizację przed-
sięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji” w 
trakcie wyłożenia w/w projektu  planu do publicz-
nego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia za-
kończenia terminu wyłożenia – Rada Gminy w 
Koszarawie postanawia nie uwzględnić w pro-
jekcie planu w/w uwag. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXV/147/08
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Koszarawa

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 
111 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Koszarawie 
rozstrzyga, co następuje:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

Lp Rodzaj inwestycji
Ilość

(przybliżone wielkości)

1. Drogi gminne 28.700 mb

2.
Kanalizacja – kolektory
    – przykanaliki grawitacyjne
    – przyłącza grawitacyjne

31.300 mb
5.200 mb
7.500 mb

3. Kanalizacja – pompownie 14 szt.

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią zadania własne gminy.

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie.
3. Sposób realizacji zadań:
 1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy 

w tym Prawo zamówień publicznych,
 2) w oparciu o inne przepisy branżowe,
 3) terminy realizacji zdań określone zostaną w 

wieloletnim planie inwestycyjnym gminy 
oraz w corocznych budżetach gminy.

4. Zasady finansowania zadań:
 1) wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą 

budżetową,

 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi,
poprzez budżet gminy, w ramach, m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji pożyczek z funduszy docelo-

wych, 
d) z kredytów i pożyczek bankowych, 
e) z udziału inwestorów zewnętrznych n 

podstawie odrębnych porozumień, 
f) innych środków zewnętrznych,
g) w drodze partnerstwa publiczni-prywat-

nego.
5. Zakłada się, że realizacja z inwestycji z zakresu 
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    Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Roman Zoń
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UCHWAŁA NR XXXII/288/2008
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 
r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 
Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 
r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 
r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 
r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 
r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 
r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 947; Nr 173, poz. 
1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111), oraz art. 
20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r., Nr 
6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r., Nr 
113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r., Nr 
45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r., Nr 
127, poz. 880 oraz Dz. U. z 2008 r., Nr 123, poz. 803; 
Nr 19, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237) oraz po stwier-
dzeniu zgodności planu miejscowego z ustalenia-
mi „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kuźnia Racibor-
ska”, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/228/2008 Rady 
Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 
2008 roku.

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w gminie 

Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zwany w dalszej części niniejszej uchwały 
„planem”, obejmuje obszar o powierzchni 13,55 
ha, w granicach określonych uchwałami:

 1) Nr XXI/203/2008 Rady Miejskiej w Kuźni 
Raciborskiej z dnia 31 stycznia 2008 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w gminie 
Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej (w 
mieście Kuźnia Raciborska);

 2) Nr XXIV/222/2008 Rady Miejskiej w Kuźni 
Raciborskiej z dnia 27 marca 2008 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXI/203/2008 
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 
31 stycznia 2008 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w gminie Kuźnia Raciborska, 
przy ul. Topolowej.

2. Celem przepisów planu jest ustalenie sposobów 
zagospodarowania terenów przeznaczonych 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
rodzinnych ogrodów działkowych.

§ 2

1. Plan składa się z tekstu planu, który stanowi 
treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu 
będącego załącznikiem nr 1 do uchwały, którego 
ustalenia graficzne zostały przedstawione na ak-
tualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000 oraz, 
który zawiera wyrys ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kuźnia Raciborska.

2. Do niniejszej uchwały dołącza się następujące 
załączniki, stanowiące jej integralną część:

 1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni 
Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do niniejszego planu w trakcie 
wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane-
go w formie tekstowej, stanowiące załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały;

 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Ra-
ciborskiej o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z


