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1527
Rozporz¹dzenie Nr 17/06
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 8 maja 2006 r.
w sprawie wprowadzenia w dniach 26, 27 i 28 maja 2006 r.
zakazu przewozu towarów niebezpiecznych po drogach na
wyznaczonym obszarze województwa ma³opolskiego.

b) od godziny 1200 do 2100 na obszarze powiatu chrzanowskiego,
c) od godziny 1200 do 2100 na obszarze powiatu owiêcimskiego.
§3
Zakaz nie dotyczy przewozu paliw i substancji technicznych
niezbêdnych w funkcjonowaniu placówek szpitalnych.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41
poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz.1688,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452,
z 2004 r. Nr 33, poz. 287, oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90,
poz. 757 i Nr 175, poz. 1462) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§4

§1

Naruszanie przepisów niniejszego rozporz¹dzenia podlega
karze grzywny wymierzanej na zasadach i trybie okrelonym
w prawie o wykroczeniach.

W dniach 26, 27 i 28 maja 2006 r. wprowadza siê zakaz
poruszania siê pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne
w ilociach wymagaj¹cych oznakowania tablicami barwy pomarañczowej, zgodnie z postanowieniami umowy europejskiej
dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz¹dzonej w Genewie dnia
30 wrzenia 1957 r.
§2
Zakaz wymieniony w § 1 obowi¹zuje na drogach publicznych znajduj¹cych siê w obszarze miasta Krakowa,
powiatu krakowskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu
owiêcimskiego i powiatu wadowickiego w nastêpuj¹cych
terminach:
1) w dniu 26 maja 2006 r.:
od godziny 1500 do 2100 na obszarze Miasta Krakowa;
2) w dniu 27 maja 2006 r.:
a) od godziny 500 do 2100 na obszarze Miasta Krakowa,
b) od godziny 500 do 14 00 na obszarze powiatu krakowskiego,
c) od godziny 500 do 14 00 na obszarze powiatu mylenickiego,
d) od godziny 500 do 14 00 na obszarze powiatu wadowickiego;
3) w dniu 28 maja 2006 r.:
a) od godziny 500 do 1700 na obszarze Miasta Krakowa,

Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Wojewódzkiemu
Ma³opolskiemu Komendantowi Policji i Wojewódzkiemu Ma³opolskiemu InspektorowiTransportu Drogowego.
§5

§6
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i obowi¹zuje w dniach 26, 27 i 28 maja 2006 r. oraz podlega opublikowaniu w rodkach masowego przekazu.
Wojewoda Ma³opolski: W. Kochan
1528
Rozporz¹dzenie Nr 1/2006
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym S¹czu
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyst¹pienia posocznicy wirusowej ³ososiowatych (VHS) septicaemia haemorrhagica salmonum oraz okrelenia strefy kontroli urzêdowego nadzoru, sposobu oznakowania, zakazów i nakazów obowi¹zuj¹cych w tych strefach.
Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1, 2, 4, 7 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwal-
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czaniu chorób zakanych zwierz¹t (Dz. U. Nr 69. poz. 625 ze
zm.), Dyrektywy Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r.
wprowadzaj¹ca minimalne rodki wspólnotowe zwalczania
niektórych chorób ryb, Dyrektywy Rady 2000/27/WE z dnia
2 maja 2000 r. Decyzji Komisji z dnia 22 lutego 2001 r. ustanawiaj¹cej plany pobierania próbek i metody diagnostyczne do
celów wykrywania i potwierdzania wystêpowania niektórych
chorób ryb oraz uchylaj¹c¹ decyzjê 92/532/EWG, Decyzji Komisji z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniaj¹ca dyrektywê Rady
93/53/EWG wprowadzaj¹ca minimalne rodki wspólnotowe
zwalczania niektórych chorób ryb w odniesieniu do wykazu
krajowych laboratoriów weterynaryjnych w zakresie chorób
ryb, § 22 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwalczania chorób
zakanych ryb (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2005r.), art. 4 ust 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190,
poz. 1606 z pón. zm.), w zwi¹zku z wyst¹pieniem choroby
zakanej ryb - wirusowej posocznicy ³ososiowatych (VHS)
w Gospodarstwie Rybackim "Dolina Pstr¹gowa", Feleczyn
186, 33-336 £abowa, numer identyfikacji weterynaryjnej
12102705, stanowi¹cym w³asnoæ Filipa K¹dzio³ki.
Zarz¹dzam:
§1
W gospodarstwie zatwierdzonym, po³o¿onym w miejscowoci Feleczyn 186, 33-336 Gmina £abowa, nale¿¹cym do
Jana Filipa K¹dzio³ki, wyznaczam rodki przewidziane dla zwalczania chorób ryb z listy Nr 2 zawarte w planach gotowoci.
Uznajê gospodarstwo rybackie zatwierdzone "Dolina Pstr¹gowa", Feleczyn 186, 33-336 £abowa, za zapowietrzone na podstawie przeprowadzonego badania laboratoryjnego w Instytucie Weterynaryjnym w Pu³awach z dnia 24.04.2006r. Nr 5705/
06/ZChR/W-76 potwierdzonego równie¿ badaniem klinicznym
i sekcyjnym.
§2
Gospodarstwo zatwierdzone, Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, Zarz¹d Okrêgowy w Nowym S¹czu - Orodek Zarybieniowy "Zawada" Al. Pi³sudskiego 7, 33-300 Nowy S¹cz, numer
identyfikacji weterynaryjnej 12622701, uznajê za zagro¿one
wobec po³o¿enia w dolnym cieku wodnym rzeki Kamienicy, do
której odprowadzana jest woda z gospodarstwa zaka¿onego
Feleczyn 186.
§3
W gospodarstwie, o którym mowa w § 1 zakazuje siê:
1) wprowadzania do gospodarstwa lub opuszczania z gospodarstwa bez zgody urzêdowego lekarza weterynarii wszystkich ryb ¿ywych lub niêtych, ikry lub gamet,
2) wwo¿enia do gospodarstwa lub wywo¿enia pasz, sprzêtu i innych podmiotów lub innych substancji takich jak
odpady, które mog¹ przenosiæ chorobê, wymaganych,
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu siê czynnika chorobowego,
3) wchodzenia lub wychodzenia osób postronnych lub osób
bez wymaganej zgody lekarza urzêdowego,
4) rodków transportu, pojazdów bez zgody lekarza urzêdowego i ustanowienia warunków wjazdu do gospodarstwa lub
jego wyjazdu.

Poz. 1528
§4

1. W gospodarstwie zatwierdzonym, o którym mowa w § 1
nakazuje siê:
1) sporz¹dzenie spisów wszystkich gatunków ryb i kategorii
ryb oraz sporz¹dzenie rejestru iloci ryb niêtych, zaka¿onych lub podejrzanych o zaka¿enie albo zara¿onych i uaktualnianie ich przez w³aciciela lub hodowcê w celu ustalenia wielkoci ich miertelnoci, stwierdzonej w okresie
podejrzenia o zaka¿enie i przedk³adanie przy ka¿dej kontroli inspekcji weterynaryjnej,
2) usuwanie niêtych ryb lub ich odpadów pod nadzorem
urzêdowych s³u¿b.
3) stosowanie rodków dezynfekcyjnych skutecznych do
zwalczania chorób wirusowych przy wejciu i wjazdu na
teren gospodarstwa i wyjciu, wyjazdu z terenu gospodarstwa,
2. Nadto nakazuje siê kontrolê urzêdow¹ wszystkich gospodarstw rybackich po³o¿onych w obszarze tej samej zlewni
wodnej zgodnie z dyrektyw¹ 91/67/EWG.
§5
Ponowne zarybienie gospodarstwa nast¹pi za zgod¹ organu urzêdowego po zadowalaj¹cych wynikach kontroli oczyszczania i dezynfekcji oraz po okresie uznanym przez s³u¿by urzêdowe Powiatowego Lekarza Weterynarii za wystarczaj¹ce do
usuniêcia czynnika chorobotwórczego na obszarze tej samej
zlewni wodnej.
§6
Winni naruszenia nakazów i zakazów o których mowa w § 3,
4, 5 podlegaj¹ odpowiedzialnoci karnej na zasadach okrelonych w ustawie o ochronie zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t.
§7
Wykonanie przepisów niniejszego rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Nowym
S¹czu, Panu Filipowi K¹dzio³ka, w³acicielowi Gospodarstwa
Rybackiego "Dolina Pstr¹gowa", Feleczyn 186, 33-336 £abowa, Polskiemu Zwi¹zkowi Wêdkarskiemu, Zarz¹d Okrêgowy
w Nowym S¹czu - Orodek Zarybieniowy "Zawada" Al. Pi³sudskiego 7, 33-300 Nowy S¹cz.
§8
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo
przyjêty na obszarze Miasta Nowego S¹cza, Powiatu Nowos¹deckiego, Gminy £abowa.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Nowym S¹czu:
A. Wrona
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1529
Uchwa³a Nr ZI.SO/4016/37/06
Sk³adu Orzekaj¹cego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie zaopiniowania prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Lubieñ.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 172 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z pón. zm.) oraz art. 1 ust. 3, art. 13 pkt. 2 i art. 19
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z pón. zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sk³adzie orzekaj¹cym:
Przewodnicz¹ca:
Cz³onkowie:

Barbara Fabin
Krzysztof Surówka
Miros³aw Legutko

po zapoznaniu siê z uchwa³¹ bud¿etow¹ Gminy Lubieñ na rok
2006 Nr XLIII/187/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. oraz towarzysz¹c¹ jej prognoz¹ kwoty d³ugu publicznego
postanawia
pozytywnie zaopiniowaæ prawid³owoæ za³¹czonej do uchwa³y
bud¿etowej na 2006 r. prognozy kwoty d³ugu publicznego
Gminy Lubieñ.
Uzasadnienie
W dniu 7 marca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wp³ynê³a uchwa³a bud¿etowa Gminy Lubieñ
na rok 2006 Nr XLIII/187/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wraz
z do³¹czon¹ prognoz¹ kwoty d³ugu publicznego na lata 20062013.
W bud¿ecie Gminy Lubieñ na 2006 r. przyjêtym przez Radê
Gminy w formie w/w uchwa³y za³o¿ono, i¿ prognozowane dochody (kwota 14.546.580 z³) bêd¹ wy¿sze od planowanych
wydatków (kwota 13.435.803 z³). Z uchwa³y tej wynika, ¿e nadwy¿ka planowanych dochodów nad wydatkami w kwocie
1.110.777 z³, uzupe³niona przychodami z tytu³u wolnych rodków na rachunku bankowym bud¿etu w wysokoci 7.843 z³
przeznaczona bêdzie na sp³atê rat kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach poprzednich.
Planowane na rok 2006 rozchody wykazano w prognozie
kwoty d³ugu Gminy Lubieñ obejmuj¹cej lata 2006-2013.
Poprawnoæ do³¹czonej do uchwa³y bud¿etowej prognozy
kwoty d³ugu nie budzi w¹tpliwoci. Dane dotycz¹ce dochodów
planowanych na 2006 r. i na kolejne lata oraz inne informacje
o stanie przysz³ych bud¿etów nie wskazuj¹ na naruszenie, ani
na zagro¿enie przekroczeniem, limitów zad³u¿enia okrelonych
przepisami art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.
Z tych powodów postanowiono orzec, jak na wstêpie.
Pouczenie
1) Zgodnie z art. 172 ustawy o finansach publicznych, niniejsz¹
opiniê nale¿y opublikowaæ w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.

