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614
Uchwa³a Nr XVI/103/2004
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Brzesku
Nr II/17/2002 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia
inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania
za inkaso nale¿noci ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego,
podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci oraz podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm., art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm., ar. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm., art. 6
ust. 12, art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm., Rada Miejska w Brzesku uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso nale¿noci
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od nieruchomoci oraz podatku od posiadania
psów zmienia siê § 1, który otrzymuje brzmienie:
"Inkasa nale¿noci ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci
oraz podatku od posiadania psów dokonywaæ bêd¹
 na terenie wsi Bucze - Pani Maria Milewska, zamieszka³a Bucze 70
 na terenie wsi Jadowniki - Pani Agnieszka Warzecha, zamieszka³a Jadowniki ul.Staropolska 43
 na terenie wsi Sterkowiec - Pani Lucyna Turlej, zamieszka³a
Jadowniki ul. Ma³opolska 121
 na terenie wsi Jasieñ - Pan Mariusz Klimek, zamieszka³y
Jasieñ ul. Wiedeñska 79,
a na terenie pozosta³ych wsi - So³tysi wsi.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brzeska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w tym Dzienniku.

3. Uchwa³a podlega ponadto og³oszeniu na tablicach og³oszeñ
na terenie Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzesku: L. Piku³a
615
Uchwa³a Nr XV/104/2004
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 stycznia 2004 roku
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 padziernika 2001 roku w sprawie
okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4, 5 % alkoholu do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz. 1231
z pón. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXIX/320/2001 z dnia
24 padziernika 2001 r wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Ustala siê dla terenu Miasta i Gminy Brzesko 60 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4, 5 % alkoholu / z wyj¹tkiem piwa/ przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y";
2) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Ustala siê dla terenu Miasta i Gminy Brzesko 45 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4, 5 % alkoholu / z wyj¹tkiem piwa/ przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brzeska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Brzesku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 - tu dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Ma³opolskiego.
3. Uchwa³a podlega w³¹czeniu do zbioru przepisów gminnych
dostêpnych do powszechnego wgl¹du.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzesku: L. Piku³a
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616
Uchwa³a Nr XXI/186/04
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
dla przedsiêbiorców na terenie Gminy Chrzanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
w Chrzanowie uchwala:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci przedsiêbiorców,
którzy po wejciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y zrealizuj¹ na terenie gminy Chrzanów nowe inwestycje polegaj¹ce na uruchomieniu dzia³alnoci w zakresie produkcji lub us³ug
lub utworz¹ nowe miejsca pracy zwi¹zane z now¹ inwestycj¹
w zakresie produkcji lub us³ug.
2.Zwolnienie przys³uguje w zale¿noci od liczby utworzonych
nowych miejsc pracy, lub te¿ w zale¿noci od wartoci inwestycji i pod warunkiem dodatkowym utworzenia nowych
miejsc pracy na nastêpuj¹ce okresy:
a) 1 roku jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
8 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych
400.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum 5 osób,
b) 2 lat-jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
15 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych
700.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum 10 osób,
c) 3 lat - jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
25 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych
1.000.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia
nowych miejsc pracy dla minimum 12 osób,
d) 4 lat - jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
40 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych
1.800.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia
nowych miejsc pracy dla minimum 15 osób,
e) 5 lat- jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
60 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych
3.000.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia
nowych miejsc pracy dla minimum 25 osób,
f) 6 lat-jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
80 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych
5.000.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia
nowych miejsc pracy dla minimum 30 osób,
g) 7 lat - jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
120 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych 7.000.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum 35 osób,
h) 8 lat -jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
180 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych 9.000.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum 40 osób,
i) 9 lat -jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
250 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych 10.000.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum 50 osób,
j) 10 lat- jeli w wyniku inwestycji utworzono powy¿ej
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255 miejsc pracy lub wartoci inwestycji przekraczaj¹cych 12.000.000 z³ i pod warunkiem dodatkowym utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum 70 osób.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a wzrost zatrudnienia
w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia w okresie
6 miesiêcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzglêdnia siê tylko pracowników zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy.
4. Zwolnienie od podatku w przypadku utworzenia nowych
miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ przys³uguje, jeli
nowo utworzone miejsca pracy bêd¹ utrzymane co najmniej
przez piêæ lat od dnia udzielenia pomocy.
5. Zwolnienie od podatku w przypadku zrealizowania nowej
inwestycji przys³uguje, jeli dzia³alnoæ gospodarcza zwi¹zana z now¹ inwestycj¹ bêdzie prowadzona co najmniej przez
piêæ lat od dnia udzielenia pomocy.
§2
Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 mo¿e skorzystaæ równie¿ przedsiêbiorca, który poszerza swoj¹ dzia³alnoæ. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko now¹ inwestycjê,
tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane lub nabyte budynki ,budowle lub ich czêci przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie produkcji lub us³ug.
§3
Zwolnienia, o których mowa w § 1 i 2 s¹ pomoc¹ publiczn¹,
a jej udzielanie nastêpuje z uwzglêdnieniem przepisów ustawy o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców oraz wydanych na jej podstawie
rozporz¹dzeñ.
§4
1. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ, o których mowa w § 1
i 2 jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê, w terminie
do 2 miesiêcy od dnia oddania nowej inwestycji do u¿ytku,
dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie warunków
uprawniaj¹cych do objêcia zwolnieniem.
2. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik mo¿e wnioskowaæ
o zmianê okresu zwolnienia okrelonego w § 1 ust. 2, przy czym
³¹czny okres zwolnienia nie mo¿e przekraczaæ 10 lat.
§5
1. Na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia jest zobowi¹zany przed³o¿yæ informacje
dotycz¹ce:
a) wielkoci poniesionych nak³adów inwestycyjnych,
b) poziomu zatrudnienia,
c) kosztów zatrudnienia pracowników,
d) wielkoci oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech kolejnych lat.
2. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Urz¹d
w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
3. Podatnik, o którym mowa w ust.2 traci prawo do zwolnienia
od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego prawa.
4. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okrelonego w ust.2
traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podatkowego,
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w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego
prawa.
5. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d Urz¹d Miejski co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia,
traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki korzysta³
ze zwolnienia.
6.Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5 s¹ zobowi¹zani do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami za zw³okê pobieranymi od zaleg³oci podatkowych liczonymi od ustawowych
terminów p³atnoci podatku.
§6
Pomoc publiczna bêdzie udzielana zgodnie z programem
udzielania pomocy regionalnej opracowanym przez Burmistrza
Miasta, uwzglêdniaj¹cym warunki udzielania pomocy przewidziane w niniejszej uchwale oraz w przepisach o pomocy publicznej.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: A. Grzybowski
617
Uchwa³a Nr XV/4/2004
Rady Gminy w Koz³owie
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/38/2003 Rady Gminy
w Koz³owie z dnia 11 grudnia 2003 roku dotycz¹cej okrelenia na rok 2004 wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51, poz. 804)
§1
W uchwale Nr XIII/38/2003 Rady Gminy w Koz³owie
z dnia 11 grudnia 2003 roku dotycz¹cej okrelenia na rok 2004
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ od tego podatku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W paragrafie 2 w punkcie 1 wykrela siê " powi¹zanych
z bud¿etem Gminy Koz³ów", wobec czego punkt 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
"1) nieruchomoci zajête na potrzeby jednostek bud¿etowych i instytucji kultury z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci oraz gruntów zajêtych lub wydzier¿awionych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej"
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§2

Pozosta³a treæ uchwa³y Nr XIII/38/2003 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 11 grudnia 2003 roku pozostaje bez zmian
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Koz³ów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i ma zastosowanie
do podatku nale¿nego od 2004 roku.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: T. Gacek
618
Uchwa³a* Nr XXXV/307/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Miasta Krakowa (stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/101/03 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Miasta Krakowa).
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72
poz. 747, zm.: z 2002 r. Nr 113 poz. 984) - Rada Miasta Krakowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Miasta Krakowa stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/101/03 Rady Miasta Krakowa z dnia
7 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Miasta Krakowa wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 6 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- "utrzymania i zapewnienia prawid³owego funkcjonowania
bêd¹cych w posiadaniu MPWiK S.A.:
a) urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
b) przy³¹cza wodoci¹gowego (lub jego czêci zlokalizowanej w pasie drogowym) przekazanego do MPWiK S.A.
przez w³aciciela nieruchomoci na podstawie umowy
okrelonej w § 33 List. 2 niniejszego Regulaminu,
c) odcinka przy³¹cza kanalizacyjnego od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki kanalizacyjnej (wraz ze studzienk¹) na terenie nieruchomoci od strony sieci kanalizacyjnej lub do granicy nieruchomoci - przekaza________
*) Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II 0911 - 38 - 2004 z
dnia 5 lutego 2004 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ uchwa³y w zakresie § 1 pkt 6 i § 5 uchwa³y.
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nego do MPWiK S.A. przez w³aciciela nieruchomoci
na podstawie umowy okrelonej w § 33 List. 2".
2. W § 6 ust. 2 dodaje siê pkt 6 o treci:
- "utrzymania przy³¹cza wodoci¹gowego i przy³¹cza kanalizacyjnego (na odcinku od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki kanalizacyjnej na terenie nieruchomoci
od strony sieci kanalizacyjnej 'lub do granicy nieruchomoci) zrealizowanego do dziatki niezabudowanej".
3. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- "odbiorca us³ug mo¿e przekazaæ na w³asnoæ i do eksploatacji MPWiK S.A., na podstawie umowy okrelonej w § 33
ust. 2, przy³¹cze lub odcinek przy³¹cza wodoci¹gowego
i/lub odcinek przy³¹cza kanalizacyjnego opisane w § 6
ust. 2 pkt 3 ppkt b,c.
4. W § 14 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
- "Odbiorca us³ug mo¿e przekazaæ do MPWiK S.A. przy³¹cze
wodoci¹gowe i/lub odcinek przy³¹cza kanalizacyjnego
(od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki kanalizacyjnej na terenie nieruchomoci od strony sieci kanalizacyjnej lub do granicy nieruchomoci) wybudowane
do dzia³ki niezabudowanej, w oparciu o odrêbn¹ umowê.".
5. W za³¹czniku nr 5 Regulaminu "Warunki dotycz¹ce projektowanych sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych"
pkt 9 otrzymuje brzmienie:
- "MPWiK S.A. mo¿e przej¹æ do eksploatacji przy³¹cze wodoci¹gowe lub jego czêæ zlokalizowan¹ w pasie drogowym na podstawie umowy o przy³¹czenie nieruchomoci, okrelonej
w § 33 ust. 2 regulaminu, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy".
6. Skrela siê w § 33 ust. 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 plot 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co nastêpuje:

§2

620

Uchyla siê uchwa³ê Nr VI/62/98 Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie warunków pod³¹czenia
do miejskich sieci wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnosp³awnej.

Uchwa³a Nr XV/68/2004
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 16 lutego 2004 r.

§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XLIII/327/00 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Nr VI/62/98
z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie warunków pod³¹czenia
do miejskich sieci wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnosp³awnej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Wysocki
619
Uchwa³a Nr XXXVl/323/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie symboli Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

§1
W uchwale Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie symboli Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
- "Wyra¿a siê zgodê na u¿ywanie herbu Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa przez organy miasta, miejskie jednostki organizacyjne oraz jednoosobowe spó³ki
Gminy Miejskiej Kraków".
2) dotychczasowy § 5 otrzymuje oznaczenie § 6.
3) dodaje siê nowy § 5 w brzmieniu:
"§ 5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

w sprawie okrelenia inkasentów oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso nale¿noci pieniê¿nych z tytu³u podatku rolnego, podatku od nieruchomoci oraz podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 poz. 162 poz. 1568), w zwi¹zku z art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683,
zm. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840,
Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431, zm. z 1994 r. Nr 1 poz., zm. z 1996 Nr 91 poz. 409,
zm. z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926 zm. z 1998 r.
Nr 108 poz. 681 zm. z 2001 Nr 81 poz. 875 zm. z 2002 r. Nr 200
poz. 1680 zm. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826), Rada Gminy
Lipnica Wielka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa nastêpuj¹cych podatków od osób fizycznych:
 od nieruchomoci,
 rolnego,
 lenego.
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2. Na inkasentów wyznacza:
a) w so³ectwie Murowanica - Franciszek Pindziak
b) w so³ectwie Centrum - Ma³gorzata Janowiak
c) w so³ectwie Skoczyki - Anna Lichosyt
d) w so³ectwie Przywarówka - Józef Karkoszka
e) w So³ectwie Kiczory - Anna Kowalczyk
3. Wysokoæ wynagrodzenia ustala siê w wysokoci 7 % zebranych i wp³aconych kwot podatków.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: E. Kowalczyk
621
Uchwa³a Nr XV/144/2003
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 17 grudnia 200 3r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka w Gminie Raba Wy¿na
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz arf. 7a, art. 8 ust. 1,2,3;
art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 t. j. z pón. zm.)
oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717) Rada Gminy w Rabie Wy¿nej uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Sielanka w Gminie Raba Wy¿na
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejscowym planem zagospodarowania przestaennego objêto obszar wsi Bielanka w gminie Raba Wy¿na o powierzchni
602,38 ha, zawarty w jej granicach administracyjnych.
§2
Ustalenia planu, w obszarze, o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci
1. Przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej Uchwa³y.
2. Zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju u¿ytkowania okrelonych w rozdziale II niniejszej Ochwaty;
3. Zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okrelonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y.
4. Rysunku planu nr 1 w skali 1:5'000 stanowi¹cego Za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej Uchwa³y, okrelaj¹cego zasady u¿ytkowania terenu
5. Rysunku planu nr 2 w skali 1:5'000 stanowi¹cego Za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej Uchwa³y okrelaj¹cy zasady rozwoju infrastruktury technicznej.

