DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 204

Kraków, dnia 7 maja 2010 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
1359
1360

‟
‟

Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Trinitatis" w Bochni.*

11277

Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pagórek" w Bochni.*

11356

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynnoņci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

1359
895

UCHWAŁA NR XLII/396/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Trinitatis" w Bochni.
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póňniejszymi zmianami) Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Trinitatis" w Bochni, zwany dalej
"planem", stwierdzając jego zgodnoņć z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia uchwalonego w dniu 27 sierpnia 2009 r. uchwałą
Nr XXXIV/349/09 Rady Miasta Bochni.
2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice zostały
okreņlone w uchwale Nr VI/65/07 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego
terenu
"Trinitatis"
w Bochni i obejmuje teren w obrysie ograniczony:
„ od północy; północną granicą terenów kolejowych;
„ od zachodu; granicą administracyjną miasta Bochni;
„ od południa osiami dróg: ul. Brodzińskiego, ul. Kazimierza Wielkiego;
„ od wschodu osiami dróg: ul. Jana Matejki, ul. Ņwiętokrzyskiej, ul. Edwarda Windakiewicza, ul. Campi
działką 2961 (droga) po północno - zachodniej
granicy wydzielonego pasa drogi do kotłowni, południową granicą działki nr 2889; zachodnimi granicami działek nr 2998, 2888,2980,2981,4004/1

(działka kolejki) przez ulicę Karosek, zachodnią
granicą działki nr 2189 (łącznik pomiędzy ulicą Karosek a ulicą Wodociągową do ulicy Wodociągowej).
Z wyłączeniem terenu objętego obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego "Chodenice"; zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Bochni nr IV/19/98
z dnia 2 grudnia 1998 r.
§ 2.
1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treņci
uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne okreņlone w rozdziale I Uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujace na
całym obszarze planu - okreņlone w rozdziale II
Uchwały;
3) zasady przeznaczenia terenu, okreņlone w rozdziale III Uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, okreņlone w rozdziale IV Uchwały;
5) przepisy końcowe okreņlone w rozdziale V Uchwały.
2. Integralnymi częņciami Uchwały są:
1) Częņć graficzna planu, obejmująca:
a) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik Na 1 , ustalający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
2) Rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu,
obejmujące załącznik Nr 2 i Nr 3:a) załącznik nr 2 -
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zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, b) załącznik nr 3 - okreņlający sposób realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Miasta Bochni;
2) planie - należy przez to rozumieć tekst planu i częņć
graficzną planu;
3) tekņcie planu - nalezy przez to rozumieć treņć niniejszej uchwały;
4) rysunku planu - nalezy przez to rozumieć załącznik
nr 1 do uchwały;
5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) terenie - nalezy przez to rozumieć teren wyznaczony
planem, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą przypisanymi wyłącznie do tego terenu, w którym obowiazują te same ustalenia;
7) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie ustalone na rysunku planu wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
8) przestrzeni publicznej ‟ należy przez to rozumieć
dostępne publicznie obszary; takie jak: ulice, ņcieżki
piesze i rowerowe wraz z przyległymi pasami terenu, place, skwery, dziedzińce, otoczenia przystanków komunikacji drogowej, służące zaspokajaniu
potrzeb ogółu użytkowników;
9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje
w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie
ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoņci z przepisami odrębnymi;
10) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia, inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje
kolizji z przeznaczeniem podstawowym.
11) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu,
lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi
działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może
być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego;
12) braku uciążliwoņci prowadzonego programu usługowego należy przez to rozumieć taki rodzaj działalnoņci usługowej, która nie wywołuje uciążliwoņci
dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania
standardów jakoņci ustalonych dla ņrodowiska,
okreņlonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza
hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym
substancji zapachowych;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy ‟ należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną w tekņcie, okreņlającą dopuszczalne zbliżenie
elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, ta-

14)

15)

16)

17)