Poz. 1529, 1530

2) Stosownie do art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii przys³uguje odwo³anie do
pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Krakowie, w terminie 14 dni od dnia dorêczenia niniejszej
uchwa³y.
Przewodnicz¹ca Sk³adu Orzekaj¹cego: B. Fabin
1530
Uchwa³a Nr XXXIV/225/2006
Rady Gminy Grybów
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie zasad realizacji programu wieloletniego "Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania" oraz wysokoci kryterium dochodowego uprawniaj¹cego osoby i rodziny do
korzystania z bezp³atnych posi³ków i okrelenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na wiadczenia w formie
posi³ku.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40
ust. 1 art. 41 ust. 1 i 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. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 pkt. 2 lit. j, art. 48
ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) art. 5
ust. 1, art. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Gminy Grybów uchwala, co nastêpuje:
§1
W ramach programu s¹ realizowane dzia³ania dotycz¹ce
w szczególnoci: zapewnienia pomocy w zakresie do¿ywiania:
1. dzieciom do 7 roku ¿ycia.
2. uczniom do czasu ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej.
3. osobom i rodzinom znajduj¹cym siê w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej, w szczególnoci osobom samotnym, w podesz³ym wieku, chorym lub
niepe³nosprawnym.
4. w formie posi³ku, wiadczenia pieniê¿nego na zakup posi³ku
lub ¿ywnoci albo wiadczenia rzeczowego w postaci produktów ¿ywnociowych.
5. Pomoc w formie "posi³ku, wiadczenia pieniê¿nego na zakup posi³ku lub ¿ywnoci albo wiadczenia rzeczowego
w postaci produktów ¿ywnociowych" przyznaje Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Grybowie na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów prawnych, rodziców zastêpczych, pracownika socjalnego, dyrektorów szkó³ lub innej osoby za zgod¹ osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.
§2
1. Pomoc w formie posi³ku przyznawana jest przez Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Grybowie, je¿eli dochód na
osobê w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, okrelonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy spo³ecznej.
2. Beneficjnci Programu nie przekraczaj¹cy w/w kryterium
otrzymuj¹ tê pomoc nieodp³atnie.
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§3
Przyznanie pomocy w formie posi³ku osobom i rodzinom,
których dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do korzystania z bezp³atnych posi³ków, odbywaæ siê bêdzie
na zasadach zwrotu przez osobê lub rodzinê w czêci lub ca³oci poniesionych wydatków.
§4
W uzasadnionych przypadkach z powodu wyst¹pienia
co najmniej dwóch powodów wymienionych w art. 7 pkt. 1
- 15 ustawy o pomocy spo³ecznej oraz w sytuacji, gdy ¿¹danie zwrotu wydatków na udzielone wiadczenie stanowi³oby dla osoby lub rodziny nadmierne obci¹¿enie lub niweczy³oby skutki udzielonej pomocy, Gmina mo¿e odst¹piæ
od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku.
§5
1. Dzieci i m³odzie¿ realizuj¹ca obowi¹zek szkolny, którym przyznano pomoc w formie gor¹cego posi³ku spo¿ywaj¹ posi³ek
w szkole, do której uczêszczaj¹.
2. W przypadku gdy szko³a nie posiada warunków do przygotowania lub wydawania posi³ków, kierownik orodka pomocy spo³ecznej we wspó³pracy z dyrektorem szko³y zapewnia dzieciom i m³odzie¿y spo¿ywanie gor¹cego posi³ku
poza szko³¹.
3. W przypadku spo¿ywania posi³ków w czasie zajêæ szkolnych
poza szko³¹, dyrektor szko³y zapewnia dzieciom i m³odzie¿y
w³aciw¹ organizacjê zajêæ i opiekê.

Poz. 1530, 1531, 1532

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r.,
poz. 43 z pón. zm.) Rada Gminy Grybów uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty za przyjêcie do unieszkodliwiania
na gminnym sk³adowisku odpadów komunalnych w Bia³ej Ni¿nej 1 Mg odpadów w wysokoci 92 z³ + VAT.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Grybów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
1532
Uchwa³a Nr XXXIV/230/2006
Rady Gminy Grybów
z dnia 17 marca 2006 r.

§6

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych.

Traci moc uchwa³a Nr XXIV/163/2005 Rady Gminy Grybów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zasad realizacji Rz¹dowego programu "Posi³ek dla potrzebuj¹cych oraz wysokoci
kryterium dochodowego uprawniaj¹cego osoby i rodziny do
korzystania z bezp³atnych posi³ków i okrelenia zasad zwrotu
wydatków poniesionych na wiadczenia w formie posi³ku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 2,4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w Gminach (t. j.:
Dz. U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008) Rada Gminy Grybów uchwala, co nastêpuje:

§7

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Grybów
oraz Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Grybowie.

Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie odbierania zebranych
na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych:
 od mieszkañców:
1. Za niesegregowane odpady komunalne - 12 z³ netto/ za
1 osobê rocznie.
2. Za zbierane i odbierane w sposób selektywny odpady
komunalne - 10 z³ netto/za 1 osobê rocznie.
 od podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz
innych ni¿ mieszkañcy podmiotów i instytucji nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej - 35 z³ netto/za m3

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
1531
Uchwa³a Nr XXXIV/229/2006
Rady Gminy Grybów
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia op³aty za przyjêcie odpadów do
unieszkodliwiania na sk³adowisku odpadów.

§2
Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych - 20 z³ netto/za 1 m3 cieków.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Grybów.
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§4

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Uchwa³a w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba

1533
Uchwa³a Nr XXXIV/231/2006
Rady Gminy Grybów
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie Gminy Grybów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w Gminach (t. j.:
Dz. U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
S¹czu Rada Gminy Grybów uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Grybów.
§3
Trac¹ moc: uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr XXXII/250/97
z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie ustalenia szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów, uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr XXXVIII/323/98 z dnia
18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/250/97
z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów, uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr VIII/53/99 z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/250/97 z dnia
29 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów,
uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr XVIII/128/2000 z dnia 24 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/250/97 z dnia
29 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów,
uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr XXI/162/2000 z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/250/97 z dnia
29 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów,
uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr XXVII/213/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/250/97 z dnia
29 grudnia 1997r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów,
Uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr XXXI/243/2002 z dnia 28 lutego 2002 r., Uchwa³a Rady Gminy Grybów Nr III/8/2002 z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/250/97
z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Grybów.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/231/2006
Rady Gminy Grybów
z dnia 17 marca 2006 r.
Regulamin utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Grybów
Rozdzia³ l
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci znajduj¹cych siê
w Gminie Grybów.
Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenach nieruchomoci
§2
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do utrzymywania czystoci i porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarnohigienicznego nieruchomoci.
2. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoci odpady komunalne,
w tym powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, przed ich
zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomoci, nale¿y poddaæ segregacji maj¹cej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywn¹
zbiórkê odpadów komunalnych nadaj¹cych siê do odzysku
i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadaj¹ce siê do odzysku i dalszego wykorzystania (makulatura,
odpady plastikowe, szk³o, metale) nale¿y umieszczaæ odrêbnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach lub workach do segregacyjnej zbiórki
odpadów komunalnych.
4. Zabrania siê umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych ni¿ rodzaj frakcji opisanej na pojemniku lub worku.
5. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji nale¿y gromadziæ
odrêbnie w sposób okrelony programem ich selektywnej zbiórki.
Na terenach nieruchomoci o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne mo¿na poddaæ procesowi kompostowania z przeznaczeniem do w³asnego wykorzystania kompostu. Kompostownik nale¿y zorganizowaæ w takim miejscu na terenie nieruchomoci aby maksymalnie ograniczyæ ewentualne zapachowe uci¹¿liwoci dla osób przebywaj¹cych na s¹siednich nieruchomociach oraz zabezpieczyæ przed przedostawaniem siê
odcieków z kompostownika do wód gruntowych.
6. Odpady rolinne powstaj¹ce na terenie nieruchomoci w wyniku pielêgnacji zieleni (usuniête chwasty, wygrabione licie,
skoszona trawa, wyciête ga³êzie drzew, przyciête krzewy),
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w przypadku braku mo¿liwoci ich kompostowania na miejscu przez w³aciciela nieruchomoci, podlegaj¹ obowi¹zkowo wywozowi tych odpadów do kompostowni.
7. Odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory, lakiery, farby,
wietlówki) i zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny powstaj¹cy w gospodarstwach domowych nale¿y wydzielaæ
z powstaj¹cych odpadów komunalnych. Odpady te nale¿y
zwracaæ do punktów ich zbiórki lub przekazywaæ firmom prowadz¹cych zbiórkê tych odpadów, b¹d wrzucaæ do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie Gminy.
8. Odpady wielkogabarytowe (meble, wymienione drzwi) nale¿y gromadziæ odrêbnie od pozosta³ych odpadów komunalnych wy³¹cznie w miejscu do tego wyznaczonym.
9. Odpady z remontów nieruchomoci nale¿y gromadziæ odrêbnie od pozosta³ych odpadów komunalnych, wy³¹cznie
w kontenerach przeznaczonych do remontu gruzu.
§3
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia
b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci i bezporednio przy jej granicy.
2. Obowi¹zek oczyszczania chodnika ze niegu i lodu winien
byæ zrealizowany poprzez odgarniêcie niegu w miejsce nie
powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê liskoci chodnika.
3. Zakazuje siê zgarniania niegu, lodu lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê lub zieleñ przyuliczn¹.
4. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do systematycznego sprz¹tania terenu nieruchomoci, a w szczególnoci
dojæ do budynków, punktów gromadzenia odpadów.
5. B³oto, nieg, lód i inne zanieczyszczenia uprz¹tniête z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych nale¿y gromadziæ poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniaj¹cy zatrzymywania siê pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasa¿erów.
§4
1. Mycie samochodów powinno siê odbywaæ w miejscach do
tego celu przeznaczonych.
2. W³aciciele nieruchomoci mog¹ myæ pojazdy czyst¹ wod¹
na swoim terenie pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ i zagospodarowywane na terenie nieruchomoci i nie bêd¹ powodowaæ zanieczyszczenia wód i gleby
oraz uci¹¿liwoci dla s¹siadów.
3. Naprawy samochodów powinny byæ przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
4.W³aciciel samochodu mo¿e dokonywaæ doranych napraw zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ pojazdu w obrêbie nieruchomoci
pod warunkiem, ¿e czynnoci te nie bêd¹ powodowaæ zanieczyszczenia wód i gleby oraz uci¹¿liwoci dla s¹siadów.
Rozdzia³ 3
Rodzaj i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
§5
1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomoci przeznacza siê pojemniki, worki, kosze na mieci.