Poz. 620, 621
§3

1. Okrelone w § 2 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
2. Aneks Nr 1, zawieraj¹cy uzasadnienie rozwi¹zañ planu w zakresie gospodarki wodno-ciekowej, stanowi materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny do ustaleñ planu
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady
Gminy w Rabie Wy¿nej, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej.
2. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
3. Przepisy prawne ochrony rodowiska - nale¿y przez to
rozumieæ ogól aktów prawnych zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska, w tym ustaw; Prawo ochrony rodowiska, Prawo
wodne, O ochronie przyrody.
4. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
5. Rysunku planu nr 1 lub nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w §2 pkt 4 lub pkt 5 niniejszej uchwa³y.
6. U¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
7. U¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.
8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin.
9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi
o charakterze rolniczym.
10. Us³ugach publicznych nale¿y przez to rozumieæ us³ugi s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, polegaj¹ce na budowie,
odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów u¿ytecznoci publicznej.
11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze rodków niepublicznych; w szczególnoci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
uslugi o zbli¿onym charakterze.
12. Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiektów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ ustalony na etapie
projektowania inwestycyjnego. Nie ma koniecznoci przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1999 r.
13. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ odleg³oæ, w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja obiektu kubaturowego od trasy ulicy (drogi).
14. Nieczystociach ciek³ych - rozumie siê przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych.
15. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach.
16. Stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
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17. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania
18. ciekach bytowych - rozumie siê przez to cieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.
19. ciekach komunalnych - rozumie siê przez to cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi.
20. ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to cieki
odprowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³alnoæ handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie bêd¹ce ciekami bytowymi tub wodami opadowymi.
21. Wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystêpuj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noci od g³êbokoci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonone.
22. Linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy gruntami pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych wód,
któr¹ stanowi krawêd brzegu lub linia sta³ego porostu
traw albo linia, któr¹ ustala siê wed³ug redniego stanu
wody ustalanego przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrologiczne
meteorologiczn¹ z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.
23. Powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez
stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych, a tak¿e
do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych
oraz, na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
24. Us³ugi nieuci¹¿liwe rozumie siê taki rodzaj us³ug, który
nie wywo³uje uci¹¿liwoci dla otoczenia - ich ewentualna
uci¹¿liwoæ zamyka siê w granicach dzia³ki.
25. Uci¹¿liwoci - nale¿y przez to rozumieæ uci¹¿liwoæ powodowan¹ przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymienione i okrelone Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz. U.
Nr 179, poz. 1490). Rozporz¹dzenie wydane na podstawie
art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z pón. zm.).
§5
1. Okrelone w § 2 pkt.3 zasady zagospodarowania terenu
wg rodzaju u¿ytkowania obejmuj¹ - podstawowy rodzaj u¿y³kowania (u¿ytkowanie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 5)
- dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 6)
2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okrelony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi (oznaczonymi Iini¹ ci¹g³¹ lub orientacyjnymi (oznaczonymi lini¹ przerywan¹).
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e
byæ zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym.
4. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczaj¹cych mo¿e byæ ucilony z tolerancj¹ do 10 m w stosunku do ich przebiegu okrelonego na rysunku planu na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki, w odniesieniu
do wszystkich linii orientacyjnych za wyj¹tkiem linii wdaj¹cych drogi i ulice.

Poz. 621

5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ca siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami
szczególnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach.
6. Przedstawione na rysunku planu nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ (np. stacji transformatorowych) okrelaj¹ zasadê obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okrelony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodnoci tych inwestycji z planem jest utrzymanie okrelonej na rysunku planu
nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszczegó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz
nie mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi
terenu w zakresie infrastruktury technicznej okrelon¹ w § 20.
§6
Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1. w celu zachowania szczególnie wysokich wartoci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu
nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania
rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi dotycz¹cymi ochrony rodowiska oraz ustaleniami okrelonymi
w niniejszej uchwale.
2. w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê koniecznoæ wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie siê sieci energetyczne, wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz w zale¿noci
od potrzeb sieci gazowe i teletechniczne. Do chwili realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji indywidualnych, szczelnych zbiorników wybieralnych i przydomowych oczyszczalni cieków.
3. Ustala siê w obszarze planu zakaz lokalizacji nowych
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymienionych w § 2 Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz. U.
Nr 179, poz. 1490).
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o nowych obiektów, z zaleceniem wykorzystania niskoemisyjnych noników energii jak
gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp.
5. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w obszarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
ciekowej.
6. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na podstawie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz przepisami o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach. Ponadto, w celu prowadzenia prawid³owej gospodarki odpadami w gminie zaleca siê wprowadzenie zasady segregacji odpadów u ród³a ich powstawania.
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7. W prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zuj¹
w postêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (procedury) okrelone w przepisach odrêbnych.
8. Na obszarach dotychczas niezabudowanych nale¿y zachowaæ pasy ochronne wzd³u¿ cieków wodnych, niezbêdne
dla ochrony ich otuliny biologicznej oraz umo¿liwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków wodnych szerokoci minimum 10 m, liczone
od górnej krawêdzi skarpy brzegowej i ca³kowicie wykluczone z zabudowy kubaturowej. Zabrania siê równie¿ grodzenia nieruchomoci przyleg³ych do powierzchniowych wód
publicznych w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od linii brzegu,
a tak¿e uniemo¿liwiania przechodzenia przez ten obszar.
9. Na podst. art. 113, art. 114 UPOS dla wyznaczonych w planie terenów o ustalonym rodzaju przeznaczenia obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku, okrelone w Rozporz¹dzeniu MO dotyczy to obszarów:
1) zabudowy mieszkaniowej-oznaczonych symbolem M, MR
2) szpitali i domów opieki spo³ecznej-oznaczone symbolem UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie przeznaczenia),
3) zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y - UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie przeznaczenia),
4) rekreacyjno - wypoczynkowych - UT.
10. W obszarze planu zabrania siê:
1) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzchniowych,
2) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadnionymi
wzglêdami technicznymi (utrzymanie dróg i zwi¹zanych
z nimi obiektami hydrotechnicznymi) lub bezpieczeñstwa
(ochrona przeciw powodziowa),
3) przesklepiania koryt cieków,
4) obudowy i zabudowy róde³, oraz zmian sposobu u¿ytkowania w ich otoczeniu (w odleg³oci 50 m). Dopuszcza
siê mo¿liwoæ przystosowania otoczenia róde³ i poboru
wód dla celów turystycznych i rekreacyjnych pod warunkiem sporz¹dzenia projektu i ekspertyzy w celu wykazania braku negatywnego wp³ywu przedsiêwziêcia
na ród³o i cieki powierzchniowe z niego wyp³ywaj¹ce
oraz uzyskania pozytywnego uzgodnienia z w³aciwym
dla miejsca organem ochrony przyrody.
11. Zgadnie z zaleceniem Nadlenictwa w terenach budowlanych
przyleg³ych do terenów lenych, budynki nale¿y lokalizowaæ w
odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30m od lasu. Od tej zasady mo¿na
odst¹piæ w sytuacjach szczególnych (np., gdy teren jest ju¿ czêciowo zabudowany, ewentualnie s¹ to tereny uzbrojone
lub teren powierzchni lenej przylegaj¹cej jest niewielki
(0,10 - 1,0ha) oraz innych uzgodnionych Nadlenictwem).
12. Na obszarach o skomplikowanych warunkach gruntowych,
gdy spadek terenu przekracza 10%, ustala siê obowi¹zek
okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych na podstawie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej (zgodnie z przepisami odrêbnymi).
13. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza 1000 m2.
14. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwoci realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
obiektów tego typu pod warunkiem zachowania minimalnej odleg³oci 150 m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.
15. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem w dostosowaniu do wymagañ okrelonych w przepisach od-
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rêbnych w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie
przeciwpo¿arowego zaopat2enia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakimi powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe; nale¿y wykonaæ: sieæ hydrantów zewnêtrznych
zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloæ wody do gaszenia oraz
drogi po¿arowe zapewniaj¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
§7
Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i remontowanej zabudowy oraz warunki podziale terenów na
dzia³ki budowlane:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz
zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech
lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o¿enie terenu, jego widocznoæ na i z tych terenów. Nale¿y
dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c
funkcjonalnoæ i estetykê.
2. Wysokoæ obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i zagrodowej wynosi maksymalnie 10 m,
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wysokoæ obiektów
gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej
oraz budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
i us³ugow¹ w terenach mieszkaniowych nie powinna przekraczaæ 6 m wysokoci, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy
dachu. Dach powinien byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, (za wyj¹tkiem dachu kopertowego) symetryczny, o nachyleniu po³aci od 35°- 50° o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka, gont
lub inny materia³ pokrycia dachowego nawi¹zuj¹cy w kolorze do naturalnych barw tych materia³ów. Kolor tynków
cian: jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach,
wysokich walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz obiektów, w których
wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty, pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczno - architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
3. Wysokoæ obiektów zabudowy us³ugowej i przemys³owej
wynosi maksymalnie 12 m, licz¹c od poziomu terenu przy
g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wyj¹tkowo wzglêdy technologiczne mog¹ uzasadniæ koniecznoæ dopuszczenia do realizacji obiektów wy¿szych. Zaleca siê, aby dachy obiektów by³y dwuspadowe,
ewentualnie wielospadowe, (za wyj¹tkiem dachu kopertowego) symetryczne, o nachyleniu po³aci od 35° - 50° o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka lub elementy o fakturze dachówek. Kolor dachu: zbli¿ony do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, kolor tynków cian: jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach,
wysokich walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz obiektów, w których
wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty, pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczno - architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
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4. Powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki
a) po³o¿onej na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% jej powierzchni.
b) po³o¿onej na terenach mieszkaniowo - us³ugowych nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30 % jej powierzchni.
c) po³o¿onej na terenach us³ug nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 20 % jej powierzchni.
5. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturowego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹.
6. Ustala siê wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów nastêpuj¹ce
minimalne wielkoci dla nowowydzielanych dzia³ek:
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi
nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szerokoæ dzia³ki nie
mniej na 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu
przestrzennego w tym rejonie a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki
o funkcji rolniczo - mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e
miejsca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika;
2) dla zabudowy jednorodzinnej powierzchnia dziatki dla jednego budynku wynosi nie mniej ni¿ 800 m2. Minimalna
szerokoæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego wynosi
18 m. Minimalna szerokoæ dziatki dla budynku w zabudowie bliniaczej wynosi 14 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie,
a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe;
3) dla zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej powierzchnia
dzia³ki wynosi nie mniej ni¿ 800 m2, minimalna szerokoæ
dzia³ki nie mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych
wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje
to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie, zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego.
Iloæ miejsc parkingowych na dzia³ce, nale¿y wyliczyæ
sumuj¹c potrzeby mieszkañców (2) + iloæ miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym wielkoæ dzia³ki jest
cile zwi¹zana z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej;
4) dla obiektów us³ugowych wielkoæ dzia³ki jest uzale¿niona od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej. W ramach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿noci od wielkoci ogólnej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej;
a) dla firm produkcyjno - handlowo - us³ugowych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoci wymagane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej,
b) dla biur i administracji -1 miejsce na 20 m2 powierzchni
ogólnej,
c) 1 miejsce na 4 - 6 miejsc konsumpcyjnych dla gastronomii (bary, kawiarnie).
7. W przypadkach szczególnych (np. przy w¹skich dzia³kach)
dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizowania obiektów kubaturowych, zarówno w granicach dzia³ki, jak i w odleg³oci
1,5 m od granic dzia³ki przylegaj¹cej do terenu niezabudowanego.
8. Istniej¹ce obiekty us³ugowe, mieszkaniowe i gospodarcze
po³o¿one w terenach zielonych i zieleni nie urz¹dzonej pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale I, § 6 i § 7 oraz z za-
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sadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki przestrzennej
zapisanych w rozdziale III niniejszych ustaleñ.
Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
(rodzaj u¿ytkowania)
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust.i terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) mieszkalnictwa zagrodowego
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug, jako obiektów wolnostoj¹cych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk)
5) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania
podstawowego liczonego w granicach dzia³ki lub jej czêci objêtej u¿ytkowaniem podstawowym (nie dotyczy programu ustalonego w ust 2 pkt 1, 5).
4. W terenach ustalenia M dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, przy zachowaniu zasady braku
uci¹¿liwoci wprowadzanego programu us³ugowego
dla mieszkalnictwa, to znaczy, i¿ wprowadza siê zakaz prowadzenia w tych terenach takiej dzia³alnoci, która mog³aby poprzez s¹siedztwo wp³yn¹æ na obni¿enie wartoci s¹siedniej dziatki mieszkaniowej (np. domu pogrzebowego,
salonu gier, itp.).
§9
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa zagrodowego oznaczone na rysunku planu symbolem MR z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowê zagradow¹
dla rolników.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug, jako obiektów wolnostoj¹cych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy pro-
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gramu ustalonego w ust ust. 2 pkt. 2 i 5). Ustalone proporcje nie dotycz¹ gospodarstw agroturystycznych w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni mieszkaniowej.
4. W terenach ustalenia MR dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, przy zachowaniu zasady braku uci¹¿liwoci wprowadzanego programu us³ugowego
dla mieszkalnictwa, to znaczy i¿ wprowadza siê zakaz prowadzenia w tych terenach takiej dzia³alnoci, która mog³aby poprzez s¹siedztwo wp³yn¹æ na obni¿enie wartoci s¹siedniej dziatki mieszkaniowej (np. domu pogrzebowego,
salonu gier, itp.).