18)
19)
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rasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać
tej odległoņci o więcej niż 2,0 m;
terenie biologicznie czynnym † należy przez to
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w
sposób zapewniający naturalna wegetację, a także
50% powierzchni tarasu i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę
powierzchniową na tym terenie;
powierzchni zabudowanej terenu ‟ należy przez to
rozumieć sumę powierzchni zabudowanej, liczoną
zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej;
wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej,
wyrażony w procentach;
działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomoņć gruntową spełniającą łącznie następujące
warunki:
a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w planie pod zainwestowanie i oznaczone na rysunku planu symbolami : MN, MM,
MW, MU, U, UC, UP, UT, KP; ZU, ZD, ZC, W, E,
C, G, T;
b) parametry zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,
c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpoņredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub
poprzez służebnoņć dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu
nie wydzielonego ,
d) możliwoņć realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
„Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia”.
noņnikach reklamowych - należy przez to rozumieć
tablice, „bilbordy” i inne wolnostojące konstrukcje
służące do umieszczania na nich reklam lub plakatów informacyjnych.
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4.

1. Ustalenia zawarte w tekņcie planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w częņci graficznej
planu.
2. Ustalenia zawarte w tekņcie planu oraz w częņci graficznej planu obowiązują łącznie, w zakresie okreņlonym uchwałą.
3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
4. Okreņlone w § 2 ust.1 pkt 3 zasady przeznaczenia
terenu obejmują: 1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt. 9; 2) dopuszczalny rodzaj
przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt.10.
5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi
należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące
się w przeznaczeniu podstawowym, względnie - przy
dochowaniu warunków przewidzianych niniejszą
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uchwałą i przepisami odrębnymi - na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
6. Elementy rysunku planu:
1) granica terenu objętego planem ‟ pokrywa się z linią rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opracowywanego planu;
2) granica terenów zamkniętych‟ biegnie granicą
ewidencyjną działek wykazanych w załączniku do
decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia
26.09.2005r. w sprawie ustalenia terenów przez
które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych.
7. Elementy ustaleń rysunku planu:
1) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów
o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
2) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu
jest okreņlony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiada literowe oznaczenie identyfikacyjne
oraz cyfrę umieszczoną przed nim, stanowiącą odnoņnik do ustaleń tekstowych. Oznaczenie identyfikacyjne:
a) MN ‟ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MM - tereny mieszkalnictwa zabudowy grupowej,
c) MW ‟ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d) MU ‟ tereny zabudowy mieszkaniowej i usług,
e) UP ‟ tereny zabudowy usługowej o charakterze
publicznym,
f) U ‟ tereny zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym,
g) UC ‟ teren rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,
h) UT ‟ tereny rekreacji, sportu i turystyki,
i) KP ‟ tereny garaży i parkingów,
j) ZD ‟ tereny ogrodów działkowych,
k) ZC ‟ teren cmentarza,
l) ZU ‟ tereny zieleni urządzonej,
m) ZR ‟ tereny zieleni nie urządzonej,
n) ZL ‟ tereny lasów,
o) ZL1 ‟ tereny zalesień,
p) WS ‟ tereny wód powierzchniowych,
q) KDGP ‟ tereny dróg publicznych ‟ droga główna
ruchu przyspieszonego,
r) KDZ ‟ tereny dróg publicznych ‟ drogi zbiorcze,
s) KDL ‟ tereny dróg publicznych ‟ drogi lokalne,
t) KDD ‟ tereny dróg publicznych ‟ drogi dojazdowe,
u) KDW ‟ tereny dróg wewnętrznych ‟ drogi wewnętrzne,
v) KDX ‟ ciągi pieszo - jezdne,
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w) W ‟ tereny infrastruktury technicznej ‟ wodociągi,
x) G ‟ tereny infrastruktury technicznej ‟ gazownictwo,
y) C ‟ tereny infrastruktury technicznej ‟ ciepłownictwo,
z) T ‟ tereny infrastruktury technicznej ‟ telekomunikacja,
aa) E ‟ tereny infrastruktury technicznej ‟ elektroenergetyka.