Poz. 1533
§6

1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci s³u¿¹ znormalizowane pojemniki (worki) o pojemnoci od 110 litrów do 10.000 litrów.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych s³u¿¹ kosze uliczne pojemnoci od 5 do 30 litrów.
§7
Do wyliczenia iloci pojemników (worków) przyjmuje siê
nastêpuj¹ce iloci odpadów komunalnych produkowanych
przez jedn¹ osobê (statystycznego mieszkañca Gminy) w ci¹gu miesi¹ca:
1) 50 litrów jako iloæ podstawowa
2) 15 litrów na ka¿d¹ osobê przebywaj¹c¹ na terenie szko³y
ka¿dego typu
3) 35 litrów na ka¿dego pracownika zatrudnionego w obiekcie
handlowym, biurowym, lub us³ugowym (o charakterze rzemielniczym czy przemys³owym), oraz 1 miejsce konsumpcyjne, a tak¿e na jedno dziecko w przedszkolach i ¿³obkach
§8
O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomoci pojemników decyduje w³aciciel nieruchomoci w porozumieniu z jednostk¹ wywozow¹.
§9
1. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymania pojemników na odpady komunalne we w³aciwym stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, a w szczególnoci utrzymania ich w czystoci oraz co najmniej raz na kwarta³ dezynfekowania.
2. Pojemniki i worki na odpady komunalne nale¿y ustawiaæ
w miejscach ³atwo dostêpnych dla ich u¿ytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powoduj¹cy
uci¹¿liwoci dla mieszkañców i osób trzecich.
3. Pojemniki i worki powinny byæ ustawione w granicy nieruchomoci lub bezporednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie
do tego wydzielonym, z wyj¹tkiem chodników lub innych miejsc
przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarê mo¿liwoci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody i b³ota.
Rozdzia³ 4
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹c¹ czêstotliwoæ usuwania odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenów nieruchomoci:
1) z pojemników segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych,
z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników bezodp³ywowych, w regularnych odstêpach czasu uniemo¿liwiaj¹cych rozk³ad nagromadzonych odpadów i ich przepe³nienie,
2) z pojemników na odpady komunalne:
a) dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej ni¿ raz na
miesi¹c,
b) dla budynków u¿ytecznoci publicznej i budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej ni¿ raz na dwa
tygodnie,
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c) dla obiektów gastronomii, nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie,
d) dla targowisk, nie rzadziej ni¿ raz w tygodniu.
3) z pojemników na odpady wielkogabarytowe, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przepe³nienie.
4) z worków na mieci, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przepe³nienie.
§ 11
Liczba pojemników na odpady i ich pojemnoæ oraz pojemnoæ zbiornika bezodp³ywowego na nieczystoci ciek³e
musz¹ byæ dostosowane przez w³aciciela nieruchomoci,
a ich eksploatacja i opró¿nianie musi byæ prowadzone w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi rozk³ad biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepe³nienie pojemników lub wyp³yw nieczystoci ciek³ych z zbiornika bezodp³ywowego.
Rozdzia³ 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych
do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów
§ 12
Ustala siê maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów:
1) do 31 grudnia 2010 r. - do 75 % wagowo ca³kowitej masy
odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 r. - do 50 % wagowo ca³kowitej masy
odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
3) do 31 grudnia 2015 r. - do 45 % wagowo ca³kowitej masy
odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
4) do 31 grudnia 2020 r. - do 35 % wagowo ca³kowitej masy
odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Rozdzia³ 6
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci wynikaj¹ce
z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 13
Osoby przebywaj¹ce na terenie nieruchomoci zobowi¹zane s¹ do ograniczania iloci produkowanych odpadów oraz
do maksymalnego zgodnego z prawem ich wykorzystania, jeli powstaniu odpadów nie uda³o siê zapobiec.
Rozdzia³ 7
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 14
1. W³aciciele lub opiekunowie psów i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do sprawowania w³aciwej opieki nad
tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoci nie pozostawiania
ich bez dozoru, je¿eli zwierzê nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cym samodzielne wydostanie siê z niego.