5) zieleni urz¹dzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach tego u¿ytkowania (nie dotyczy
programu ustalonego w ust. 3, pkt 5).

§ 10

§ 12

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê us³ugow¹
o charakterze publicznym i lokalnym zasiêgu w szczególnoci owiaty, kultury, administracji, zdrowia, opieki spo³ecznej i bezpieczeñstwa.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UP, pozostawia siê do adaptacji, przekszta³ceñ
i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych
i podporz¹dkowanych u¿ytkowaniu podstawowemu.
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki
5) zieleni urz¹dzonej
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowa
wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego
liczonego w granicach tego u¿ytkowania (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3, pkt 5).

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem UC z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod us³ugi handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i us³ug obs³ugi rolnictwa, oraz
innych us³ug o charakterze komercyjnym zabezpieczaj¹cych
potrzeby mieszkañców.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UC, pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów us³ug publicznych np. z zakresu administracji,
zdrowia i owiaty,
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu,
3) dojazdów nie wydzielanych, zatok postojowych i parkingów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci komercyjnej,
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru,
5) zieleni urz¹dzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 3 pkt 5).

§ 11
1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych w zieleni o znaczeniu
ponadlokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UP I
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê
us³ugow¹ o charakterze publicznym o zasiêgu ponadlokalnym z zakresu owiaty, nauki, administracji.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach us³ug UP I, pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji:
1) programu z zakresu mieszkalnictwa,
2) programu z zakresu us³ug komercyjnych (hotelarstwa,
wystawiennictwa, gastronomii, itp.),
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci,

§ 13
1. Wyznacza siê tereny cmentarzy oznaczone na rysunku
planu symbolem ZC. Istniej¹ce cmentarze pozostawia
siê do utrzymania z mo¿liwoci¹ ich poszerzenia w zakresie zaznaczonym na rysunku planu.
2. Jaka u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) niezbêdnych obiektów kubaturowych zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu np. kaplica, dom pogrzebowy,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów
w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
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1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia.
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2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.

§ 14

§ 17

1. Wyznacza siê tereny zieleni lenej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy. Tereny potencjalnych dolesieñ oznaczono
na rysunku symbolem ZL 1. W celu ich ochrony wprowadza
siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿y³kowania, za wyj¹tkiem obiektów bezporednio s³u¿¹cym prowadzonej dzia³alnoci lenej.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie
w przypadku wykazania braku mo¿liwoci innego ni¿ przez
tereny lene trasowania przebiegu sieci),
2) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci dróg lenych oraz w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹).
3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego.

1. Wyznacza siê tereny wód otwartych oznaczone na rysunku
planu symbolem W.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacyjnej pod warunkiem uzyskania zgody Zarz¹dcy cieku.
3. Ustala siê warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz regulacji brzegów wodnych - zachowanie ich naturalnego charakteru, bez zgody Zarz¹dcy.
2) zakaz wykorzystania wód na cele k¹pieliskowe poza wyznaczonymi do tego celu obszarami.

§ 15
1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie wêz³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczêciej tereny
otwarte nie zainwestowane, tylko czêciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia ródpolne,
pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹, ochronn¹ itp. W celu ochrony
tych obszarów wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji dolesieñ,
2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów, jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest dostosowanie
charakteru i wymogów do u¿ytkowania podstawowego.
§ 16
1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku
planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony przed nadmiernym
rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿y³kowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów, jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7.

§ 18
1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi
i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KG - droga (ulica) g³ówna
KD - droga (ulica) dojazdowa
Drogi klas i ulice klas KG realizuj¹ powi¹zania zewnêtrzne
i wewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic klas KD jego powi¹zania wewnêtrzne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie dróg (ulic)
- obs³uga nowopowstaj¹cej zabudowy na terenach zainwestowanych (zabudowanych oraz przeznaczonych do zabudowy w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania
przestrzennego) przy drodze, ulicy KG mo¿e odbywaæ
siê za porednictwem zaprojektowanych w niniejszym planie dróg (ulic) dojazdowych KD; jedynie w przypadkach braku
takich dróg dopuszcza siê dla tych terenów obs³ugê bezporednio z dróg (ulic) KG oraz pod warunkiem wykorzystania
istniej¹cych wjazdów z tych dróg (ulic) na poszczególne dzia³ki lub w sytuacjach szczególnych uzyskania zgody Zarz¹dcy
drogi na nowy wjazd. W przypadkach dokonywania podzia³ów dzia³ek zlokalizowanych na omawianych terenach,
dla mo¿liwoci zapewnienia dojazdów z drogi (ulicy) KG nale¿y ka¿dorazowo uzyskaæ pozytywn¹ opiniê Zarz¹dcy drogi.
3. Ustala siê minimalne szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) drogi (ulice) klasy G - 25 m.
2) drogi klasy D 10 m. 3) ulice klasy D - 8 m Przebiegi linii
rozgraniczaj¹cych dróg i ulic okrela rysunek planu.
Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych
klas dróg i ulic z okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
4. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic klas G i D,
2) w formie dopuszczenia mo¿liwoci parkowania w obrêbie jezdni ulic klasy D.
5. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komuni-
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kacyjnych mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej
6) elementy ma³ej architektury.
Rozdzia³ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
§ 19
Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okrelonych na rysunku planu. Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okrelono § 20, § 21, § 22, § 23, § 24,
§ 25, niniejszego rozdzia³u.
§ 20
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹c¹ obszar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.
2.Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturowego ustala siê
1) w zakresie gospodarki wodno - ciekowej;
a) nakaz respektowania wymogów strefy ochronnej dla ujêcia wody pitnej na rz. Rabie w Dobczycach, ustanowionych decyzj¹ nr SR.VII-7211-5-18/82 z 14.IX.82 r. wydan¹
przez WOiGW Urzêdu Miasta Krakowa, oraz dla ujêcia
wody pitnej na rz. Rabie w m. Raba Wy¿na ustanowionych decyzj¹ nr OSIV.7211/4188 z dnia 24 wrzenia 1989 r. wydana przez WOGWiG Urzêdu Wojewódzkiego w Nowym S¹czu - obowi¹zuj¹cych na ca³ym obszarze wsi Bielanka,
b) Utrzymanie dla wsi: Bielanka, zaopatrzenia w wodê z indywidualnych wodoci¹gów zagrodowych lub niewielkich
wodoci¹gów lokalnych, bazuj¹cych g³ównie na ujêciach
róde³ stokowych, miejscowych potoków lub warstwy
wodononej w obrêbie utworów trzeciorzêdowych,
c) Prawid³owe gospodarowanie zasobami wód, ich ochrona przed nadmiern¹ eksploatacj¹,
d) Odprowadzenie cieków sanitarnych i poprodukcyjnych
bezwzglêdnie do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹
cieków, co zostanie osi¹gniête przez realizacjê systemu kanalizacji zbiorczej:
 "Bielanka - Sieniawa", z oczyszczalni¹ cieków poni¿ej ujêcia wody na rz. Rabie w Rabie Wy¿nej lub alternatywnie w Sieniawie.
e) Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie planu jest system kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie realizacjê kanalizacji sanitarnej.
f) Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indywidualnego unieszkodliwiania i odprowadzania cieków
do szczelnych zbiorników wybieralnych - pozostawia
siê jedynie pojedyncze enklawy zabudowy rozproszonej, po³o¿one obszarem ródliskowym.
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g) Uruchomienie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej czy us³ugowej - uwarunkowane jest wczeniejszym
skanalizowaniem terenu.
h) Dopuszcza siê na okres do czasu realizacji kanalizacji
zbiorczej - realizacjê w³asnych wysokosprawnych, przydomowych oczyszczalni cieków.
2) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) utrzymanie funkcjonuj¹cego obecnie sposobu dystrybucji gazu pod cinieniem rednim
b) zachowanie istniej¹cego uk³adu sieci gazowych i róde³
zasilania (wysokoprê¿ny gazoci¹g Dn 300 mm CN
6,3 MPa Rabka - Poronin i stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia Rokiciny Podhalañskie)
c) stworzenie mo¿liwoci dostarczania gazu sieciowego
w ¿¹danej iloci do wszystkich potencjalnych odbiorców poprzez rozbudowê istniej¹cych sieci - uwzglêdniaj¹c przy rozbudowie przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 16.08.2001 r. Dz. U. 97 poz. 1055
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe.
Bezpieczna minimalna odleg³oæ dla zabudowy mieszkalnej
od gazoci¹gu wysokiego cinienia mierzona od zewnêtrznej
krawêdzi ruroci¹gu w ka¿d¹ stronê wynosi 15 m.
3) w zakresie elektroenergetyki;
a) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu istniej¹cego uk³adu linii 15 kV i stacji transformatorowych 1510.4 kV,
b) lokalizacjê nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV
z napowietrznymi liniami zasilaj¹cymi 15 kV. Wskazane
lokalizacje stacji i trasy linii nie posiadaj¹ charakteru
obligatoryjnego, a ucilenie ich usytuowania nast¹pi
na etapie realizacji planu,
c) sukcesywn¹ rozbudowê sieci niskiego napiêcia oraz
wymianê pracuj¹cych transformatorów na jednostki
o wiêkszej mocy w celu pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb
na energiê, zapewnienia odpowiednich parametrów
oraz niezawodnoci dostaw,
4) w zakresie telekomunikacji;
- sukcesywn¹ rozbudowê sieci abonenckich i zwiêkszenie
pojemnoci central telefonicznych dla stworzenia mo¿liwoci pozyskania "³¹cza g³ównego standardowego"
przez wszystkich zainteresowanych
5) w zakresie ciep³ownictwa;
a) zachowanie indywidualnego sposobu ogrzewania
obiektów,
b) stwarzanie warunków dla zwiêkszenia stosowania gazu
i udzia³u róde³ energii odnawialnej do ogrzewania i eliminowania jako paliw mog¹cych negatywnie oddzia³ywaæ na rodowisko.
§ 21
W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ zagro¿enia oddzia³ywaniem komunikacji Kt obejmuj¹c¹ tereny przylegaj¹ce do projektowanych odcinków dróg (ulic) g³ównych
KG. W strefie Kt wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów i urz¹dzeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³ociach:
 15 m od linii rozgraniczaj¹cych terenu dróg (ulic) KG:
w strefie tej wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze os³on izolacyjnych, przeciwnie¿nych i przeciwwietrznych oraz obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
akustycznej; ponadto zalecana jest zmiana rodzajów upraw
na terenach rolnych (wprowadzanie upraw selektywnych).
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W przypadkach, gdy wzd³u¿ istniej¹cych odcinków ulic nastêpuje wype³nienie pierzei zabudowy, dopuszcza siê zmniejszenie w/w odleg³oci zabudowy mieszkalnej do 10 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) pod warunkiem ich uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi.
W celu zobrazowania potencjalnego zakresu uci¹¿liwoci
tras komunikacyjnych wprowadza siê strefê uci¹¿liwoci Ku.
W zlokalizowanych w tej strefie w odleg³ociach:
 15 - 30 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KG
w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi oraz w otoczeniu tych budynków mog¹ wyst¹piæ zjawiska
niespe³nienia standardów akustycznych. W zwi¹zku z powy¿szym lokalizacja w tej strefie takich budynków mo¿e wi¹zaæ
siê z koniecznoci¹ realizacji odpowiednich zabezpieczeñ, umo¿liwiaj¹cych, zgodnie z wymogami ochrony akustycznej, osi¹gniêcie poziomu ha³asu równowa¿nego nie przekraczaj¹cego
wartoci dopuszczalnych okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych z 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku.
§ 22
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê "T" ochrony technicznej wokó³ linii, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. W strefie wprowadza siê ograniczenia dotycz¹ce lokalizacji
obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi.
3. Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy ustala siê koniecznoæ realizacji zieleni urz¹dzonej,
g³ównie niskiej.
4. Wielkoci stref technicznych okrelaj¹ przepisy szczegó³owe
w zale¿noci od rodzaju sieci i urz¹dzeñ. Zasiêgi strefy mog¹
byæ indywidualnie korygowane w zale¿noci od uwarunkowañ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ sieci.
§ 23
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹ "C"
wokó³ cmentarzy o zasiêgu okrelonym na rysunki planu nr
1. Zasiêg strefy zosta³ okrelony na podstawie przepisów
szczególnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków
wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów
mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m od granic cmentarza. W obszarze po³o¿onym w odleg³oci od 50 m do 150 m
dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji obiektów po spe³nieniu
warunków okrelonych w przepisach szczególnych dotycz¹cych wyposa¿enia terenów w wodom.
Jako preferowane formy u¿y³kowania gruntów w ramach
strefy okrela siê zieleñ urz¹dzon¹.
§ 24
W celu zapewnienia ochrony ujêæ wody w obszarze gminy
oraz ochrony ród³owej partii potoków (jako potencjalnego ród³a wody) ustala siê strefê "S" szczególnej ochrony zlewni oznaczonej na rysunku planu nr 1. Teren objêty stref¹ "S" jest postulowany do objêcia ochron¹ ustawow¹.
W obszarze strefy "S" zabrania siê prowadzenia jakichkolwiek
dzia³añ mog¹cych prowadziæ do zanieczyszczenia wód i wyklucza siê wszelkie zainwestowanie.
Istniej¹ce zainwestowanie pozostawione do adaptacji winno
pozostawaæ pod szczególnym nadzorem w celu przestrzegania prowadzenia prawid³owej gospodarki wodno-ciekowej.
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§ 25