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - okreņla dopuszczalne zbliżenie elewacji budynshy;ku do linii rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia przed
wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległoņci o więcej niż 2,0 m;
nieprzekraczalna linia zabudowy przebiegająca
wzdłuż dróg KDGP, KDZ oraz w sąsiedztwie terenów kolejowych (terenów zamkniętych) pokrywa
się z granicą strefy technicznej komunikacji (Kt),
w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż
pokrywa się ona z linią rozgraniczającą;
4) strefa techniczna komunikacji Kt - obejmuje pasy
terenów położone bezpoņrednio wzdłuż dróg KDGP,
KDZ oraz terenów kolejowych (terenów zamkniętych);
5) strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji Kpu,obejmuje
tereny położone wzdłuż drogi KDGP i KDZ oraz
wzdłuż terenów kolejowych (terenów zamkniętych) o znacznym istniejącym i potencjalnym obciążeniu komunikacyjnym, na których występuje
lub zakłada się wystąpienie przekroczeń dopuszczalnego, długookresowego, ņredniego poziomu
dňwięku Ln = 50 dB dla pory nocnej, wywołanego
ruchem samochodowym i kolejowym;
6) strefa hydrogeniczna -obejmuje pasy terenu leżące
w bezpoņrednim sąsiedztwie cieków stanowiące jego naturalną biologiczną otulinę; strefa obejmuje
również tereny zagrożone zalaniem lub podtopieniem.
7) strefa zalewów historycznych - okreņla granice
terenów, na których wystąpiły podtopienia lub powodzie i istnieje potencjalne zagrożone zalaniem
wodą powodziową;
8) strefa zagrożeń osuwiskowych aktywnych - obejmuje obszary zarejestrowanych osuwisk, w których ze
względu na rozpoznane uwarunkowania geologiczne i ukształtowanie terenu występuje realna możliwoņć osuwania się mas ziemi, wywołanych na
przykład: wzrostem wilgotnoņci gruntu po długotrwałych opadach lub roztopach; podcięciem stoku
przez erozję lub w wyniku działalnoņci człowieka,
np. przy budowie drogi, ewentualnie nadmiernym
obciążeniem stoku, np. przez realizację zabudowy.
9) strefa zagrożeń osuwiskowych nieaktywnych obejmuje obszary, w których występuje szczególne
ukształtowanie terenu oraz warunki geologiczne
predysponujące do wystąpienia osuwania się mas
ziemi wywołanych na przykład: wzrostem wilgotnoņci gruntu po długotrwałych opadach lub rozto-
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pach; podcięciem stoku przez erozję lub w wyniku
działalnoņci człowieka, np. przy budowie dróg i realizacji zabudowy oraz przy nadmiernym obciążeniem stoku.
10) strefa ochrony krajobrazowej - obejmuje tereny
otwarte dalekiego widoku, enklawy zabudowy
wraz z terenami sadów i zadrzewień, posiadające
szczególne walory krajobrazowe wymagające
ochrony;
11) strefa ņcisłej ochrony konserwatorskiej - ustalona
w planie, o zasięgu okreņlonym na rysunku planu,
obejmuje fragmenty układów przestrzennych
wzdłuż ulic: Wąwóz, Trinitatis, Chodenickiej i Krakowskie Przedmieņcie oraz cmentarz komunalny
ņw. Rozalii przy ulicy Orackiej, zespół kolonii górniczej Trinitatis z lat ok. 1778-83 wraz z istniejącymi obiektami posiadającymi cechy zabytkowe;
12) strefa częņciowej ochrony konserwatorskiej - ustalona w planie, o zasięgu okreņlonym na rysunku
planu, obejmuje historyczną (sięgającą czasów
ņredniowiecza) częņć wsi Chodenice, zespół zabudowy przedmiejskiej w zachodniej częņci Krakowskiego Przedmieņcia wraz z ulicą Nowy Ņwiat
oraz zabudowę przylegającą po zachodniej stronie do ulicy Campi wraz z istniejącymi obiektami
posiadającymi cechy zabytkowe;
13) strefa otulinowa - ustalona w planie, o zasięgu
okreņlonym na rysunku planu, obejmuje przedpola strefy ņcisłej i częņciowej ochrony konserwatorskiej;
14) obiekty posiadające cechy zabytkowe - to budynki
posiadające cechy lub elementy zabytkowe np
formę (kształt i proporcje), gabaryt lub detal architektoniczny, nie wpisane do Rejestru Zabytków
Województwa Małopolskiego, ani nie wpisane do
gminnej ewidencji zabytków ale wymagające
ochrony.
15) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków
- to budynki posiadające cechy lub elementy zabytkowe np formę (kształt i proporcje), gabaryt
lub detal architektoniczny, wpisane do gminnej
ewidencji zabytków; (na podstawie danych
otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Krakowie delegatura w Tarnowie);
16) strefa ochrony archeologicznej - obejmuje obszary,
w których występują zachowane w ziemi relikty
przeszłoņci z okresu: epoki kamienia, epoki brązu,
okresu wpływów rzymskich, prehistorii, wczesnego ņredniowiecza oraz póňnego ņredniowiecza;
oraz tereny stanowisk archeologicznymi stanowiących ņlady osadnictwa wraz ze stanowiskami
ponownie zlokalizowanymi.
17) strefa potencjalnego występowania roņlin objętych
ochroną gatunkową ‟ obejmuje tereny, na których na podstawie wstępnych badań, zidentyfikowano występowanie roņlin objętych ochroną
gatunkową.
8. Elementy oznaczone na rysunku planu - okreņlone
przepisami i decyzjami odrębnymi:
1) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej - obejmujące pasy terenu przyległego
do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
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w których zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu;
2) strefa złoża kopalin- obejmująca złoże surowców
ilastych ceramiki budowlanej.
3) fragment układu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytków pod numerem A - 244 (teren po
wschodniej stronie ulicy Matejki);
4) stanowiska archeologiczne - zapisane w ewidencji
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Krakowie (numer stanowiska zgodny z ewidencją).