Poz. 1533

2. W³aciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do utrzymywania tych zwierz¹t w sposób nie stwarzaj¹cy uci¹¿liwoci (ha³as lub odory) dla osób znajduj¹cych
siê w s¹siednich lokalach lub nieruchomociach.
3. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek oznakowania tabliczk¹ ostrzegawcz¹ bramy lub furtki wejciowej na teren
ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzê mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego.
§ 15
1. Na terenach u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla ludzi,
mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy i w kagañcu.
2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania
nieruchomoci przez w³aciciela nieruchomoci zakazuje siê
wprowadzania psów lub innych zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.
§ 16
W³aciciel psa zobowi¹zany jest do trwa³ego umocowania
do obro¿y psa znaczka identyfikacyjnego, uzyskanego w momencie szczepienia psa, potwierdzaj¹cego poddanie psa szczepieniu przeciw wcieklinie.
§ 17
1. W³aciciele lub opiekunowie psów s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach
s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e na terenach u¿ytku publicznego takich jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci z szczególnym uwzglêdnieniem piaskownic.
2. Zakazuje siê wyprowadzenia psów i innych zwierz¹t domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.
Rozdzia³ 8
Wymagania utrzymania zwierz¹t gospodarskich na
terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym tak¿e
zakazu ich utrzymywania na okrelonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomociach
§ 18
Wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu i utrzymywania
zwierz¹t gospodarskich na obszar objêtych takim zakazem na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 19
1. Na innych terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej zwierzêta gospodarskie mog¹ byæ utrzymywane pod warunkiem
przestrzegania zasad okrelonych w niniejszym regulaminie.
2. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest zobowi¹zany zapewniæ:
1) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku z hodowl¹ odpadów i nieczystoci w sposób zgodny z prawem, w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
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2) nie powodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub nieruchomociach s¹siednich, uci¹¿liwoci takich jak ha³as,
odory czy podobne,
3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdzia³ 9
Obszary obowi¹zkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania
§ 20
1. Obowi¹zek deratyzacji dotyczy w³acicieli zak³adów pracy
przemys³u spo¿ywczego, placówek handlu rolno-spo¿ywczego, nadzoruj¹cych targowiska, prowadz¹cych placówki
gastronomiczne, szko³y i domy kultury oraz gospodarstwa
rolne.
2. Termin oraz sposób przeprowadzenia deratyzacji w drodze
obwieszczenia podaje do publicznej wiadomoci organ wykonawczy Gminy na 7 dni przed terminem wyznaczonym
przez Powiatowego Pañstwowego Inspektora Sanitarno Epidemiologicznego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
1534
Uchwa³a Nr XXIV/215/06
Rady Gminy £u¿na
z dnia 20 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - wie Szalowa dzia³ki Nr 364/7, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25.
Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia
10 maja 2003 roku) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266
z pón. zm.) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XIX/172/05 Rady Gminy
£u¿na z dnia 21 czerwca 2005 r. Rada Gminy £u¿na uchwala co
nastêpuje:
USTALENIA FORMALNE
§1
Ilekroæ w treci uchwa³y jest mowa o:
1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na
wprowadzony Uchwa³¹ Nr IV/23/03 Rady Gminy £u¿na z dnia
17 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 133 poz.
1146 z 2003 r.)
2) "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotychczasowego dla terenu obejmuj¹cego dzia³ki Nr 364/7, 364/22,
364/23, 364/24, 364/25 we wsi Szalowa, uchwalon¹ niniejsz¹
uchwa³¹.
3) "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wymienionego w punkcie 2 sporz¹dzony na mapie sytuacyjno - wysokociowej, zarejestrowanej w powiatowym Orod-
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ku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:500
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1, bêd¹cy integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y.
4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
£u¿na uchwalone Uchwa³¹ Nr X/93/99 Rady Gminy £u¿na
z dnia 29 grudnia 1999 roku
§2
1. Stwierdza siê zgodnoæ planu o którym mowa w § 1 punkt 2,
ze studium, o którym mowa w §1 punkt 4. Wyrys ze studium
stanowi za³¹cznik Nr 1a do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwala siê plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§3
1. W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni
publicznych, wymagaj¹cych okrelenia warunków ich kszta³towania
2. W obszarze objêtym planem nie obowi¹zuj¹ warunki okrelone w § 7 punkt 3 i 4 uchwa³y w sprawie planu dotychczasowego.
3. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny zagro¿one powodzi¹ i zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, nie
wystêpuj¹ tereny objête stref¹ ochrony sanitarnej ujêæ
wody oraz nie wystêpuj¹ obiekty podlegaj¹ce ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych.
4. W obszarze objêtym planem nie zachodzi potrzeba okrelenia zasad i warunków scaleñ i podzia³ów nieruchomoci.
5. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
przepisów odrêbnych.
§4
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121
poz. 1266 z pón. zm.) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty
rolne objête planem o którym mowa w § 1 punkt 2 uchwa³y,
klasy Ps IV o powierzchni 0,34 ha, nie objête kompleksem rolnym wyznaczonym w studium i nie wymagaj¹ce zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy .
USTALENIA OGÓLNE
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,
zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad
podanych w § 7.
3) Obowi¹zuj¹ parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz zasady podzia³u nieruchomoci okrelone w § 8.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów rodowiska
przyrodniczego, w szczególnoci czystoci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
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2) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ
i zabezpieczeñ dla utrzymania na granicy wydzielonego pod
dzia³alnoæ produkcyjn¹ i us³ugi terenu, dopuszczalnego poziomu ha³asu okrelonego w przepisach odrêbnych jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemielniczymi.
3) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczenia atmosfery, okrelonych w przepisach odrêbnych.
4) Obszar objêty planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczonego Rozporz¹dzeniem Nr 27
Wojewody Nowos¹deckiego (Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego
Nr 43/97 poz. 147) w zwi¹zku z Obwieszczeniem Wojewody
Ma³opolskiego z dnia 29 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 11/99 poz. 77). Na obszarze objêtym planem
obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy wynikaj¹ce z wymienionego rozporz¹dzenia.
5) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne formy
ochrony przyrody.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowi¹zuje dostosowanie architektury obiektów do architektury istniej¹cych obiektów na dzia³kach s¹siednich, form¹
i bry³¹ wpisuj¹cych siê w krajobraz o parametrach okrelonych w ustalenia ch szczegó³owych.
2) Obszar objêty planem nie obejmuje obiektów i zespo³ów
wpisanych do rejestru zabytków. Znajduje siê w wyznaczonej
w planie dotychczasowym w strefie otuliny konserwatorskiej
dla zespo³u dworsko - parkowego rodziny Rylskich w Szalowej. W zwi¹zku z powy¿szym obowi¹zuje uzgodnienie zamierzeñ inwestycyjnych ze s³u¿bami konserwatorskimi.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje, w nawi¹zaniu do istniej¹cych obiektów, maksymalna d³ugoæ nowych i przebudowywanych obiektów
do 40 m, szerokoæ maksymalnie do 25 m.
2) Dopuszcza siê dachy p³askie. W wypadku realizacji dachów
spadzistych, k¹t nachylenia po³aci dachowych nie mo¿e byæ
wiêkszy ni¿ 350.
3) Obowi¹zuje maksymalna wysokoæ nowych i przebudowywanych obiektów do dwóch kondygnacji, nie wiêksza ni¿ 10 m
licz¹c od poziomu terenu istniej¹cego do kalenicy.
4) Obowi¹zuje linia zabudowy dla nowych obiektów nie mniejsza ni¿ 4 m od granicy dzia³ki stanowi¹cej drogê wewnêtrzn¹.
5)W zagospodarowaniu wydzielonego dla dzia³alnoci produkcyjnej i us³ug terenu obowi¹zuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej w tym co najmniej 10% powierzchni jako trwa³ej zieleni drzewiasto - krzewiastej. Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 80% powierzchni dzia³ki.
6) Obowi¹zuje realizacja trwa³ej zieleni izolacyjnej drzewiasto krzewiastej wzd³u¿ granic wydzielonego terenu. Obowi¹zek
ten nie dotyczy granicy wschodniej od strony dzia³ki 364/9.
§9
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych cieków do wód i gleby, zakaz
gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
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2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkociach zgodnych z przepisami odrêbnymi.
3) obowi¹zek utrzymania istniej¹cego uzbrojenia w infrastrukturê techniczn¹.
4) realizacja pod³¹czeñ do istniej¹cych sieci na warunkach
uzgodnionych z zarz¹dcami tych sieci.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§ 10
1.Teren oznaczony symbolem P/U obejmuj¹cy dzia³ki Nr 364/7,
364/22, 264/23, 364/24, 364/25 we wsi Szalowa o powierzchni 0,34 ha, stanowi¹cy grunty rolne klasy Ps IV, przeznacza
siê na tereny dzia³alnoci produkcyjnej i us³ug dla realizacji obiektów produkcyjnych, magazynowych i us³ugowych
oraz innych, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ produkcyjno - us³ugow¹. Wyklucza siê realizacjê przedsiêwziêæ okrelonych
w przepisach odrêbnych jako mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko dla których obligatoryjnie wymagane jest sporz¹dzanie raportu oddzia³ywania na rodowisko. Dopuszczona modernizacja i przebudowa istniej¹cych
obiektów na warunkach okrelonych w § 7 i 8. Dopuszczone wydzielenie czêci administracyjno - biurowej i socjalnej w obiektach. Dopuszczona realizacja placów postojowych, sk³adowych i magazynowych oraz podjazdów do
obiektów z drogi wewnêtrznej. Dla us³ug i dzia³alnoci
produkcyjnej obowi¹zuje stosowanie technologii bezpiecznych ekologicznie i ograniczenie uci¹¿liwoci do granic wydzielonego terenu. W istniej¹cym budynku, przylegaj¹cym
do budynku mieszkalnego na dzia³ce s¹siedniej, utrzymuje siê wy³¹cznie us³ugi i dzia³alnoæ produkcyjn¹ nie zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko i mog¹cych wymagaæ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na rodowisko, pod warunkiem wykonania zabezpieczeñ przed uci¹¿liwym oddzia³ywaniem wynikaj¹cym z prowadzonej dzia³alnoci, zapewniaj¹cych nie
przekraczanie norm okrelonych przepisami odrêbnymi,
zw³aszcza w odniesieniu do ha³asu i drgañ. Obowi¹zuje
zabezpieczenie powierzchni parkingowych w iloci co najmniej 1 miejsce parkingowe na 10 stanowisk pracy. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy do utylizacji cieków i
usuwanie odpadów w sposób zorganizowany. W wypadku powstawania cieków o parametrach przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci wskaników zanieczyszczeñ
wprowadzanych do komunalnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych, obowi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych.
Na odp³ywach z utwardzonych placów sk³adowych i postojowych obowi¹zuje zainstalowanie separatorów b³ota i ropopochodnych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ujêcia wody, zlokalizowanego w granicach wydzielonego terenu lub w terenach bêd¹cych w dyspozycji inwestora na zasadach
okrelonych ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 roku "Prawo
wodne" (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pón. zm.).
2) odprowadzenie cieków (dotyczy cieków w zrozumieniu
przepisów art. 9 ust. 1 punkt 16 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku "Prawo wodne" do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej, w³¹czonej do wiejskiej oczyszczalni. Do czasu
realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczelnego
zbiornika okresowo opró¿nianego z wywozem cieków
na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.
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3) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o ekologiczne noniki energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji
zanieczyszczeñ powietrza. Dopuszczone stosowanie trocin i drewna.
4) doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ niskich napiêæ
na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
po przedstawieniu bilansu zapotrzebowania mocy.
5) doprowadzenie gazu z sieci gazowej redniego cinienia
na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹
6) usuwanie odpadów poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach i wywo¿enie w sposób zorganizowany.
3. Dojazd do wydzielonego terenu od drogi powiatowej do wydzielonych terenów istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ (dz. 364/18).

Poz. 1534
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIV/215/06
Rady Gminy £u¿na
z dnia 20 lutego 2006 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY £U¯NA - DZ. NR 364/7, 364/22,
364/23, 364/24, 364/25
RYSUNEK PLANU
SKALA 1:500
Legenda:

USTALENIA KOÑCOWE
§ 11

Granica terenu objêtego zmian¹ planu
Ustalenia planu:

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem dopuszcza siê dotychczasowe u¿ytkowanie i zagospodarowanie.
§ 12
Ustala siê wysokoæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia
planu w wysokoci w wysokoci 5%.
§ 13
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rysunek plan w skali 1:500, zaopatrzony stosown¹ klauzul¹
jako za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £u¿na.