W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich wartoci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy:
"B" - czêciowej ochrony konserwatorskiej.
"E" - ochrony Ekspozycji
1. W celu ochrony wartoci zabytkowych wyznacza siê strefê
"B" czêciowej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona
skupiska istniej¹cej zabudowy posiadaj¹cej cechy budownictwa zabytkowego oraz tradycyjny regionalny charakter.
W obszarze opracowania znajduj¹ siê obiekty posiadaj¹ce
cechy zabytkowe, nie s¹ one wpisane do rejestru zabytków,
ale oczekuj¹ce na ten zapis.
Ochron¹ nale¿y obj¹æ nastêpuj¹ce obiekty po³o¿one we wsi
Bielanka:
 Kaplicê pod pw. Mi³osierdzia Jezusowego z 1900 r.,
 budynki drewniane mieszkalne o nr 1, 7,10,17, 32, 42, 44, 82,
90. 99
 budynek gospodarczy przy budynku mieszkalnym nr7,
 krzy¿ i figura Matki Boskiej,
W obszarze strefy zaleca siê zachowanie historycznej dyspozycji przestrzennej wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zieleni¹ wysok¹ wzd³u¿ dróg i cieków wodnych.
Dzia³alnoæ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewentualna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom:
1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej
w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasadami zagospodarowania obszaru,
2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posiadaæ cech tradycyjne (bry³ê, formê),
3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudow¹
istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz zurbanizowany,
4) Lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakterze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia
degradacji krajobrazu miejscowoci,
5) Nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji (lub do niej
podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabytkowy charakter.
2. W celu ochrony i kszta³towania prawid³owej ekspozycji obiektów o cechach zabytkowych i zespo³ów ruralistycznych oraz
obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych (po³o¿enie gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu - rozporz¹dzenie Wojewody Nowos¹deckiego z dnia 01.10.1997 r. - Dz. U.
Nr 43, poz. 147) wyznacza siê strefê "E" ochrony Ekspozycji.
Obejmuje ona enklawy terenu wyznaczone na rysunku planu nr1 za pomoc¹ punktów i ci¹gów widokowych.
W obrêbie strefy postuluje siê ograniczenie wysokoci i gabarytów zabudowy.
W strefie obowi¹zuje szczególna ochrona walorów krajobrazowych oraz dba³oæ o staranne wkomponowywanie
obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz.
Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 26
Zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹
wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonan¹
zmian¹ przeznaczenia terenu w wysokoci 0%.
§ 27
Z dniem Wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w granicach
objêtych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego terenów Gminy Raba Wy¿na trac¹ moc ustalenia:
 planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Raba Wy¿na zatwierdzone Uchwa³¹ Nr XVII/93/91 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 07.10.1991 r. - Dz. U. woj. Nowos¹deckiego. Nr 32/91 poz. 167,
 miana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Raba Wy¿na zatwierdzona Uchwa³¹ Nr XLV/228/94
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.04.1994 r -.Dz. U.
woj. Nowos¹deckiego Nr 11 poz. 117,
 zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Raba Wy¿na zatwierdzona Uchwa³¹ Nr X165/99 Rady
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Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 31.05.1999 r. - Dz. U. woj. Ma³opolskiego Nr 33 poz. 828.
§ 28
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 29
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/144/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Raba Wy¿na - so³ectwo Bielenka
Rysunek planu nr 1

Skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Legenda:



Przeznaczenie terenu:
Granica terenu objêtego planem

M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce

MR

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego

Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym
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Poz. 621

Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej

UP I

Tereny us³ug publicznych o charakterze ponadlokalnym

UC

Tereny us³ug komercyjnych

ZC

Tereny cmentarzy

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Strefa techniczna komunikacji

ZL

Tereny zieleni lenej

Strefa techniczna "T" wokó³ sieci infrastruktury
technicznej - istniej¹ca

. . . .

Strefa uci¹¿liwoci komunikacji

......

ZL1

Strefa sanitarna "C"

Tereny dolesieñ

Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"

R

Tereny upraw polowych

W

Tereny wód otwartych

Strefa ochrony ekspozycji "E"
Elementy istniej¹ce i projektowane zagospodarowania
Szlaki turystyczne

KG

Droga (ulica) g³ówna

KD

Droga (ulica) dojazdowa

Szlaki rowrowe
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/144/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Raba Wy¿na - so³ectwo Bielenka
Rysunek planu nr 2

Skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Legenda:
Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce



Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

Przeznaczenie terenu:
M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Poz. 621, 622
ZL

Tereny zieleni lenej

ZL1

Tereny dolesieñ

R

Tereny upraw polowych

W

Tereny wód otwartych

Oznaczenia sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Elektroenergetyka
Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 110 kV
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

622

§3

Uchwa³a Nr XV/145/2003
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 17 grudnia 2003 r.

1. Okrelone w § 2 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
2. Aneks Nr 1, zawieraj¹cy uzasadnienie rozwi¹zañ planu w zakresie gospodarki wolno-ciekowej, stanowi materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny do ustaleñ planu.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wy¿na
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7a, art .8
ust. 1, 2, 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
t.j. z pón. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy w Rabie Wy¿nej uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Harkabuz w Gminie Raba Wy¿na
Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
objêto obszar wsi Harkabuz w Gminie Raba Wy¿na o powierzchni 735,86 ha, zawarty w jej granicach administracyjnych.
§2
Ustalenia planu w obszarze, o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci:
1. Przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej
Uchwa³y.
2. Zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju u¿ytkowania okrelonych w rozdziale II niniejszej
Uchwa³y;
3. Zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okrelonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y.
4. Rysunku planu nr 1 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej Uchwa³y, okrelaj¹cego zasady u¿ytkowania terenu
5. Rysunku planu nr 2 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej Uchwa³y okrelaj¹cy zasady rozwoju infrastruktury technicznej.

§4
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsza Uchwa³ê Rady
Gminy w Rabie Wy¿nej, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej.
2. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
3. Przepisy prawne ochrony rodowiska - nale¿y przez to
rozumieæ ogó³ aktów prawnych zwi¹zanych z ochrona rodowiska, w tym ustaw; Prawo ochrony rodowiska, Prawo
wodne, O ochronie przyrody.
4. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
5. Rysunku planu nr 1 lub nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w §2 pkt 4 lub pkt 5 niniejszej uchwa³y.
6. U¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
7. U¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.
8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin.
9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi
o charakterze rolniczym.
10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, polegaj¹ce na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów u¿ytecznoci publicznej.
11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze rodków niepublicznych; w szczególnoci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze.
12. Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiek-
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tów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ ustalony na etapie
projektowania inwestycyjnego. Nie ma koniecznoci przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1999 r.
13. Nieprzekraczalnej linii zabudowy- nale¿y przez to rozumieæ najmniejsza odleg³oæ, w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja obiektu kubaturowego od trasy ulicy (drogi).
14. Nieczystociach ciek³ych - rozumie siê przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych
15. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach.
16. Stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
17. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania.
18. ciekach bytowych - rozumie siê przez to cieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.
19. ciekach komunalnych - rozumie siê przez to cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi.
20. ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to cieki
odprowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³alnoæ handlowa lub przemys³owa albo sk³adowa, nie bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.
21. Wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystêpuj¹ce pod powierzchnia ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noci od g³êbokoci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonone.
22. Linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy gruntami pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych
wód, która stanowi krawêd brzegu lub linia sta³ego
porostu traw albo linia, która ustala siê wed³ug redniego stanu wody ustalanego przez pañstwowa s³u¿bê
hydrologiczno meteorologiczna z okresu co najmniej
ostatnich 10 lat.
23. Powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania
potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych, a tak¿e do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
24. Us³ugi nieuci¹¿liwe rozumie siê taki rodzaj us³ug, który
nie wywo³uje uci¹¿liwoci dla otoczenia - ich ewentualna
uci¹¿liwoæ zamyka siê w granicach dzia³ki.
25. Uci¹¿liwoci - nale¿y przez to rozumieæ uci¹¿liwoæ powodowan¹ przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko wymienione i okrelone
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia
2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz
szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). Rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z pón. zm.).