9. Rysunek planu, okreņla zasady uzbrojenia terenu, w
tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych,
które należy traktować jako orientacyjne; szczegółowy
przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy
okreņlać na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych.
10. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu
- nie stanowiące ustaleń planu:
1) 0 kategoria terenu górniczego (teren górniczy
„Bochnia I obecnie zlikwidowany);
2) I kategoria terenu górniczego (teren górniczy
„Bochnia I obecnie zlikwidowany);
3) II kategoria terenu górniczego (teren górniczy
„Bochnia I obecnie zlikwidowany);
4) filar ochrony dla szybu Trinitatis;
5) szlaki turystyki rowerowej;
6) szlaki turystyki pieszej;
7) szlak narciarski „Skarbek”;
8) cieki wodne;
9) kapliczki i krzyże przydrożne;
10) granica obszaru rewitalizacji ustalonego na podstawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia Stare Miasto ‟ Osiedla na lata
2007-2013;
11) zlikwidowane odwierty poszukiwawcze (położenie odwiertu zaznaczono w przybliżeniu).
Rozdział II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU
§ 5. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Ustala się podstawowe zasady
ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. W celu zachowania wartoņci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania ņrodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej ‟ przez które rozumie się sieci
i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Obowiązuje zakaz wprowadzania nieczyszczonych
ņcieków do wód powierzchniowych i do ziemi.
3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem
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utrzymania czystoņci i porządku na terenie Gminy
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów,
dopuszcza się możliwoņć indywidualnego sposobu
zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych noņników energii lub
ustala się koniecznoņć zastosowania technologii
i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do ņrodowiska.
5. Ustala się możliwoņć prowadzenia remontów, rozbudowy i budowy urządzeń melioracji wodnych, w zakresie i rozmiarze wynikającym z potrzeb.
6. Zgodnie z przepisami odrębnymi, ewentualna uciążliwoņć wynikająca z prowadzonej działalnoņci musi
ograniczać się do granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny.
7. Ustala się poziom hałasu:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW
oraz w terenach mieszkalnictwa zabudowy grupowej oznaczonych na rysunku planu symbolami MM
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
3) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku, jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;
4) w terenach rekreacji, sportu i turystyki oznaczonych na rysunku planu symbolami UT oraz w terenach zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku
planu symbolami ZU obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;
5) w terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym oznaczonych symbolami UP obowiązują
dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku, jak
dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
6) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie
nie ustala się kategorii w tym zakresie.
8. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
o zasięgu okreņlonym w przepisach odrębnych. Na
rysunku planu zaznaczono zasięgi stref technicznych
od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla zabudowy mieszkaniowej. Jako preferowane formy
użytkowania gruntów w ramach stref ustala się realizację zieleni niskiej.
9. Ustala się strefę techniczną komunikacji o symbolu