P/U

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania
Tereny dzia³alnoci produkcyjnej i us³ug

Informacja o ustaleniach planu dotychczasowego w obszarze s¹siaduj¹cym z terenem objêtym planem
2.1 U/MM

2.1 U/MM/kk

Tereny koncentracji us³ug publicznych oraz ró¿nych form mieszkalnictwa o umiarkowanej intensywnoci zabudowy
Tereny koncentracji us³ug publicznych oraz ró¿nych form mieszkalnictwa o umiarkowanej intensywnoci zabudowy w strefie "otuliny"
Granica strefy otuliny konserwatorskiej od zespo³ów i obiektów zabytkowych

Pozosta³e oznaczenia
G

Istniej¹ca sieæ gazowa redniego cinienia

ks

Istniej¹ca kanalizacja sanitarna

§ 15
Uchwa³a podlega og³oszeniu, publikacji na stronie internetowej Gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: K. K³odnicki

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu
Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Przewodnicz¹cy Rady: K. K³odnicki
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIV/215/06
Rady Gminy £u¿na
z dnia 20 lutego 2006 r.
Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - wie Szalowa
dzia³ki Nr 364/7, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25
Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z rozstrzygniêciem
Wójta Gminy £u¿na, w sprawie uwag z³o¿onych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy £u¿na - wie Szalowa dzia³ki Nr 364/7, 364/22, 364/23,
364/24, 364/25, w okresie wy³o¿enia tego projektu do wgl¹du
publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia, zgodnie z art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717
z pón. zm.) postanawia:
1) Nie uwzglêdniæ uwagi wniesionej przez Kazimierza i Halinê
Dusza zamieszka³ych w Szalowej Nr 437/2, w³acicieli dzia³ki
364/14, wnosz¹cych o zachowanie w planie wszelkich wymogów odnonie odleg³oci, ha³asu i zapylenia tak aby prowadzona dzia³alnoæ nie utrudnia³a codziennego ¿ycia na dzia³kach s¹siednich z uwagi na to, ¿e w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek
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364/7, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25 w Szalowej wprowadzono obowi¹zki dotycz¹ce zabezpieczenia przed ujemnym oddzia³ywaniem us³ug i produkcji na dzia³kach s¹siednich. Zapisany jest obowi¹zek ochrony przed ha³asem i przed zanieczyszczeniem atmosfery, ustalony jest zakaz zrzutu nieoczyszczonych cieków, gromadzenia odpadów poza pojemnikami,
wykluczona jest realizacja przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz wprowadzony jest obowi¹zek wprowadzenia technologii ograniczaj¹cej uci¹¿liwoæ
do granic wydzielonego dla us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej
terenu. Realizacja planu zgodnie z jego ustalenia mi wyeliminuje uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z realizacji us³ug i dzia³alnoci
produkcyjnej na dzia³kach s¹siednich. Nie zachodzi wiêc potrzeba dodatkowego rozszerzania ustaleñ projektu planu.
2) Nie uwzglêdniæ uwagi wniesionej przez Wojciecha i Nataliê
Dusza, zamieszka³ych w Szalowej Nr 438, w³acicieli dzia³ek
364/20 i 364/21, uwa¿aj¹cych ¿e wdro¿enie zapisanych w projekcie planu ustaleñ, dotycz¹cych zabezpieczenia przed szkodliwym oddzia³ywaniem inwestycji produkcyjnych, w praktycznej realizacji oka¿e siê niemo¿liwe, bior¹c pod uwagê ju¿
istniej¹c¹ uci¹¿liwoæ od dzia³alnoci handlowo - produkcyjnej na s¹siednich dzia³kach 355/2, 355/3, 363, 364/34, 364/35,
prowadzonej przez tych samych w³acicieli do których nale¿¹
dzia³ki objête planem. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na dla dzia³ek
364/7, 364/22, 364/23, 364/24, 264/25 w Szalowej zawiera ustalenia zwi¹zane z zabezpieczeniem przed ujemnym oddzia³ywaniem us³ug i dzia³alnoci produkcyjnej na dzia³kach s¹siednich a zw³aszcza na budynek mieszkalny przylegaj¹cy do
istniej¹cego budynku us³ugowego w terenach objêtych
zmian¹ planu. Zgodnie z ustalenia mi projektu zmiany planu,
w istniej¹cym budynku przylegaj¹cym do budynku mieszkalnego na dzia³ce 364/21 obowi¹zuje wykonanie zabezpieczeñ
zapewniaj¹cych zachowanie obowi¹zuj¹cych norm dotycz¹cych zw³aszcza ha³asu i drgañ. Dla ca³ego przedsiêwziêcia,
zgodnie z ustalenia mi zawartymi w projekcie zmiany miejscowego planu, obowi¹zuje stosowanie technologii zapewniaj¹cych ograniczenie uci¹¿liwego oddzia³ywania do granicy dzia³ek objêtych planem, obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy do utylizacji cieków, usuwanie odpadów w sposób zorganizowany, obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i przed zanieczyszczenie powietrza, obowi¹zuje realizacja trwa³ej zieleni izolacyjnej. Wymienione ustalenia zabezpieczaj¹ interesy mieszkañców na dzia³kach s¹siednich, w tym na dzia³ce
364/21. Z chwil¹ uchwalenia przedmiotowy projekt stanie siê
prawem miejscowym a wydawane pozwolenia na budowê
musz¹ spe³niaæ wymogi wynikaj¹ce z ustaleñ miejscowego
planu. Podnoszone przez sk³adaj¹cych uwagê obawy nie s¹
uzasadnione dla inwestycji, które bêd¹ i musz¹ byæ realizowane zgodnie z ustalenia mi planu obecnie opracowanego.
Przewodnicz¹cy Rady: K. K³odnicki
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIV/215/06
Rady Gminy £u¿na
z dnia 20 lutego 2006 r.
Rozstrzygniêcie
dotycz¹ce realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z owiadczeniem
Wójta Gminy £u¿na, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwe-
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stycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - wie Szalowa dzia³ki 364/7, 364/22, 364/23, 464/24, 364/25, stwierdza brak
potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodnicz¹cy Rady: K. K³odnicki
1535
Uchwa³a** Nr XLIV/331/2006
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa 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 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
Skawa w Gminie Raba Wy¿na
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-87-06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ uchwa³y
w zakresie:
 § 6 ust. 14 tekstu uchwa³y w zakresie s³ów "oraz innych uzgodnionych z Nadlenictwem";
 § 7 ust. 3 zdanie ostatnie tekstu uchwa³y w zakresie s³ów: "budynków us³ugowych o nowatorskich rozwi¹zaniach, wysokich
walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz";
 § 18 ust. 4 pkt 1 zdanie ostatnie uchwa³y;
 § 26 tekstu uchwa³y oraz rysunku planu nr 1 w zakresie obszarów okrelonych jako "strefa potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewowa);
oraz
wskazuje siê na nieistotne naruszenie prawa w zakresie:
 przywo³ania w podstawie prawnej niniejszej uchwa³y art. 7a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 § 18 ust. 5 pkt 4, § 18 ust. 6 pkt 1, § 23 tekstu uchwa³y w zakresie,
w jakim wymieniono drogê g³ówn¹ o symbolu KG;
 braku wymienienia w § 18 ust. 1, w którym sklasyfikowano i opisano tereny tras komunikacyjnych wyznaczonych w granicach
planu, drogi o symbolu KGP/KD;
 § 7 ust. 7 tekstu uchwa³y, w których zosta³a wymieniona droga
o symbolu GP, który nie znajduje odniesienia w ustaleniach planu i na rysunku.
* Wojewoda Ma³opolski pismem Nr PN.I.0717-29-06 z dnia 11 kwietnia 2006 r. zwróci³ siê do Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie z prob¹ o wyjanienie w¹tpliwoci
w przedmiocie zgodnoci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wy¿na z przepisami
ustawy Prawo wodne w zakresie zgodnoci ustaleñ planu z ustaleniami "Studium okrelaj¹cego granice obszarów bezporedniego zagro¿enia powodzi¹ dla rzeki Skawy wraz z dop³ywami". Prosi³ o wyjanienie czy granice okrelonej w planie "strefy potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewowa) o zasiêgu okrelonym na rysunku planu nr 1 pokrywaj¹ siê z granicami obszarów bezporedniego zagro¿enia powodzi¹ dla rzeki Skawy wraz z dop³ywami wyznaczonymi przedmiotowym Studium.
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Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
objêto obszar wsi Skawa w jej granicach administracyjnych
po³o¿onej w Gminie Raba Wy¿na.
§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 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 1:5 000 stanowi¹cego Za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej Uchwa³y okrelaj¹cy zasady rozwoju infrastruktury technicznej.
§3
1. Okrelone w § 2 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady
Gminy Raba Wy¿na, 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. Przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ust.aw wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rysunku planu Nr 1 lub Nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w § 2 pkt.4 lub pkt. 5 niniejszej uchwa³y.
5. U¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
6. U¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.
7. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, polegaj¹ce na budowie, rozbudowie obiektów urzêdów, organów w³adzy, administracji, szkó³, a tak¿e obiektów ochrony zdrowia, kultury, przedszkoli, domów opieki spo³ecznej, placówek opiekuñczo-wychowawczych, stra¿y po¿arnej itp.
8. 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.
9. 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 korygowany na etapie projektowania inwestycyjnego. Nie ma koniecznoci
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przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomociami.
10. OIchronie rodowiska - rozumie siê przez to podjêcie lub
zaniechanie dzia³añ, umo¿liwiaj¹ce zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega
w szczególnoci na:
a) racjonalnym kszta³towaniu rodowiska i gospodarowaniu zasobami rodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju,
b) przeciwdzia³aniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu w³aciwego,
11. Us³ugi nieuci¹¿liwe - rozumie siê taki rodzaj dzia³alnoci
us³ugowej, która nie wywo³uje uci¹¿liwoci dla otoczenia,
to jest nie powoduje przekraczania standardów jakoci ustalonych dla rodowiska, a zw³aszcza ha³asu, wibracji, odorów, zanieczyszczeñ powietrza. Ewentualna uci¹¿liwoæ
zamyka siê w granicach dzia³ki.
12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ odleg³oæ w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja obiektu kubaturowego od trasy drogi.
§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 linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych mo¿e byæ
ucilony na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu
zagospodarowania dzia³ki, z tolerancj¹ do 10 metrów w stosunku do jej przebiegu okrelonego na rysunku planu. Liniami rozgraniczaj¹cymi orientacyjnymi (przerywanymi) zosta³y rozgraniczone tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
wy³¹cznie nie przebiegaj¹ce po granicach ewidencyjnych
dzia³ek, w terenach o szczególnych, miejscowych uwarunkowaniach dotycz¹cych np. konfiguracji terenu, warunków
posadowienia obiektów, istniej¹cego zagospodarowania
dzia³ek s¹siednich, przebiegu sieci infrastruktury technicznej, itp.
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