Poz. 622
§5

1. Okrelone w § 2 pkt 3 zasady zagospodarowania terenu
wg rodzaju u¿ytkowania obejmuj¹: -podstawowy rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 5)
- dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 6).
2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okrelony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹ lub orientacyjnymi (oznaczonymi lini¹ przerywan¹.
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e
byæ zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym.
4. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczaj¹cych mo¿e byæ ucilony z tolerancj¹ do 10 m w stosunku do ich przebiegu okrelonego na rysunku planu na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki, w odniesieniu
do wszystkich linii orientacyjnych za wyj¹tkiem linii wydzielaj¹cych drogi i ulice.
5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami
szczególnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach.
6. Przedstawione na rysunku planu nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ (np. stacji transformatorowych) okrelaj¹ zasadê obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okrelony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodnoci tych inwestycji z planem jest utrzymanie okrelonej na rysunku planu
nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszczegó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz
nie mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi
terenu w zakresie infrastruktury technicznej okrelon¹ w § 21.
§6
Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1. w celu zachowania szczególnie wysokich wartoci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania
rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi dotycz¹cymi ochrony rodowiska oraz ustaleniami okrelonymi
w niniejszej uchwale.
2. w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê koniecznoæ wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie siê sieci energetyczne, wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz w zale¿noci
od potrzeb sieci gazowe i teletechniczne. Do chwili realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji indywidualnych, szczelnych zbiorników wybieralnych i przydomowych oczyszczalni cieków.
3. Ustala siê w obszarze planu zakaz lokalizacji nowych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
wymienionych w § 2 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifi-
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kowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o nowych obiektów, z zaleceniem wykorzystania niskoemisyjnych noników energii
jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp.
5. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w obszarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
ciekowej.
6. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na podstawie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz przepisami o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach. Ponadto, w celu prowadzenia prawid³owej gospodarki odpadami w gminie
zaleca siê wprowadzenie zasady segregacji odpadów u ród³a ich powstawania.
7. W prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zuj¹ w postêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (procedury) okrelone w przepisach odrêbnych.
8. Na obszarach dotychczas niezabudowanych nale¿y zachowaæ pasy ochronne wzd³u¿ cieków wodnych, niezbêdne
dla ochrony ich otuliny biologicznej oraz umo¿liwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków wodnych szerokoci minimum 10 m, liczone
od górnej krawêdzi skarpy brzegowej i ca³kowicie wykluczone z zabudowy kubaturowej. Zabrania siê równie¿ grodzenia nieruchomoci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od linii
brzegu, a tak¿e uniemo¿liwiania przechodzenia paez ten
obszar.
9. Na podst. art. 113, art. 114 UPOS dla wyznaczonych w planie terenów o ustalonym rodzaju przeznaczenia obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku, okrelone w Rozporz¹dzeniu MO dotyczy to obszarów:
1) zabudowy mieszkaniowej-oznaczonych symbolem M, MR
2) szpitali i domów opieki spo³ecznej - oznaczone symbolem UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie przeznaczenia),
3) zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y - UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie przeznaczenia),
4) rekreacyjno - wypoczynkowych - UT.
10. W obszarze planu zabrania siê:
1) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzchniowych,
2) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadnionymi
wzglêdami technicznymi (utrzymanie dróg i zwi¹zanych
z nimi obiektami hydrotechnicznymi) lub bezpieczeñstwa
(ochrona przeciw powodziowa),
3) przesklepiania koryt cieków,
4) obudowy i zabudowy róde³, oraz zmian sposobu u¿ytkowania w ich otoczeniu (w odleg³oci 50 m). Dopuszcza
siê mo¿liwoæ przystosowania otoczenia róde³ i poboru
wód dla celów turystycznych i rekreacyjnych pod warunkiem sporz¹dzenia projektu i ekspertyzy w celu wykazania braku negatywnego wp³ywu przedsiêwziêcia
na ród³o i cieki powierzchniowe z niego wyp³ywaj¹ce
oraz uzyskania pozytywnego uzgodnienia z w³aciwym
dla miejsca organem ochrony przyrody.
11. Zgodnie z zaleceniem Nadlenictwa w terenach budowlanych przyleg³ych do terenów lenych, budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30m od lasu.
Od tej zasady mo¿na odst¹piæ w sytuacjach szczególnych
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(np., gdy teren jest ju¿ czêciowo zabudowany, ewentualnie s¹ to tereny uzbrojone lub teren powierzchni lenej
przylegaj¹cej jest niewielki (0,10 - 1,0 ha) oraz innych uzgodnionych Nadlenictwem).
12. Na obszarach o skomplikowanych warunkach gruntowych,
gdy spadek terenu przekracza 10%, ustala siê obowi¹zek
okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych na podstawie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej (zgodnie z przepisami odrêbnymi).
13. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów
handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza
1000 m2.
14. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwoci realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
obiektów tego typu pod warunkiem zachowania minimalnej odleg³oci 150 m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.
15. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem w dostosowaniu do wymagañ okrelonych w przepisach odrêbnych w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie
przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakimi powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe; nale¿y wykonaæ: sieæ hydrantów zewnêtrznych
zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloæ wody do gaszenia oraz
drogi po¿arowe zapewniaj¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
§7
Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i remontowanej zabudowy oraz warunki podziale terenów
na dziatki budowlane:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz
zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech
lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o¿enie terenu, jego widocznoæ na i z tych terenów. Nale¿y
dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c
obiektom funkcjonalnoæ i estetykê.
2. Wysokoæ obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i zagrodowej wynosi maksymalnie 10 m,
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wysokoæ obiektów
gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej
oraz budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
i us³ugow¹ w terenach mieszkaniowych nie powinna przekraczaæ 6 m wysokoci, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy
dachu. Dach powinien byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, (za wyj¹tkiem dachu kopertowego) symetryczny, o nachyleniu po³aci od 35o - 50o, o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka lub elementy o fakturze dachówek. Kolor dachu: zbli¿ony do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, kolor tynków cian:
jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach, wysokich walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii
zataczaj¹cym krajobrazem oraz obiektów, w których wzglê-
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dy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty,
pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczno
- architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
3. Wysokoæ obiektów zabudowy us³ugowej i przemys³owej
wynosi maksymalnie 12 m, licz¹c od poziomu terenu przy
g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wyj¹tkowo wzglêdy technologiczne mog¹ uzasadniæ koniecznoæ dopuszczenia do realizacji obiektów wy¿szych. Dach powinien byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, (za wyj¹tkiem dachu kopertowego) symetryczny, o nachyleniu po³aci od 35o - 50o o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka, gont
lub inny materia³ pokrycia dachowego nawi¹zuj¹cy w kolorze do naturalnych barw tych materia³ów. Kolor tynków
cian: jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach,
wysokich walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz obiektów, w których
wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty, pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczno - architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
4. Powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki
a) po³o¿onej na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% jej powierzchni,
b) po³o¿onej na terenach mieszkaniowe - us³ugowych nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30 % jej powierzchni,
c) po³o¿onej na terenach us³ug nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20 %
jej powierzchni.
5. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturowego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zielenic.
6. Ustala siê wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów nastêpuj¹ce
minimalne wielkoci dla nowowydzielanych dzia³ek:
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi
nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szerokoæ dziatki nie mniej
ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod
warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dziatki o funkcji rolniczo - mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika.
2) dla zabudowy jednorodzinnej powierzchnia dzia³ki dla jednego budynku wynosi nie mniej ni¿ 800 m2. Minimalna
szerokoæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego wynosi
18 m. Minimalna szerokoæ dzia³ki dla budynku w zabudowie bliniaczej wynosi 14 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie
a zabudowa dziatki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³acznej funkcji mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe.
3) dla zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej powierzchnia
dziatki wynosi nie mniej ni¿ 800 m2, minimalna szerokoæ
dziatki nie mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych
wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje
to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego.
Iloæ miejsc parkingowych na dzia³ce, nale¿y wyliczyæ
sumuj¹c potrzeby mieszkañców (2) + iloæ miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym wielkoæ dzia³ki jest
cile zwi¹zana z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
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4) dla obiektów us³ugowych wielkoæ dzia³ki jest uzale¿niona od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej. W ramach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿noci od wielkoci ogólnej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej
a) dla firm produkcyjno - handlowo - us³ugowych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczna i us³ugi dla ludnoci wymagane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej
b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni
ogólnej
c) 1 miejsce na 4 - 6 miejsc konsumpcyjnych dla gastronomii (bary, kawiarnie).
7. W przypadkach szczególnych (np. przy w¹skich dzia³kach) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizowania obiektów kubaturowych,
zarówno w granicach dzia³ki, jak i w odleg³oci 1,5 m od granic dziatki przylegaj¹cej do terenu niezabudowanego.
8. Istniej¹ce obiekty us³ugowe, mieszkaniowe i gospodarcze
po³o¿one w terenach rolnych i zieleni nie urz¹dzonej pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale I, § 6 i § 7 oraz z zasadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki prces4-zennej
zapisanych w rozdziale III niniejszych ustaleñ.
Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
(rodzaj u¿ytkowania)
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) mieszkalnictwa zagrodowego,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug, jako obiektów wolnostoj¹cych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki lub jej czêci
objêtej u¿ytkowaniem podstawowym (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 2 pkt 1, 5).
4. W terenach ustalenia M dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, przy zachowaniu zasady braku
uci¹¿liwoci wprowadzanego programu us³ugowego
dla mieszkalnictwa, to znaczy i¿ wprowadza siê zakaz prowadzenia w tych terenach takiej dzia³alnoci, która mog³aby poprzez s¹siedztwo wp³yn¹æ na obni¿enie wartoci s¹siedniej dzia³ki mieszkaniowej (np. domu pogrzebowego,
salonu gier, itp.).
§9
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa zagrodowego oznaczone na rysunku planu symbolem MR z podstawowym
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przeznaczeniem gruntów pod zabudowê zagrodow¹ dla rolników.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug, jako obiektów wolnostoj¹cych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i mytych
parkingów (do 8 stanowisk)
5) zieleni urz¹dzonej.
3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dziatek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 2 pkt 2 i 5). Ustalone proporcje
nie dotyczy gospodarstw agroturystycznych w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni mieszkaniowej.
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz warunków podzia³u terenu na dzia³ki.
5. W terenach ustalenia MR dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia
dzia³alnoci us³ugowej, przy zachowaniu zasady braku uci¹¿liwoci wprowadzanego programu us³ugowego dla mieszkalnictwa, to znaczy i¿ wprowadza siê zakaz prowadzenia w tych terenach takiej dzia³alnoci, która mog³aby poprzez s¹siedztwo wp³yn¹æ na obni¿enie wartoci s¹siedniej dziatki mieszkaniowej
(np. domu pogrzebowego, salonu gier, itp.).

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê us³ugowa
o charakterze publicznym i lokalnym zasiêgu w szczególnoci owiaty, kultury, administracji, zdrowia, opieki spo³ecznej i bezpieczeñstwa.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UP, pozostawia siê do adaptacji, przekszta³ceñ
i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i podporz¹dkowanych u¿ytkowaniu podstawowemu,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów,
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki,
5) zieleni urz¹dzonej.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach tego u¿ytkowania (nie dotyczy
programu ustalonego w ust. 3, pkt 5).

§ 10

§ 12

1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa i us³ug oznaczone na rysunku planu symbolem MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniowa wraz z komercyjnym programem us³ugowym.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów us³ugowych bez funkcji mieszkalnej,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i mytych
parkingów( do 8 stanowisk),
4) zieleni urz¹dzonej.
3. Dla wprowadzanej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania dzia³ek
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki
(nie dotyczy programu ustalonego w ust. 2 pkt 1 i 5),

1. Wyznacza siê tereny us³ug turystyki i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem UT obejmuj¹ce tereny szczególnie predysponowane dla lokalizacji urz¹dzeñ i us³ug zwi¹zanych z turystyka i wypoczynkiem. Ustaleniem objêto znaczne tereny otwarte, posiadaj¹ce szczególne zasoby i atrakcje przyrodnicze.
W terenach oznaczonych symbolem UT obowi¹zuje zakaz
zabudowy.
W granicach tych obszarów wyznacza siê tereny koncentracji urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystyczne9o oznaczone
na rysunku planu symbolem UT1. W ich ramach ustala
siê mo¿liwoæ realizacji obiektów kubaturowych zwi¹zanych z obs³uga ruchu turystycznego typu; motel, zajazd,
hotel, obiekty agroturystyczne, schroniska; z mo¿liwoci¹
realizacji us³ug i urz¹dzeñ gastronomicznych i innych komercyjnych oraz ró¿norodnych obiektów sportowych wraz
z koniecznym zapleczem gospodarczo - technicznym. Warunkiem realizacji takiego przedsiêwziêcia jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko a w szczególnoci ocena wp³ywu na szatê rolinna wody podziemne
i powierzchniowe oraz krajobraz.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz warunków podzia³u terenu na dzia³ki.
§ 11
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2) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci komercyjnej,
3) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym
nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podziale terenu
na dziatki.
4. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.
§ 13
1. Wyznacza siê tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC. Istniej¹ce cmentarze pozostawia
siê w obecnym u¿ytkowaniu z mo¿liwoci¹ ich poszerzenia
zaznaczonym na rysunku planu. Tereny nowych cmentarzy
powinny spe³niaæ wymogi rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie
okrelenia, jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) niezbêdnych obiektów kubaturowych zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu np. kaplica, dom pogrzebowy,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdz. l, § 6 i § 7 dotycz¹cych zasad zagospodarowania.
§ 14
1. Wyznacza siê tereny zieleni lenej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasyTereny potencjalnych dolesieñ oznaczono na rysunku symbolem ZL1. W celu ich ochrony wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze
tego u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezporednio s³u¿¹cym prowadzonej dzia³alnoci lenej.
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2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie
w przypadku wykazania braku mo¿liwoci innego ni¿ przez
tereny lene trasowania przebiegu sieci),
2) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci dróg lenych oraz w uzgodnieniu z Zarz¹dca).
3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego.
§ 15
1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, pe³ni¹ce wa¿na rolê po³¹czeñ w systemie wêz³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczêciej tereny
otwarte nie zainwestowane, tylko czêciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia ródpolne,
pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ ochronn¹ itp. W celu ochrony
tych obszarów wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji dolesieñ,
2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów, jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest dostosowanie
charakteru i wymogów do u¿ytkowania podstawowego.
§ 16
1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów, jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7,
2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.
§ 17
1. Wyznacza siê tereny wód otwartych oznaczone na rysunku
planu symbolem W.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji sieci urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacyjnej pod warunkiem uzyskania zgody Zarz¹dcy cieku.
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3. Ustala siê warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz regulacji brzegów wodnych - zachowanie ich naturalnego charakteru, bez zgody Zarz¹dcy.
2) zakaz wykorzystania wód na cele k¹pieliskowe poza wyznaczonymi do tego celu obszarami.
§ 18
1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
drogi, ulice i linie kolejowe, oznaczone na rysunku planu
symbolami:
KL - droga (ulica) lokalna,
KD - droga (ulica) dojazdowa.
Drogi i ulice klas KL i KD - realizuj¹ powi¹zania wewnêtrzne
terenu planu.
2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) drogi klasy L - 15m,
2) ulice klasy L - 12 m,
3) drogi klasy D (dojazdowe) - 10 m,
4) ulice klasy D (dojazdowe) - 8 m.
Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych
klas dróg i ulic z okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic klas L i D,
2) w formie dopuszczenia mo¿liwoci parkowania w obrêbie jezdni ulic klasy D.
4. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komunikacyjnych mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej,
6) elementy malej architektury.
§ 19
1. Wyznacza siê tereny rezerwowane dla realizacji urz¹dzeñ
technicznych zwi¹zanych z obs³ug¹ obszaru gminy w infrastrukturê techniczni. Tereny istniej¹cych i projektowanych
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oznaczono na rysunku planu
symbolem WZ.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji zieleni urz¹dzonej o charakterze izolacyjnym,
2) realizacji innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
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2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
Rozdzia³ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
§ 20
Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okrelonych na rysunku planu. Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okrelono § 21, § 20, § 21, § 22, § 23,
§ 24, § 25, § 26 niniejszego rozdzia³u.
§ 21
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹ca obszar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturowego ustala siê:
1) w zakresie gospodarki wodno - ciekowej:
a) Nakaz respektowania wymogów okrelonych stosownymi przepisami dla wód transgranicznych, jako obszaru przynale¿nego do zlewni rzeki Orawy, nale¿¹cej
do zlewni Morza Czarnego,
b) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê obszaru wsi Harkabuz z indywidualnych wodoci¹gów zagrodowych lub niewielkich wodoci¹gów lokalnych, bazuj¹cych g³ównie na ujêciach róde³ stokowych, miejscowych potoków lub warstwy wodononej
w obrêbie utworów trzeciorzêdowych,
c) Prawid³owe gospodarowaniu zasobami wód, ich ochrona przed nadmierna eksploatacja,
d) Realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi Harkabuz - sprowadzaj¹cego cieki, wspólnie z systemem
kanalizacji wsi Podsarnie - na projektowan¹ oczyszczalniê cieków w Podsarniu.
e) Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie planu jest system kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie realizacjê kanalizacji sanitarnej.
f) Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indywidualnego unieszkodliwiania i odprowadzania cieków
z dopuszczeniem odprowadzania cieków do szczelnych
zbiorników wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyncze enklawy zabudowy rozproszonej, po³o¿one
obszarem ródliskowym.
g) Uruchomienie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej czy us³ugowej - uwarunkowane jest wczeniejszym
skanalizowaniem terenu.
h) Dopuszcza siê na okres do czasu realizacji kanalizacji
zbiorczej - realizacjê w³asnych wysokosprawnych, przydomowych oczyszczalni cieków.
2) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
Na terenie wsi Harkabuz brak jest obecnie sieci gazowych. Doprowadzenie gazu do wsi wymaga budowy nowych obiektów sieci gazowych. Zgodnie z programem
gazyfikacji gminy przyjêtym w 1988 roku miejscowoæ ta
z uwagi na uk³ad przestrzenny i ma³¹ liczbê mieszkañców
mia³a zostaæ objêta gazyfikacj¹ w trakcie gazyfikacji gmin
Jab³onka i Czarny Dunajec. Zak³ad Gazowniczy mo¿e podj¹æ siê budowy nowych sieci gazowych tylko w przypad-
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ku, gdy poniesione na realizacjê tych odcinków nak³ady
inwestycyjne zwróc¹ siê w mo¿liwie krótkim czasie, który
obecnie okrelany jest jako okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.
3) w zakresie elektroenergetyki:
a) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu istniej¹cego uk³adu linii 15 kV i stacji transformatorowych 15/0.4 kV
b) lokalizacjê nowych stacji transformatorowych 15/0,
4 kV z napowietrznymi liniami zasilaj¹cymi 15 kV. Wskazane lokalizacje stacji i trasy linii nie posiadaj¹ charakteru obligatoryjnego, a ucilenie ich usytuowania nast¹pi na etapie realizacji planu.
c) sukcesywn¹ rozbudowê sieci niskiego napiêcia oraz
wymianê pracuj¹cych transformatorów na jednostki
o wiêkszej mocy w celu pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb
na energiê, zapewnienia odpowiednich parametrów
oraz niezawodnoci dostaw
4) w zakresie telekomunikacji:
 sukcesywn¹ rozbudowê sieci abonenckich i zwiêkszenie pojemnoci central telefonicznych dla stworzenia
mo¿liwoci pozyskania "³¹cza g³ównego standardowego" przez wszystkich zainteresowanych
5) w zakresie ciep³ownictwa:
a) zachowanie indywidualnego sposobu ogrzewania obiektów,
b) stwarzanie warunków dla zwiêkszenia stosowania gazu
i udziale róde³ energii odnawialnej do ogrzewania i eliminowania jako paliw mog¹cych negatywnie oddzia³ywaæ na rodowisko.
§ 22
W celu zapewnienia ochrony ujêæ wody w obszarze Gminy
oraz ochrony ród³owej partii potoków (jako potencjalnego ród³a wody) ustala siê strefê "S" szczególnej ochrony zlewni oznaczonej na rysunku planu nr 1. Teren objêty strefa "S" jest postulowany do objêcia ochron¹ ustawow¹.
W obszarze strefy S wyznacza siê enklawy "S1"; objête
szczególn¹ ochron¹ wokó³ istniej¹cych ujêæ wód, tereny te równie¿ wkrelono na rysunek planu nr 1.
W obszarze strefy "S" zabrania siê prowadzenia jakichkolwiek dzia³añ mog¹cych prowadziæ do zanieczyszczenia wód
i wyklucza siê wszelkie zainwestowanie.
Istniej¹ce zainwestowanie pozostawione do adaptacji winno pozostawaæ pod szczególnym nadzorem w celu przestrzegania prowadzenia prawid³owej gospodarki wodno - ciekowej.
§ 23
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹ "C"
wokó³ cmentarzy o zasiêgu okrelonym na rysunki planu
nr 1. Zasiêg strefy zosta³ okrelony na podstawie przepisów szczególnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów
mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m. od granic
cmentarza. W obszarze po³o¿onym w odleg³oci od 50 m
do 150 m. dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji obiektów
po spe³nieniu warunków okrelonych w przepisach szczególnych dotycz¹cych wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy okrela siê zieleñ urz¹dzon¹.
§ 24
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³ywów
wezbrañ powodziowych "Z" (zalewowi o zasiêgu okrelo-
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nym na rysunku planu nr 1. Granice strefy obejmuj¹ tereny
zagro¿one zalaniem woda powodziowa Q1% oraz obszary
zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odp³ywu
spowodowanymi wysokimi stanami wód w rzece.
2. W strefê wprowadza siê:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie
mieszkalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do adaptacji,
z mo¿liwoci¹ modernizacji i rozbudowy pod warunkiem
przeprowadzenia szczegó³owych badañ wiadcz¹cych
o mo¿liwoci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji
i zagospodarowania terenu.
3) Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy to zieleñ niska nie urz¹dzona, ³yki i pastwiska.
§ 25
W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich wartoci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy:
- "B" czêciowej ochrony konserwatorskiej,
- "E" ochrony Ekspozycji.
1. W celu ochrony wartoci zabytkowych wyznacza siê strefê
"B" czêciowej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje
ona skupiska istniej¹cej zabudowy posiadaj¹cej cechy budownictwa zabytkowego oraz tradycyjny regionalny charakter.
W obszarze opracowania znajduj¹ siê obiekty posiadaj¹ce
cechy zabytkowe, nie s¹ one wpisane do rejestru zabytków,
ale oczekuj¹ce na ten zapis.
Ochrona nale¿y obj¹æ nastêpuj¹ce obiekty po³o¿one we wsi
Harkabuz:
 kapliczka -1818 r.,
 figura - krzy¿ z 1843 r.,
 bud. mieszkalne nr 9, 12, 20, 25, 27, 28, 32, 35, 39, 88, 40,
 cha³upa 49 i 52,
 budynki gospodarcze nr 6,19, 20, 28, 39, 40,
 dzwonnica wiejska XVlll w.
W obszarze strefy, zaleca siê zachowanie historycznej dyspozycji przestrzennej wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zieleni¹ wysok¹ wzd³u¿ dróg i cieków wodnych.
Dzia³alnoæ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewentualna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom
1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej
w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasadami zagospodarowania obszaru,
2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posiadaæ cech tradycyjne (bry³ê, formê),
3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudow¹
istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz zurbanizowany,
4) Lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakterze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia
degradacji krajobrazu miejscowoci,
5) Nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji (lub do niej
podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabytkowy charakter.
2. W celu ochrony i kszta³towania prawid³owej ekspozycji obiektów o cechach zabytkowych i zespo³ów ruralistycznych oraz
obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych (po³o¿enie gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu - rozporz¹dzenie Wojewody Nowos¹deckiego z dnia 01.10.1997 r. - Dz. U.
Nr 43, poz. 147) wyznacza siê strefê "E" ochrony Ekspozycji.
Obejmuje ona enklawy terenu wyznaczone na rysunku planu nr1 za pomocy punktów i ci¹gów widokowych.
W obrêbie strefy postuluje siê ograniczenie wysokoci i gabarytów zabudowy.
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W strefie obowi¹zuje szczególna ochrona walorów krajobrazowych oraz dba³oæ o staranne wkomponowywanie obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz.
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2. 15% dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU;
3. 20% dla terenów us³ug turystyki i rekreacji UT;
4. 0% dla terenów pozosta³ych.

§ 26

§ 28

W celu jednoznacznego okrelenia obszarów, w których
obowi¹zuj zasady naliczania stawki procentowej wzrostu
wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonam, zmian¹ przeznaczenia terenów w planie, na rysunku planu nr 1 wyznaczono strefê "F". Obejmuje ona nowe (wyznaczone w tym planie) tereny pod zainwestowanie kubaturowe. Wysokoci stawki w zale¿noci od przeznaczenia terenu zosta³y ustalone w § 27.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w granicach objêtych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Raba Wy¿na trac¹ moc ustalenia:
 planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Raba Wy¿na zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XVII/93/91 Rady
Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 07.10.1991 roku - Dz. U. Woj.
Now. Nr 32/91 poz. 167.

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 29

§ 27
Zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy z 07. 07. 94 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentowa wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonam zmiana przeznaczenia terenu w wysokoci:
1. 10% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M;

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 30
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/145/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo Harkabuz
Rysunek planu Nr1

Skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Legenda:
Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce



Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

Przeznaczenie terenu:
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WZ

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

KL

Droga (ulica) lokalna

KD

Droga (ulica) dojazdowa

Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej

. . . .
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Strefa sanitarna "C"

M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MR

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego

MU

Tereny mieszkalnictwa i us³ug

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UT

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"

UT1

Tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

Strefa ochrony ekspozycji "E"

ZC

Tereny cmentarzy

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Punkty i ci¹gi widokowe

ZL

Tereny zieleni lenej

Szlaki turystyczne

ZL1

Tereny dolesieñ

Szlaki rowrowe

R

Tereny upraw polowych

W

Tereny wód otwartych

Strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu wartoci nieruchomoci
Strefa szczególnej ochrony wokó³ istniej¹cych
ujêæ wód "S1"

Elemementy istniej¹ce i projektowane zagospodarowania

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Wojdy³a

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo
Harkabuz

Rysunek planu Nr 2

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/145/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Skala 1:10 000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze
opracowanie terenowe dotyczy.
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Legenda:
Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce



Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

Przeznaczenie terenu:

Poz. 622, 623

WZ

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

KL

Droga (ulica) lokalna

KD

Droga (ulica) dojazdowa

Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej

M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"

MR

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego

Strefa szczególnej ochrony wokó³ istniej¹cych
ujêæ wód "S1"

MU

Tereny mieszkalnictwa i us³ug

Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UT

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

UT1

Tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

ZC

Tereny cmentarzy

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

ZL

Tereny zieleni lenej

ZL1

Tereny dolesieñ

R

Tereny uprzw polowych

W

Tereny wód otwartych

Oznaczenia sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Elektroenergetyka
Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV
Projektowane stacje transformatorowe SN/O,4kV
Istniej¹ce stacje transformatorowe SN/O,4kV
Zaopatrzenie w wodê
Udokumentowane zasoby studni
Odprowadzanie cieków
Projektowana kanalizacja sanitarna
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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§2

Uchwa³a Nr XV/146/2003
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Ustalenia planu, w obszarze, o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci:
1. Przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej Uchwa³y.
2. Zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju u¿ytkowania okrelonych w rozdziale II niniejszej
Uchwa³y.
3. Zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okrelonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y.
4. Rysunku planu nr 1 w skali 1:5'000 stanowi¹cego Za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej Uchwa³y, okrelaj¹cego zasady u¿ytkowania terenu.
5. Rysunku planu nr 2 w skali 1:5000 stanowi¹cego Za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej Uchwa³y okrelaj¹cy zasady rozwoju infrastruktury technicznej.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina Osiedle w Gminie Raba Wy¿na
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1
i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7a,
art. ust. 1, 2, 3, art. 26 i art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 t.j. z pón. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy w Rabie Wy¿nej
uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Bukowina Osiedle w Gminie Raba Wy¿na
Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
objêto obszar wsi Bukowina Osiedle w Gminie Raba Wy¿na
o powierzchni 404,14 ha, zawarty w jej granicach administracyjnych.

§3
1. Okrelone w § 2 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
2. Aneks Nr 1, zawieraj¹cy uzasadnienie rozwi¹zañ planu w zakresie gospodarki wodno-ciekowej, stanowi materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny do ustaleñ planu.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsza Uchwa³ê Rady
Gminy w Rabie Wy¿nej, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
2. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
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3. Przepisy prawne ochrony rodowiska - nale¿y przez to
rozumieæ ogó³ aktów prawnych zwi¹zanych z ochrona rodowiska, w tym ustaw; Prawo ochrony rodowiska, Prawo
wodne, 0 ochronie przyrody.
4. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
5. Rysunku planu nr 1 lub nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w § 2 pkt 4 lub pkt 5 niniejszej uchwa³y.
6. U¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
7. U¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.
8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin.
9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi
o charakterze rolniczym.
10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, polegaj¹ce na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów u¿ytecznoci publicznej.
11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze rodków niepublicznych; w szczególnoci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze.
12. Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiektów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ ustalony na etapie
projektowania inwestycyjnego. Nie ma koniecznoci przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1999 r.
13. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsza odleg³oæ, w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja obiektu kubaturowego od trasy ulicy (drogi).
14. Nieczystociach ciek³ych - rozumie siê przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych.
15. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach.
16. Stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
17. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania
18. ciekach bytowych - rozumie siê przez to cieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.
19. ciekach komunalnych - rozumie siê przez to cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi.
20. ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to cieki
odprowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³alnoæ handlowa lub przemys³owa albo sk³adowa, nie bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi