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mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej okrelon¹ w § 22.
§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 ustalenia mi 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. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w obszarze planu bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
ciekowej.
4. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz wprowadzania cieków bezporednio do ziemi, do wód powierzchniowych oraz
do poziomów wodononych wód podziemnych.
5. Wprowadzanie do wód powierzchniowych cieków z kanalizacji opadowej uwarunkowane jest ich wczeniejszym
oczyszczeniem, dotyczy to zw³aszcza terenów dróg i parkingów. Wyj¹tek mog¹ stanowiæ wody opadowe odprowadzane do gruntu z powierzchni dachowych i nawierzchni
przeznaczonych wy³¹cznie dla ruchu pieszego.
6. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi. Nak³ada siê obowi¹zek segregacji odpadów u ród³a ich powstawania
7. W prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zuj¹ w postêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (procedury) okrelone w przepisach odrêbnych.
8. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o obiektów, z obowi¹zkiem zastosowania urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie przekraczania
standardów jakoci rodowiska lub wykorzystanie niskoemisyjnych noników energii jak gaz, energia elektryczna,
lekki olej opa³owy, itp.
9. W obszarze planu poza terenami wskazanymi planem obejmuj¹cymi tereny komunikacji (oznaczone symbolami KSGP,
KGP, KZ, KL, KD, KK), tereny us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹
ruchu ko³owego (oznaczone symbolem KP) oraz za wyj¹tkiem inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji w rolnictwie i lenictwie, geologii i górnictwie oraz za wyj¹tkiem
instalacji emituj¹cych pole elektromagnetyczne - zakazuje
siê lokowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymagaj¹cych obligatoryjnego sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na rodowisko okrelonych w przepisach odrêbnych.
10. Zabrania siê grodzenia nieruchomoci przyleg³ych do powierzchniowych wód publicznych w odleg³oci mniejszej
ni¿ 1,5m od linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania przechodzenia przez ten obszar. Nale¿y zachowaæ
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pasy ochronne wzd³u¿ cieków wodnych, niezbêdne dla
ochrony ich otuliny biologicznej, utrzymania tras migracji
zwierz¹t dziko ¿yj¹cych, zapewnienia dostêpu do wód,
umo¿liwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych. Szerokoæ pasa ochronnego, wy³¹czonego z zabudowy, powinna wynosiæ minimum 15 metrów od górnej
krawêdzi skarpy brzegowej rzeki Skawy oraz 10m, liczony
od górnej krawêdzi skarpy brzegowej innych cieków.
11. Na podstawie przepisów odrêbnych wskazuje siê tereny wyznaczone niniejszym planem zagospodarowania nale¿¹ce do
poszczególnych rodzajów u¿ytkowania, dla których okrelone zosta³y dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku.
1) pod zabudowê jednorodzinn¹ i zagrodow¹ oznaczon¹ na
rysunku planu symbolami M i MR - s¹ to tereny, w których podstawow¹ funkcj¹ jest mieszkalnictwo,
2) pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y - dla terenów us³ug publicznych oznaczonych symbolami UP,
12. W celu zachowania cennych ekosystemów, ró¿norodnoci
biologicznej i utrzymania równowagi przyrodniczej, wprowadza siê na ca³ym obszarze planu zakaz wylesieñ, usuwania zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych stanowi¹cych
wa¿ny element ekosystemu - dotyczy to terenów zieleni nie
urz¹dzonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZN.
13. W obszarze planu zabrania siê:
1) zmian przebiegu naturalnych koryt wód 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 wykazania braku negatywnego wp³ywu przedsiêwziêcia na ród³o i cieki powierzchniowe z niego wyp³ywaj¹ce.
14. 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
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
z Nadlenictwem.
15. Na obszarach o trudnych, skomplikowanych warunkach
gruntowych, gdy spadek terenu przekracza 10%, ustala
siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej opracowanej zgodnie z przepisami odrêbnymi.
16. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów
handlowych, których powierzchnia sprzeda¿y przekracza
1 000 m2.
17. 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 150m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.
18. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem terenów
zagospodarowanych i do zagospodarowania kubaturowego
nale¿y spe³niæ wymagania zawarte w przepisach odrêbnych
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w tym: 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
nowe 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 obiektom
funkcjonalnoæ i estetykê.
2. Wysokoæ obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej wynosi maksymalnie 10m, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej
po³o¿onej kalenicy dachu. Wysokoæ obiektów gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz gara¿y i budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ i us³ugow¹ w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego wynosi maksymalnie 6 m, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Dach obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej powinien byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, symetryczny, o nachyleniu
po³aci od 350-500 o nadwieszonych okapach; z pokryciem
dachówk¹ lub elementy o fakturze dachówek. Dach budynków gospodarczych i gara¿y winien byæ dwuspadowy lub
jednospadowy o nachyleniu po³aci od 200-500. Kolor dachu
budynków winien byæ zbli¿ony do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, kolor - tynków cian - jasny.
3. Wysokoæ obiektów zabudowy us³ugowej komercyjnej 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,
ale nie wy¿szych ni¿ 15 m. Wysokoæ obiektów us³ugowych
o charakterze publicznym, nale¿y dostosowaæ do funkcji jak¹
bêdzie pe³niæ. Dach obiektów us³ugowych powinien byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, symetryczny, o nachyleniu po³aci od 200-500; z pokryciem dachu dachówk¹,
lub innym materia³em nawi¹zuj¹cym w kolorze do naturalnych barw materia³ów ceramicznych, kolor tynków cian:
jasny. Dach budynków gospodarczych i gara¿y powinien byæ
dwuspadowy symetryczny, ewentualnie jednospadowy,
o nachyleniu po³aci od 200-500. Dopuszcza siê odstêpstwa
od wymienionych zaleceñ dla budynków us³ugowych o nowatorskich rozwi¹zaniach, wysokich walorach estetycznych
i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem
oraz obiektów, w których wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty.
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 mieszkalnictwa i us³ug nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 30% jej powierzchni.
c) po³o¿onej na terenach us³ug nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20%
jej powierzchni.
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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
minimum 1200 m2., minimalna szerokoæ dzia³ki wynosi
18 m. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wydzielenia nowej dzia³ki
zagrodowej z 15% tolerancj¹ w/w parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki zagrodowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe dla samochodów oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika.
2) dla zabudowy jednorodzinnej powierzchnia dzia³ki dla jednego budynku wynosi minimum 800 m2. Minimalna szerokoæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego wynosi 18 m. Minimalna szerokoæ dzia³ki dla budynku w zabudowie bliniaczej wynosi 14m. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wydzielenia
nowej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej z 15% tolerancj¹
w/w 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 jednorodzinnej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe.
3) dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej powierzchnia dzia³ki wynosi minimum 800 m2., minimalna szerokoæ dzia³ki
nie mniej ni¿ 18 m. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wydzielenia
nowej dzia³ki zagrodowej z 15% tolerancj¹ w/w 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 jednorodzinnej i us³ug 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 nale¿y zarezerwowaæ proporcjonaln¹ liczbê
miejsc parkingowych w zale¿noci od wielkoci powierzchni u¿ytkowej
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoci wymagane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej
b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni
u¿ytkowej
c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4-6
miejsc konsumpcyjnych
7. Istniej¹ce budynki mieszkaniowe i us³ugowe, gospodarcze, gara¿e i inne obiekty; po³o¿one poza trasami komunikacyjnymi (oznaczonymi na rysunku planu symbolami KS,
KSGP, GP, KZ, KL) pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustalenia mi zawartymi w rozdziale I, §6 i §7.
Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIETERENÓW
(rodzaj u¿ytkowania)
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust.1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) mieszkalnictwa zagrodowego
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug nieuci¹¿liwych, jako obiektów
wolnostoj¹cych lub wbudowanych w budynki mieszkalne;
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów do 8 stanowisk;
5) zieleni urz¹dzonej;
6) obiektów gospodarczych i gara¿y.
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 suma powierzchni u¿ytkowania
dopuszczalnego nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni
dzia³ki (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 2 pkt. 1 i 5).
§9
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa zagrodowego oznaczone na rysunku planu symbolem MR z podstawowym 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 nieuci¹¿liwych, jako obiektów
wolnostoj¹cych lub wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i 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 suma powierzchni u¿ytkowania
dopuszczalnego nie stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni
dzia³ki (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 2 pkt. 2 i 5).
§ 10
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa i us³ug oznaczone
na rysunku planu symbolem MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami i zabudowê us³ugow¹.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust.1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów;
3) zieleni urz¹dzonej.
4) obiektów gospodarczych i gara¿y
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,
3) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni u¿ytkowania dopuszczalnego nie stanowi³o wiêcej ni¿ 20% po-
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wierzchni terenu u¿ytkowania podstawowego liczonego
w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu ustalonego
w ust. 2 pkt. 3)
§ 11

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. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust.1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych o charakterze ponadlokalnym
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i podporz¹dkowanych u¿ytkowaniu podstawowemu.
3) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów
5) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki
6) zieleni urz¹dzonej
7) obiektów gospodarczych i gara¿y
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 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. 2, pkt.1 i 6).
§ 12
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 obs³ugi rolnictwa, oraz
innych us³ug o charakterze komercyjnym zabezpieczaj¹cych
podstawowe potrzeby mieszkañców
2. 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 wydzielonych, 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
6) obiektów gospodarczych i gara¿y
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 ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 2 pkt.1 i 5)
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3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w za-kresie wynikaj¹cym z zasiêgu
terenowego tych stref.
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, §6 i §7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy
§ 13
1. Wyznacza siê tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC.
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
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.
§ 14
Wyznacza siê tereny zieleni lenej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy. Tereny dolesieñ oznaczono na rysunku symbolem ZL1. W celu ochrony wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ w terenach dolesieñ
i zieleni lenej, za wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ bezporednio s³u¿¹cym prowadzonej dzia³alnoci lenej.
§ 15
1. Wyznacza siê tereny 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, niezainwestowane, tylko czêciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska, po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia ródpolne,
czêsto pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ od intensywnego zagospodarowania lub u¿ytkowania w s¹siedztwie. 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 realizacji:
1) dolesieñ.
2) dojæ pieszych, dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych cie¿ek rowerowych
3) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
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
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realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego
u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust.1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
2) dojæ pieszych, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz cie¿ek rowerowych.
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. Ustala siê warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz regulacji brzegów wód bez zgody powo³anego w tym
celu zarz¹dcy,
2) zabrania siê grodzenia nieruchomoci przyleg³ych do powierzchniowych wód w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania przechodzenia przez ten obszar
§ 18
1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi
i linie kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KS - droga ekspresowa wraz z powi¹zaniami
KSGP - teren przeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej (KS) b¹d drogi g³ównej ruchu przyspieszonego
(KGP) wraz z ich powi¹zaniami
KGP/KZ - droga g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo zbiorcza
KZ - droga zbiorcza
KL - droga lokalna
KD - droga dojazdowa
KK - linia kolejowa wraz z zapleczem
Drogi klas S i GP realizuj¹ powi¹zania zewnêtrzne obszaru
planu, odcinki dróg klas KGP/KZ realizuj¹ powi¹zania zewnêtrzne i wewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic
klas KL i KD - jego powi¹zania wewnêtrzne.
2. Symbol podwójny wymieniony w ust. 1 oznacza, i¿ w okresie do ewentualnego oddania do ruchu docelowych odcinków obwodnicowych drogi krajowej Nr 7 tereny nim opisane pe³niæ bêd¹ funkcjê ulicy klasy GP, a po udro¿nieniu w/w
odcinków - funkcjê ulicy klasy Z .
3. Utrzymuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu KSGP do
czasu realizacji w jego obrêbie drogi ekspresowej (klasy S)
b¹d realizacji lub pozostawienia drogi g³ównej ruchu przyspieszonego (klasy GP) - bez prawa jego przekszta³ceñ z zakazem wprowadzania nowych inwestycji.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie odcinków dróg oznaczonych w planie jako KGP/KZ:
1) obs³uga nowopowstaj¹cej zabudowy na terenach zainwestowanych mo¿e odbywaæ siê za porednictwem zaprojektowanych w niniejszym planie dróg dojazdowych KD;
jedynie w przypadkach braku takich dróg dopuszcza siê dla
tych terenów obs³ugê bezporednio z dróg KGP/KZ pod
warunkiem wykorzystania istniej¹cych wjazdów z tych dróg
na poszczególne dzia³ki (bez mo¿liwoci wykonywania nowych wjazdów). W przypadkach dokonywania podzia³ów
dzia³ek zlokalizowanych na omawianych terenach, dla
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mo¿liwoci zapewnienia dojazdów z dróg KGP/KZ nale¿y
ka¿dorazowo uzyskaæ zgodê zarz¹dcy drogi.
2) obs³uga komunikacyjna nowych terenów budowlanych
mo¿e odbywaæ siê jedynie za porednictwem odcinków
dróg KZ, KL i KD, ³¹cz¹cych siê z drog¹ KS b¹d KGP
w punktach ich istniej¹cych i projektowanych skrzy¿owañ.
5. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych:
1) drogi klasy S (lokalizacja mo¿liwa w obrêbie terenu
KSGP)
70 m
2) drogi klasy GP/Z
40 m
4) drogi klasy G
25 m
5) drogi klasy Z
20 m
6) drogi klasy L
12 m
7) drogi klasy D
8m
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic okrela rysunek
planu. Dla terenu komunikacji oznaczonej symbolami KS,
KSGP pokrywa siê on z przebiegiem linii rozgraniczaj¹cych
okrelonym w "Koncepcji programowej przebudowy drogi
krajowej Nr 7 na drogê ekspresow¹, odc. Lubieñ - Zabornia".
W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych jako
KSGP dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji dróg dojazdowych,
obs³uguj¹cych bezporednio tereny zainwestowania s¹siaduj¹ce z terenami KGSP. Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci
parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg z przepisami odrêbnymi.
6. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) na wydzielonych zatokach postojowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych dróg klas G, Z, L i D
2) w obrêbie dróg klasy D
7. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komunikacyjnych mog¹ byæ pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego, s¹:
1) ci¹gi piesze i rowerowe
2) sieci, obiekty i urz¹dzenia ci¹gi infrastruktury technicznej
3) zatoki autobusowe
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej
6) elementy ma³ej architektury w tym urz¹dzenia ochrony
pieszych przed warunkami atmosferycznymi.
§ 19
1. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych
na rysunku planu jako KP dla obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi
ruchu ko³owego, obejmuj¹ce wydzielone parkingi, stacje
obs³ugi pojazdów, stacje paliw oraz motele, zajazdy, stacje
obs³ugi ruchu turystycznego.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust.1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych.
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
3) zieleni urz¹dzonej,
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.
§ 20
1. Wyznacza siê tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Tereny istniej¹cych i projektowanych urz¹dzeñ zaopatrze-
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nia w wodê oznaczono na rysunku planu symbolem WZ.Tereny istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni cieków oznaczono na rysunku planu symbolem NO. Tereny istniej¹cych
i projektowanych stacji przekanikowych i innych znacznych
koncentracji urz¹dzeñ telekomunikacji oznaczono na rysunku planu symbolem TT.
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 dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.
RODZIA£ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
§ 21
Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okrelonych na rysunku planu.
Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okrelono § 22, § 23, § 24, § 25,
§ 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 niniejszego rozdzia³u.
§ 22
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 z wy³¹czeniem
terenów upraw polowych, terenów lasów i dolesieñ oraz
terenów zieleni nie urz¹dzonej.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturowego, ustala siê:
1) W zakresie gospodarki wodno-ciekowej
a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê z indywidualnych wodoci¹gów lokalnych, bazuj¹cych g³ównie na ujêciach róde³ stokowych, miejscowych potoków lub warstwy wodononej w obrêbie
utworów trzeciorzêdowych, z docelow¹ realizacj¹ wodoci¹gu zbiorczego w oparciu o istniej¹ce ujêcie wody
na rz. Rabie w miejscowoci Raba Wy¿na wykorzystywane aktualnie jako awaryjne ród³o wody dla m. Rabka Zdrój pod warunkiem uprzedniego uporz¹dkowania
statusu prawnego w/w ujêcia, oraz opracowania analizy okrelaj¹cej mo¿liwoci i warunki poboru wody dla
Gminy Raba Wy¿na.
b) prawid³owe gospodarowanie zasobami wód, ich ochrona przed nadmiern¹ eksploatacj¹, poszukiwanie nowych
róde³ wody dla pokrycia potrzeb wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej.
c) odprowadzenie cieków sanitarnych i poprodukcyjnych bezwzglêdnie do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹ cieków, co zostanie osi¹gniête przez realizacjê systemu kanalizacji zbiorczej dla so³ectwa Skawa,
zakoñczonego jedn¹, centraln¹ oczyszczalni¹ cieków,
z równoczesn¹ adaptacj¹ istniej¹cej lokalnej oczyszczalni cieków "Bioclere" obs³uguj¹cej m.in. orodek
zdrowia, szko³ê przedszkole itp., bez mo¿liwoci jej
dalszej rozbudowy.
d) systemem obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy jest system kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie re-
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alizacjê kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z pompowniami dla transportu cieków, z zastosowaniem tak¿e
kanalizacji cinieniowej.
e) poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indywidualnego unieszkodliwiania i odprowadzania cieków
do szczelnych zbiorników wybieralnych - pozostawia siê
jedynie pojedyncze enklawy zabudowy rozproszonej,
po³o¿one poza obszarem ródliskowym.
f) uruchomienie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej czy us³ugowej - uwarunkowane jest wczeniejszym
skanalizowaniem terenu.
g) dopuszcza siê do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej:
 realizacjê w³asnych wysokosprawnych, przydomowych oczyszczalni cieków,
 odprowadzanie cieków do szczelnych bezodp³ywowych zbiorników okresowo opró¿nianych z koniecznoci¹ ich wywo¿enia do oczyszczalni.
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) zaopatrzenie w gaz istniej¹cych i planowanych obiektów kubaturowych nast¹pi z sieci redniego cinienia.
Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci gazowej redniego cinienia. Wyznaczenie
lokalizacji gazoci¹gów rozdzielczych nastêpowaæ bêdzie
na etapie wydawania decyzji pozwoleñ na budowê dla
poszczególnych inwestycji
d) zaleca siê lokalizacjê gazoci¹gów w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komunikacyjnych. Dla projektowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz
podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoci mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu. Szerokoæ stref kontrolowanych, których linia rodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla
gazoci¹gów redniego cinienia powinna wynosiæ 1 m
3) w zakresie elektroenergetyki:
a) lokalizacjê w miejscowoci Raba Wy¿na rozdzielni 110
kV - dzia³ka o powierzchni 1,0 ha
b) wprowadzenie do projektowanej rozdzielni nastêpuj¹cych napowietrznych linii 110 kV
 Skawina - Szaflary
 Jordanów - Szaflary
 Skawina - Rabka
 odga³êzienie do GPZ Jab³onka
c) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu istniej¹cego uk³adu linii redniego i niskiego napiêcia oraz stacji transformatorowych 15/0.4 kV
d) lokalizacjê 6 nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
zlokalizowanych w miejscowociach Raba Wy¿na, Skawa, Harkabuz, Bukowina Osiedla, Rokiciny Podhalañskie
(2 stacje) wraz z napowietrznymi liniami zasilaj¹cymi
15 kV. Wskazane lokalizacje stacji i trasy linii nie posiadaj¹ charakteru obligatoryjnego, a ucilenie ich usytuowania nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
pozwoleñ na budowê dla poszczególnych inwestycji
e) sukcesywn¹ rozbudowê sieci niskiego napiêcia oraz
wymianê istniej¹cych transformatorów na jednostki
o wiêkszej mocy w celu pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb
na energiê, zapewnienia odpowiednich parametrów
oraz niezawodnoci dostaw
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f) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ strefy ograniczonej zabudowy, które wynosz¹:
 dla linii napowietrznych 110 kV 40 m
 dla linii napowietrznych 15 kV 16 m
 dla linii napowietrznych niskiego napiêcia 5 m
 dla linii kablowych SN i nn 1 m
Podane odleg³oci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹ brak
przekroczenia dopuszczalnych wartoci natê¿enia pola
elektromagnetycznego okrelonego w³aciwymi przepisami. Inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ bêdzie
wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola
elektromagnetycznego kosztem i staraniem inwestora
4) w zakresie telekomunikacji
a) utrzymanie istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ ³¹cznoci
b) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê teletechniczn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci teletechnicznej. Wyznaczenie lokalizacji sieci teletechnicznej
nastêpowaæ bêdzie na etapie decyzji pozwoleñ na budowê dla poszczególnych inwestycji.
5) w zakresie ciep³ownictwa
a) zachowanie indywidualnego sposobu ogrzewania
obiektów
b) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego
nale¿y w indywidualnych ród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa ekologicznie czyste.
§ 23
W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ Kt zagro¿enia oddzia³ywaniem komunikacji; obejmuj¹c¹ tereny przylegaj¹ce do projektowanych odcinków drogi KS, do istniej¹cych i projektowanych odcinków dróg KGP zarówno w aktualnym jak projektowanym przebiegu dróg krajowych Nr 7 i 47
oraz do istniej¹cych i projektowanych odcinków dróg g³ównych KG i zbiorczych KZ.
Zasiêg strefy technicznej Kt dla terenu komunikacji oznaczonej symbolami KS, KSGP zosta³ ustalony w planie na podstawie oceny oddzia³ywania na rodowisko wykonanej w ramach "Koncepcji programowej przebudowy drogi krajowej Nr 7
na drogê ekspresow¹, odc. Lubieñ - Zabornia".
Zasiêg strefy Kt wrysowano na rysunek planu. 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 KSGP oraz dróg KGP/
KZ, KGP/KD i KG
 10 m od linii rozgraniczaj¹cych odcinków dróg KZ
 10 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny kolejowe KK,
tym samym granica strefy Kt stanowi nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy dla nowych obiektów mieszkaniowych oraz obiektów i urz¹dzeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi od tych dróg.
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).
Granica strefy Kt zosta³a wrysowana na rysunek planu
Nr1 i pokrywa siê z nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla nowych obiektów mieszkaniowych, za wyj¹tkiem tak zwanej sytuacji plombowej, wype³nienia pierzei zabudowy; w którym,
dopuszcza siê zmniejszenie w/w odleg³oci do linii zabudowy,
któr¹ ustalaj¹ istniej¹ce budynki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 225