Poz. 623

21. Wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystêpuj¹ce pod powierzchnia ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noci od g³êbokoci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonone.
22. Linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy gruntami pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych wód,
która stanowi krawêd brzegu lub linia sta³ego porostu
traw albo linia, która ustala siê wed³ug redniego stanu
wody ustalanego przez pañstwowa s³u¿bê hydrologiczno
meteorologiczn¹ z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.
23. Powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez
stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych, a tak¿e
do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych
oraz, na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
24. Us³ugi nieuci¹¿liwe rozumie siê taki rodzaj us³ug, który
nie wywo³uje uci¹¿liwoci dla otoczenia - ich ewentualna
uci¹¿liwoæ zamyka siê w granicach dzia³ki.
25. Uci¹¿liwoci - nale¿y przez to rozumieæ uci¹¿liwoæ powodowana przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymienione i okrelone Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz. U.
Nr 179, poz. 1490). Rozporz¹dzenie wydane na podstawie
art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z pón. zm.).
§5
1. Okrelone w § 2 pkt. 3 zasady zagospodarowania terenu
wg rodzaju u¿y³kowania obejmuj¹:
 podstawowy rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 5),
 dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 6).
2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okrelony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi (oznaczonymi lini¹ przerywan¹).
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e
byæ zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym.
4. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczaj¹cych mo¿e byæ ucilony z tolerancj¹ do 10 m w stosunku do ich przebiegu okrelonego na rysunku planu na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki, w odniesieniu
do wszystkich linii orientacyjnych za wyj¹tkiem linii wydzielaj¹cych drogi i ulice.
5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³a i przepisami
szczególnymi, na cele u¿y³kowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach.
6. Przedstawione na rysunku planu nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ (np. stacji transformatorowych) okrelaj¹ zasadê obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okrelony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodnoci tych inwestycji z planem jest utrzymanie okrelonej na rysunku planu
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nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszczegó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz
nie mog¹ byæ sprzeczne z ustalona w planie zasada obs³ugi
terenu w zakresie infrastruktury technicznej okrelona w § 18.
§6
Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1. W celu zachowania szczególnie wysokich wartoci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu
nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania
rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi dotycz¹cymi ochrony rodowiska oraz ustaleniami okrelonymi
w niniejszej uchwale.
2. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê koniecznoæ wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie siê sieci energetyczne, wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz w zale¿noci
od potrzeb sieci gazowe i teletechniczne. Do chwili realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji indywidualnych, szczelnych zbiorników wybieralnych i przydomowych oczyszczalni cieków.
3. Ustala siê w obszarze planu zakaz lokalizacji nowych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
wymienionych w § 2 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o nowych obiektów, z zaleceniem wykorzystania niskoemisyjnych noników energii
jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opalowy, itp.
5. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w obszarze gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
ciekowej.
6. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na podstawie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz przepisami o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach. Ponadto, w celu prowadzenia prawid³owej gospodarki odpadami w gminie
zaleca siê wprowadzenie zasady segregacji odpadów u ród³a ich powstawania.
7. W prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zuj¹ w postêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (procedury) okrelone w przepisach odrêbnych.
8. Na obszarach dotychczas niezabudowanych nale¿y zachowaæ pasy ochronne wzd³u¿ cieków wodnych, niezbêdne
dla ochrony ich otuliny biologicznej oraz umo¿liwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków wodnych szerokoci minimum 10 m, liczone
od górnej krawêdzi skarpy brzegowej i ca³kowicie wykluczone z zabudowy kubaturowej. Zabrania siê równie¿ grodzenia nieruchomoci przyleg³ych do powierzchniowych wód
publicznych w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od linii brzegu,
a tak¿e uniemo¿liwiania przechodzenia przez ten obszar.
9. Na podst. art. 113, art. 114 UPOS dla wyznaczonych w planie terenów o ustalonym rodzaju przeznaczenia obowi¹-
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zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku, okrelone w Rozporz¹dzeniu MO dotyczy to obszarów:
1) zabudowy mieszkaniowej - oznaczonych symbolem M, MR,
2) szpitali i domów opieki spo³ecznej -oznaczone symbolem UP
(dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie przeznaczenia),
3) zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y - UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie przeznaczenia),
4) rekreacyjno - wypoczynkowych - UT.
10. W obszarze planu zabrania siê:
1) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzchniowych,
2) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadnionymi
wzglêdami technicznymi (utrzymanie dróg i zwi¹zanych
z nimi obiektami hydrotechnicznymi) lub bezpieczeñstwa
(ochrona przeciw powodziowa),
3) przesklepiania koryt cieków,
4) obudowy i zabudowy róde³, oraz zmian sposobu u¿ytkowania w ich otoczeniu (w odleg³oci 50 m). Dopuszcza
siê mo¿liwoæ przystosowania otoczenia róde³ i poboru
wód dla celów turystycznych i rekreacyjnych pod warunkiem sporz¹dzenia projektu i ekspertyzy w celu wykazania braku negatywnego wp³ywu przedsiêwziêcia
na ród³o i cieki powierzchniowe z niego wyp³ywaj¹ce
oraz uzyskania pozytywnego uzgodnienia z w³aciwym
dla miejsca organem ochrony przyrody.
11. Zgodnie z zaleceniem Nadlenictwa w terenach budowlanych przyleg³ych do terenów lenych, budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30 m od lasu.
Od tej zasady mo¿na odst¹piæ w sytuacjach szczególnych
(np., gdy teren jest ju¿ czêciowo zabudowany, ewentualnie s¹ to tereny uzbrojone lub teren powierzchni lenej
przylegaj¹cej jest niewielki (0,10 - 1,0 ha) oraz innych uzgodnionych Nadlenictwem).
12. Na obszarach o skomplikowanych warunkach gruntowych, gdy spadek terenu przekracza 10%, ustala
siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych na podstawie dokumentacji geologiczne-in¿ynierskiej (zgodnie z przepisami odrêbnymi).
13.W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza 1000 m2.
14. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwoci realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
obiektów tego typu pod warunkiem zachowania minimalnej odleg³oci 150 m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.
15. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem w dostosowaniu do wymagañ okrelonych w przepisach odrêbnych w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie
przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakimi powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe; nale¿y wykonaæ: sieæ hydrantów zewnêtrznych
zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloæ wody do gaszenia oraz
drogi po¿arowe zapewniaj¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
§7
Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i remontowanej zabudowy oraz warunki podzia³u terenów
na dziatki budowlane:
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1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz
zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech
lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i pole¿enie terenu, jego widocznoæ na i z tych terenów. Nale¿y
dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c
obiektom funkcjonalnoæ i estetykê.
2. Wysokoæ obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i zagrodowej wynosi maksymalnie 10 m,
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu.. Wysokoæ obiektów
gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej
oraz budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
i us³ugow¹ w terenach mieszkaniowych nie powinna przekraczaæ 6m wysokoci, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy
dachu. Dach powinien byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, (za wyj¹tkiem dachu kopertowego) symetryczny, o nachyleniu po³aci od 35° - 50° o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka, gont
lub inny materia³ pokrycia dachowego nawi¹zuj¹cy w kolorze do naturalnych barw tych materia³ów, kolor tynków
cian: jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach,
wysokich walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz obiektów, w których
wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty, pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczno - architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
3. Wysokoæ obiektów zabudowy us³ugowej i przemys³owej
wynosi maksymalnie 12 m, licz¹c od poziomu terenu przy
g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wyj¹tkowo wzglêdy technologiczne mog¹ uzasadniæ koniecznoæ dopuszczenia do realizacji obiektów wy¿szych. Zaleca siê, aby dachy obiektów by³y dwuspadowe,
ewentualnie wielospadowe, (za wyj¹tkiem dachu kopertowego) symetryczne, o nachyleniu po³aci od 35° - 50° o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka lub elementy o fakturze dachówek. Kolor dachu: zbli¿ony do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, kolor tynków cian: jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach,
wysokich walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz obiektów, w których
wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty, pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczno - architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
4. Powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki:
a) po³o¿onej na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% jej powierzchni,
b) po³o¿onej na terenach mieszkaniowe - us³ugowych nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30 % jej powierzchni,
c) po³o¿onej na terenach us³ug nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 20 % jej powierzchni.
5. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturowego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu dziatki zielenin.
6. Ustala siê wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów nastêpuj¹ce
minimalne wielkoci dla nowowydzielanych dzia³ek:
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi
nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szerokoæ dzia³ki
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nie mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej
parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa
dziatki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-mieszkaniowej winny
siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika,
2) dla zabudowy jednorodzinnej powierzchnia dzia³ki dla jednego budynku wynosi nie mniej ni¿ 800 m2. Minimalna
szerokoæ dziatki dla budynku wolnostoj¹cego wynosi
18 m. Minimalna szerokoæ dziatki dla budynku w zabudowie bliniaczej wynosi 14 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie
a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe,
3) dla zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej powierzchnia
dzia³ki wynosi nie mniej ni¿ 800 m2, minimalna szerokoæ
dzia³ki nie mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych
wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje
to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego.
Iloæ miejsc parkingowych na dzia³ce, nale¿y wyliczyæ
sumuj¹c potrzeby mieszkañców (2) + iloæ miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym wielkoæ dzia³ki jest
cile zwi¹zana z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
4) dla obiektów us³ugowych wielkoæ dzia³ki jest uzale¿niona od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej. W ramach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿noci od wielkoci ogólnej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm produkcyjno - handlowo - us³ugowych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczna i us³ugi dla ludnoci wymagane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej,
b) dla biur i administracji -1 miejsce na 20 m2 powierzchni
ogólnej,
c) 1 miejsce na 4- 6 miejsc konsumpcyjnych dla gastronomii (bary, kawiarnie).
7. W przypadkach szczególnych (np. przy w¹skich dziatkach) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizowania obiektów kubaturowych,
zarówno w granicach dzia³ki, jak i w odleg³oci 1,5 m od granic dzia³ki przylegaj¹cej do terenu niezabudowanego.
8. Istniej¹ce obiekty us³ugowe, mieszkaniowe i gospodarcze
po³o¿one w terenach rolnych i zieleni nie urz¹dzonej pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale I, § 6 i § 7 oraz z zasadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki przestrzennej
zapisanych w rozdziale III niniejszych ustaleñ.
Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
(rodzaj u¿ytkowania)
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
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1) mieszkalnictwa zagrodowego,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug, jako obiektów wolnostoj¹cych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dziatki lub jej czêci
objêtej u¿ytkowaniem podstawowym (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 2 pkt 1, 5).
4. W terenach ustalenia M dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, przy zachowaniu zasady braku
uci¹¿liwoci wprowadzanego programu us³ugowego
dla mieszkalnictwa, to znaczy i¿ wprowadza siê zakaz prowadzenia w tych terenach takiej dzia³alnoci, która mog³aby poprzez s¹siedztwo wp³yn¹æ na obni¿enie wartoci s¹siedniej dziatki mieszkaniowej (np. domu pogrzebowego,
salonu gier, itp.).
§9
1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê us³ugowa
o charakterze publicznym i lokalnym zasiêgu w szczególnoci owiaty, kultury, administracji, zdrowia, opieki spo³ecznej i bezpieczeñstwa.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UP, pozostawia siê do adaptacji, przekszta³ceñ
i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i podporz¹dkowanych u¿ytkowaniu podstawowemu,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów,
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki,
5) zieleni urz¹dzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowa
wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego
liczonego w granicach tego u¿ytkowania (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 3, pkt 5).
§ 10
1. Wyznacza siê tereny us³ug turystyki i rekreacji oznaczone
na rysunku planu symbolem UT obejmuj¹ce tereny szczególnie predysponowane dla lokalizacji urz¹dzeñ i us³ug zwi¹zanych z turystyka i wypoczynkiem. Ustaleniem objêto znacz-
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ne tereny otwarte, posiadaj¹ce szczególne zasoby i atrakcje przyrodnicze.
W terenach oznaczonych symbolem UT obowi¹zuje zakaz
zabudowy.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci komercyjnej,
3) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia.
§ 11
1. Wyznacza siê tereny zieleni lenej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasyTereny potencjalnych dolesieñ oznaczono na rysunku symbolem ZL1. W celu ich ochrony wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze
tego u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezporednio s³u¿¹cym prowadzonej dzia³alnoci lenej.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie
w przypadku wykazania braku mo¿liwoci innego ni¿ przez
tereny lene trasowania przebiegu sieci),
2) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci dróg lenych oraz w uzgodnieniu z Zarz¹dca).
3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego.
§ 12
1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie wêz³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczêciej tereny otwarte nie zainwestowane, tylko czêciowo u¿ytkowane rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one
np. wzd³u¿ cieków wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia ródpolne, pe³ni¹ce funkcjê izolacyjna ochronna itp. W celu ochrony tych obszarów wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach
tego u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji dolesieñ,
2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów, jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest dostosowanie
charakteru i wymogów do u¿ytkowania podstawowego.
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§ 13
1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów, jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7,
2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.
§ 14
1. Wyznacza siê tereny wód otwartych oznaczone na rysunku
planu symbolem W.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji sieci urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacyjnej pod warunkiem uzyskania zgody Zarz¹dcy cieku.
3. Ustala siê warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz regulacji brzegów wodnych - zachowanie ich naturalnego charakteru, bez zgody Zarz¹dcy,
2) zakaz wykorzystania wód na cele k¹pieliskowe poza wyznaczonymi do tego celu obszarami.
§ 15
Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi,
ulice i linie kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KL - droga (ulica) lokalna,
KD - droga (ulica) dojazdowa.
Drogi i ulice klas KL i KD - realizuj¹ powi¹zania wewnêtrzne
terenu planu.
Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) drogi klasy L - 15 m,
2) ulice klasy L - 12 m,
3) drogi klasy D (dojazdowe) - 10 m,
4) ulice klasy D (dojazdowe) - 8 m.
Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych
klas dróg i ulic z okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrêbie linii
rozgraniczajacych ulic klas L i D,
2) w formie dopuszczenia mo¿liwoci parkowania w obrêbie jezdni ulic klasy D.
4. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komunikacyjnych mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do cha-
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rakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury.
§ 16
1. Wyznacza siê tereny rezerwowane dla realizacji urz¹dzeñ
technicznych zwi¹zanych z obs³uga obszaru gminy w infrastrukturê techniczna. Tereny istniej¹cych i projektowanych
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oznaczono na rysunku planu
symbolem WZ.Tereny istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni cieków oznaczono na rysunku planu symbolem N0.
Tereny istniej¹cych i projektowanych stacji przekanikowych
i innych znacznych koncentracji urz¹dzeñ telekomunikacji
oznaczono na rysunku planu symbolemTT.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji zieleni urz¹dzonej o charakterze izolacyjnym,
2) realizacji innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
Rozdzia³ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
§ 17
Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okrelonych na rysunku planu. Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okrelono § 18, § 19, § 20, § 21 niniejszego rozdzia³u.
§ 18
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹ca obszar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturowego ustala siê:
1) w zakresie Gospodarki wodno - ciekowe):
a) nakaz respektowania wymogów okrelonych stosownymi przepisami dla wód transgranicznych, jako obszaru przynale¿nego do zlewni rzeki Orawy, nale¿¹cej
do zlewni Morza Czarnego,
b) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê obszaru wsi Bukowina Osiedle z wodoci¹gu
wiejskiego opartego na trzech ród³ach stokowych, zlokalizowanych na zboczu Bukowiñskiego Wierchu; z mo¿liwoci¹ rozbudowy sieci.
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c) realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi w powi¹zaniu z systemem kanalizacji Hakabuz i Podsarnie - sprowadzaj¹cym cieki na projektowana oczyszczalniê cieków w Podsarniu, lub alternatywnie
do w³asnej oczyszczalni cieków po³o¿onej w pó³nocnej czêci wsi,
d) systemem obowi¹zuj¹cym na terenie planu jest system kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie realizacjê kanalizacji sanitarnej,
e) poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indywidualnego unieszkodliwiania i odprowadzania cieków
z dopuszczeniem odprowadzania cieków do szczelnych
zbiorników wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyncze enklawy zabudowy rozproszonej, po³o¿one
obszarem ródliskowym.
f) uruchomienie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej czy us³ugowej - uwarunkowane jest wczeniejszym
skanalizowaniem terenu.
g) Dopuszcza siê na okres do czasu realizacji kanalizacji
zbiorczej - realizacjê w³asnych wysokosprawnych, przydomowych oczyszczalni cieków.
2) w zakresie zaopatrzenia w Gaz:
Na terenie wsi Bukowina Osiedle brak jest obecnie sieci
gazowych. Doprowadzenie gazu do wsi wymaga budowy
nowych obiektów sieci gazowych. Zgodnie z programem
gazyfikacji gminy przyjêtym w 1988roku miejscowoæ
ta z uwagi na uk³ad przestrzenny i ma³a liczbê mieszkañców mia³a zostaæ objêta gazyfikacja w trakcie gazyfikacji
gmin Jab³onka i Czarny Dunajec. Zak³ad Gazowniczy mo¿e
podj¹æ siê budowy nowych sieci gazowych tylko w przypadku, gdy poniesione na realizacjê tych odcinków nak³ady inwestycyjne zwróc¹ siê w mo¿liwie krótkim czasie,
który obecnie okrelany jest jako okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.
3) w zakresie elektroenergetyki:
a) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu istniej¹cego uk³adu linii 15 kV i stacji transformatorowych 1510.4 kV,
b) lokalizacjê nowych stacji transformatorowych 15/0,
4 kV z napowietrznymi liniami zasilaj¹cymi 15 kV. Wskazane lokalizacje stacji i trasy linii nie posiadaj¹ charakteru obligatoryjnego, a ucilenie ich usytuowania nast¹pi na etapie realizacji planu,
c) sukcesywna rozbudowê sieci niskiego napiêcia oraz
wymianê pracuj¹cych transformatorów na jednostki
o wiêkszej mocy w celu pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb
na energiê, zapewnienia odpowiednich parametrów
oraz niezawodnoci dostaw.
4) w zakresie telekomunikacji:
 sukcesywna rozbudowê sieci abonenckich i zwiêkszenie pojemnoci central telefonicznych dla stworzenia
mo¿liwoci pozyskania "³¹cza g³ównego standardowego" przez wszystkich zainteresowanych.
5) w zakresie ciep³ownictwa:
a) zachowanie indywidualnego sposobu ogrzewania
obiektów,
b) stwarzanie warunków dla zwiêkszenia stosowania gazu
i udzia³u róde³ energii odnawialnej do ogrzewania i eliminowania jako paliw mog¹cych negatywnie oddzia³ywaæ na rodowisko.
§ 19
W celu zapewnienia ochrony ujêæ wody w obszarze gminy
oraz ochrony ród³owej partii potoków (jako potencjalnego ród³a wody) ustala siê strefê "S" szczególnej ochrony zlewni ozna-
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czonej na rysunku planu nr 1. Teren objêty strefa "S" jest postulowany do objêcia ochrona ustawowa.
W obszarze strefy S wyznacza siê enklawy "S1"; objête
szczególna ochrona wokó³ istniej¹cych ujêæ wód, tereny te równie¿ wkrelono na rysunek planu nr 1.
W obszarze strefy "S" zabrania siê prowadzenia jakichkolwiek dzia³añ mog¹cych prowadziæ do zanieczyszczenia wód
i wyklucza siê wszelkie zainwestowanie.
Istniej¹ce zainwestowanie pozostawione do adaptacji winno
pozostawaæ pod szczególnym nadzorem w celu przestrzegania prowadzenia prawid³owej gospodarki wolno-ciekowej.
§ 20
W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich wartoci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy:
 "B" czêciowej ochrony konserwatorskiej,
 "E" ochrony Ekspozycji.
1. W celu ochrony wartoci zabytkowych wyznacza siê strefê
"B" czêciowej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona
skupiska istniej¹cej zabudowy posiadaj¹cej cechy budownictwa zabytkowego oraz tradycyjny regionalny charakter.
W obszarze opracowania znajduje siê obiekty posiadaj¹ce
cechy zabytkowe, nie s¹ one wpisane do rejestru zabytków,
ale oczekuj¹ce na ten zapis.
Ochrona nale¿y obj¹æ nastêpuj¹ce obiekty po³o¿one we wsi
Bukowina Osiedle:
 budynki drewniane gospodarcze przy budynkach mieszkalnych nr 3, 14, 41,
 budynki drewniane mieszkalne nr 3, 7, 20, 22, 36,
 oraz stajnia przy budynku nr 36,
 kapliczka przydro¿na.
W obszarze strefy zaleca siê zachowanie historycznej dyspozycji przestrzennej wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zielenic wysoka wzd³u¿ dróg i cieków wodnych.
Dzia³alnoæ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewentualna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom:
1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej
w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasadami zagospodarowania obszaru,
2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posiadaæ cech tradycyjne (bry³ê, formê),
3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudowa istniej¹ca tworz¹c harmonijny krajobraz zurbanizowany,
4) lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakterze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia
degradacji krajobrazu miejscowoci,
5) nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji (lub
do niej podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabytkowy charakter.
2. W celu ochrony i kszta³towania prawid³owej ekspozycji obiektów o cechach zabytkowych i zespo³ów ruralistycznych oraz
obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych (po³o¿enie gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu - rozporz¹dzenie Wojewody Nowos¹deckiego z dnia 01.10.1997 r. Dz. U. Nr 43, poz. 147) wyznacza siê strefê "E" ochrony Ekspozycji.
Obejmuje ona enklawy terenu wyznaczone na rysunku planu nr1 za pomocy punktów i ci¹gów widokowych.
W obrêbie strefy postuluje siê ograniczenie wysokoci i gabarytów zabudowy.
W strefie obowi¹zuje szczególna ochrona walorów krajobrazowych oraz dba³oæ o staranne wkomponowywanie
obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz.
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§ 21

§ 23

W celu jednoznacznego okrelenia obszarów, w których obowi¹zuje zasady naliczania stawki procentowej
wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonana zmian¹ przeznaczenia terenów w planie, na rysunku planu nr 1 wyznaczono strefê "F". Obejmuje ona nowe
(wyznaczone w tym planie) tereny pod zainwestowanie
kubaturowe. Wysokoci stawki w zale¿noci od przeznaczenia terenu zosta³y ustalone w § 22.
Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w granicach objêtych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy Raba Wy¿na - trac¹ moc ustalenia:
 planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Raba Wy¿na zatwierdzone Uchwal¹ Nr XVII/93/91 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 07.10.1991 roku. - Dz. U. Woj. Now.
Nr 32/91 poz. 167,
 zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Raba Wy¿na zatwierdzona Uchwa³¹ Nr XIII/188/96
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 24.10.1996 roku. - Dz. U.
Woj. Nowos¹deckiego Nr 58. poz. 150.

§ 22

§ 24

Zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentowa wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ przeznaczenia terenu w wysokoci
1. 10% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M,
2. 20% dla terenów us³ug turystyki i rekreacji UT,
3. 0% dla terenów pozosta³ych.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 25
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/146/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo Bukowina Osiedle
Rysunek planu Nr 1

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Skala 1:10 000
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Legenda:

NO, TT, WZ

Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
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Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

Przeznaczenie terenu:

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

KL

Droga (ulica) lokalna

KD

Droga (ulica) dojazdowa

Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu wartoci nieruchomoci
Strefa szczególnej ochrony wokó³ istniej¹cych
ujêæ wód "S1"

M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UT

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Strefa ochrony ekspozycji "E"

ZL

Tereny zieleni lenej

ZL1

Tereny dolesieñ

Punkty i ci¹gi widokowe

R

Tereny upraw polowych

Szlaki turystyczne

W

Tereny wód otwartych

Elemementy istniej¹ce i projektowane zagospodarowania

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/146/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo Bukowina Osiedle
Rysunek planu Nr 2

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Skala 1:10 000
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Legenda:
Granica terenu objêtego planem

Poz. 623, 624

Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej
Strefa szczególnej ochrony wokó³ istniej¹cych
ujêæ wód "S1"

Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce



Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"

Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

Oznaczenia sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Elektroenergetyka

Przeznaczenie terenu:
M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

Istniej¹ce stacje transformatorowe SN/O,4kV

UT

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

ZL

Tereny zieleni lenej

U

Ujêcie wody

ZL1

Tereny dolesieñ

ZB

Zbiornik wyrównawczy

R

Tereny upraw polowych

SUW Stacja uzdatniania wody

W

Tereny wód otwartych

NO, TT, WZ

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

KL

Droga (ulica) lokalna

KD

Droga (ulica) dojazdowa

Zaopatrzenie w wodê
Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa

Odprowadzanie cieków
Projektowana kanalizacja sanitarna
Oczyszczalnia cieków

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Wojdy³a
624
Protokó³
Wyników Referendum Gminnego przeprowadzonego
w dniu 7 marca 2004 r.
w sprawie odwo³ania Rady Gminy Czernichów przed
up³ywem kadencji, sporz¹dzony dnia 7 marca 2004 r.
przez Gminn¹ Komisjê Do Spraw Referendum w Czernichowie
Referendum gminne przeprowadzone w 12 obwodach g³osowania.
Komisja stwierdza, ¿e otrzyma³a protoko³y g³osowania od wszystkich, tj. od 12 obwodowych komisji i na podstawie tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹ce wyniki referendum:
1. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
9 744
2. Liczba osób, którym wydano karty do g³osowania
1 427
3. Liczba kert wyjêtych z urny
1 424
4. Liczba kart niewa¿nych
0
5. Liczba kart wa¿nych, czyli liczba osób, które wziê³y
udzia³ w g³osowaniu
1 424
6. Liczba g³osów niewa¿nych
25
7. Liczba g³osów wa¿nych
1 399
8. Liczba g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady
1 344
9. Liczba g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady
55
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 1 424 *)
uprawnionych do g³osowania tj. 14,61 % ogó³u uprawnionych

do g³osowania w Gminie, a zatem na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U.
Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271) referendum jest:
a) wa¿ne
b) niewa¿ne**).
Komisja stwierdza, ¿e zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym referendum:
a) da³o wynik rozstrzygaj¹cy
b) nie da³o wyniku rozstrzygaj¹cego**)
W wyniku referendum Rada Gminy Czernichów
a) zostaje odwo³ana
b) nie zosta³a odwo³ana**)
Uwagi:
Komisja nie wnosi uwag. Komisja do³¹cza do protoko³u dwie
notatki sporz¹dzone podczas pracy Komisji Gminnej ze zdarzeñ,
jakie mia³y miejsce w Obwodowej Komisji d/s Referendum Nr 8
w Nowej Wsi Szlacheckiej oraz Nr 5 w Kamieniu.
Przy sporz¹dzeniu protoko³u obecni byli:
1. Szuliñska Krystyna
- przewodnicz¹cy
2. Zabag³o Katarzyna
- zastêpca przewodnicz¹cego
________
*) Liczba stanowi¹ca liczbê oddanych kart wa¿nych (pkt 5).
**) Niepotrzebne skreliæ.
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3. Bañdo Ma³gorzata
- cz³onek
4. Hofman Gra¿yna
- cz³onek
5 Kapusta Maria
- cz³onek
6. Knapik Zofia
- cz³onek
7. Skoczylas Roman
- cz³onek
8. Stawowiak El¿bieta
- cz³onek
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