 7145 

W celu zobrazowania potencjalnego zakresu uci¹¿liwoci
tras komunikacyjnych wprowadza siê strefê uci¹¿liwoci Ku
okrelon¹ na rysunku planu. Zasiêg strefy Ku dla terenu komunikacji oznaczonej symbolami KS, KSGP, KGP/KZ, KGP/KD,
KG, zosta³ ustalony w planie na podstawie oceny oddzia³ywania na rodowisko wykonanej w ramach "Koncepcji programowej przebudowy drogi krajowej Nr 7 na drogê ekspresow¹,
odc. Lubieñ - Zabornia".
Zasiêg strefy Ku obejmuje pas terenu
 15 - 110 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów KSGP na pó³noc od wêz³a Zabornia (kierunek Kraków)
 15 - 70 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów KSGP na po³udniowy zachód
od wêz³a Zabornia (kierunek Chy¿ne)
 15 - 100 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów KSGP na po³udnie
od wêz³a Zabornia (kierunek Zakopane)
 15 - 40 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg KGP/KZ
 15 - 30 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg KG
 10 - 25 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg KZ
 10 - 30 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów KK
W zlokalizowanych w tej strefie 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 przepisach odrêbnych.
§ 24
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê "T" ochrony
technicznej wokó³ istniej¹cych linii, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz strefê "T1" ochrony technicznej wokó³
projektowanych 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 odrêbne 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.
§ 25
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹ "C"
wokó³ cmentarzy o zasiêgu okrelonym na rysunki planu Nr1.
Zasiêg strefy zosta³ okrelony na podstawie przepisów odrêbnych, 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 odrêbnych, dotycz¹cych wyposa¿enia terenów w wodoci¹g. Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach strefy okrela
siê zieleñ urz¹dzon¹.
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§ 26

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewow¹) o zasiêgu okrelonym na rysunki planu Nr1. Granice
strefy obejmuj¹ tereny zagro¿one zalaniem wod¹ powodziow¹ Q1% oraz obszary zalewane wodami opadowymi
z uwagi na brak odp³ywu spowodowanymi wysokimi stanami wód w rzece.
2. W strefie wprowadza siê:
1). zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie
mieszkalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do utrzymania, z mo¿liwoci¹ remontu i rozbudowy pod warunkiem
przeprowadzenia szczegó³owych badañ wiadcz¹cych
o mo¿liwoci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji.
3) jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy to zieleñ niska nie urz¹dzona, ³¹ki i pastwiska.
§ 27
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê osuwiskow¹
"O" obejmuj¹c¹ swymi granicami obszar osuwisk i terenów
potencjalnego ich wystêpowania. Zasiêg strefy zosta³ okrelony na rysunkach planu Nr 1.
2. W strefie 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 geologiczno-in¿ynierskich wiadcz¹cych o mo¿liwoci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu.
3) Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy okrela siê zalesienia.
§ 28
1. W celu ochrony istniej¹cych urz¹dzeñ i systemów melioracji
tworzy siê strefê melioracji "M" o zasiêgu okrelonym na
rysunki planu Nr 1. Granice strefy obejmuj¹ tereny, w których zrealizowana jest melioracja tj. drenowanie systematyczne i rowy szczegó³owe, a tak¿e melioracja podstawowa.
2. W terenach objêtych stref¹ ustala siê zachowanie obecnego, rolnego u¿ytkowania terenów.
3. W sytuacjach koniecznoci realizacji inwestycji na terenach
posiadaj¹cych sieci i urz¹dzenia melioracyjne, nale¿y wykonaæ inwestycjê w taki sposób, aby jej realizacja nie wp³ynê³a negatywnie na funkcjonowanie istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ.
§ 29
W celu ochrony najwy¿szych wartoci przyrodniczych i krajobrazowych wystêpuj¹cych w obszarze planu oraz na podstawie przepisów odrêbnych szczególn¹ ochron¹ statutow¹ objêto wystêpuj¹ce w planie pomniki przyrody:
 lipy drobnolistne w Skawie 2 sztuki Nr rejestrowy 27
W bezporednim s¹siedztwie pomników przyrody (w ramach
dzia³ki) obowi¹zuje zasada nadrzêdnoci ochrony przyrody nad
innymi sposobami u¿ytkowania terenu. Ka¿de zamierzenie inwestycyjne, wymaga dotrzymania warunków okrelonych
w przepisach odrêbnych.
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§ 30
W celu ochrony obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych wyznacza siê strefê "E" Ochrony Ekspozycji.
Obejmuje ona eksponowane enklawy terenu po³o¿one
w 100 m pasie wzd³u¿ ci¹gów widokowych i wokó³ punktów
widokowych wyznaczonych na rysunku planu Nr1.
W strefie obowi¹zuje szczególna ochrona walorów krajobrazowych oraz dba³oæ o staranne wkomponowywanie obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz. W obszarze strefy "E" zakazuje siê
lokalizacji wysokich urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej (np. wie¿ przekanikowych, linii przesy³owych wysokiego napiêcia) oraz innych urz¹dzeñ i obiektów; w tym noników reklamowych ("bilbordów"). W obrêbie strefy postuluje
siê ograniczenie wysokoci i gabarytów zabudowy.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLIV/331/2006
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 lutego 2006 r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA SO£ECTWO SKAWA
RYSUNEK PLANU NR 1
SKALA 1:10 000
Legenda:
Granica terenu objêtego planem

§ 31
W celu jednoznacznego okrelenia obszarów, w których
obowi¹zuj¹ zasady naliczania stawki procentowej wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonan¹ 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 § 32.
Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 32
Zgodnie z art. 36, ust.3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ wzrostu wartoci nieruchomoci nie bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy
w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ przeznaczenia terenu w wysokoci
1. 10% dla terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego M.
2. 15% dla terenów mieszkalnictwa i us³ug MU.
3. 0% dla terenów pozosta³ych.
§ 33
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 34
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne
Przeznaczenie terenu
M
MR
MU
UP
UC
ZC
ZN
ZL
ZL1
R
W
NO, TT

KS
KSGP
KGP/KZ
KGP/KD

KL
KD
KP
KK

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
Tereny mieszkalnictwa zagrodowego
Tereny mieszkalnictwa i us³ug
Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym
Tereny us³ug komercyjnych
Tereny cmentarzy
Tereny zieleni nie urz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym
Tereny zieleni lenej
Tereny dolesieñ
Tereny upraw polowych
Tereny wód otwartych
Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Teren przeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej wraz z jej powi¹zaniami
Teren przeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej b¹d drogi g³ównej ruchu przypieszonego wraz z powi¹zaniami
Droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego,
docelowo zbiorcza
Droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego
docelowo dojazdowa
Droga (ulica) lokalna
Droga (ulica) dojazdowa
Obiekty i urz¹dzenia obs³ugi ruchu ko³owego
Linia kolejowa wraz z zapleczem
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Przejazdy kolizyjne

Strefa techniczna komunikacji

Przejazdy bezkolizyjne

Strefa techniczna "T" wokó³ sieci infrastruktury
technicznej - istniej¹ca
Strefa techniczna "T" wokó³ sieci infrastruktury
technicznej - projektowana
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu wartoci nieruchomoci

Zasady zagospodarowania terenów wg stref polityki przestrzennej
Strefa sanitarna "C"
Strefa potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa obszarów zmeliorowanych "M"

Elementy istniej¹ce i projektowane zagospodarowania

Strefa osuwiskowa "O"

Ci¹gi widokowe
Szlaki turystyczne
Pomniki przyrody

Strefa uci¹¿liwoci komunikacji

Uk³ad sekcji mapy

1

2

3

4

5

6
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