Kt. W strefie Kt wprowadza się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Strefą objęto pasy
terenu o szerokoņci:
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1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków drogi KDGP,
2) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg KDZ,
3) 10 m od linii rozgraniczających terenów kolejowych (pokrywających się z granicą terenów zamkniętych) oraz minimum 20 m od skrajnego toru.
W terenach budowlanych, granica strefy pokrywa się
z nieprzekraczalną linią zabudowy dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się
możliwoņć przyjęcia mniejszych odległoņci, niż ustalono powyżej dla lokalizacji nowych budynków
mieszkaniowych oraz nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi - w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem
(np. w sytuacji uzupełnienia istniejącej linii zabudowy wyznaczonej istniejącymi budynkami - sytuacja
plombowa lub kontynuacji pierzei ustalonej minimum trzema istniejącymi budynkami na działce bezpoņrednio sąsiadującej), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań okreņlonych w przepisach odrębnych.
Istniejące budynki położone w zasięgu strefy Kt pozostawia się do utrzymania, remontu, nadbudowy,
przekształceń i ewentualnej rozbudowy, pod warunkiem
nie
przybliżania
obiektu
do
drogi.
W strefie technicznej komunikacji Kt wskazana jest
lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze
osłon izolacyjnych, przeciwņnieżnych i przeciwwietrznych oraz obiektów i urząshy;dzeń służących
ochronie akustycznej.
10. Ustala się strefę potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji Kpu. W strefie Kpu w odległoņciach:
1) zgodnie z rysunkiem planu -od drogi KDGP,
2) 10 ‟ 20m od linii rozgraniczających dróg KDZ,
3) 10 ‟ 210 m od linii rozgraniczających terenów kolejowych (pokrywających się z granicą terenów
zamkniętych)
wprowadza się warunek dla lokalizacji budynków
mieszkalnych oraz przeznaczonych na stały pobyt
ludzi, polegający na realizacji zabezpieczeń
(zgodnie z wymogami ochrony akustycznej)
umożliwiających osiągnięcie w ich otoczeniu poziomu hałasu równoważnego nie przekraczającego
wartoņci
dopuszczalnych,
okreņlonych
w oboshy;wiązujących przepisach odrębnych, dotyczących osiągnięcia dopuszczalnych poziomów
hałasu w ņrodowisku dla terenów mieszkaniowych. Ewentualne odstępstwa od w/w ustaleń
mogą być wprowadzone z chwilą zrealizowania
zabezpieczeń akustycznych wykonanych na podstawie analiz uciążliwoņci akustycznej (raportów,
ocen oddziaływania na ņrodowisko), w których
okreņlony zostanie rzeczywisty zasięg propagacji
hałasu w ich otoczeniu, umożliwiający zmniejszenie zasięgu strefy Kpu.
11. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefę zalewów historycznych od rzeki Raby, o zasięgu wyznaczonym na rysunki planu. Granice strefy obejmują
tereny zagrożone zalaniem wodami powodziowymi,
oraz obszary zalewane wodami opadowymi z uwagi
na brak odpływu od wysokich stanów wód . W strefie tej działalnoņć inwestycyjną należy prowadzić ze
ņwiadomoņcią możliwoņci wystąpienia powodzi.
Obecni użytkownicy oraz przyszli inwestorzy, winni
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podjąć działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat materialnych i niematerialnych na wypadek wystąpienia zagrożenia, polegających na: realizacji obiektów bez podpiwniczeń oraz zastosowania materiałów budowlanych odpornych na wodę.
Ponadto w obszarze strefy wyklucza się możliwoņć
lokalizacji obiektów stwarzających zagrożenie skażenia ņrodowiska w przypadku zalania.
12. W celu ochrony istniejących wartoņci przyrodniczych
ustala się strefę potencjalnego występowania roņlin
objętych ochroną gatunkową. W sytuacji potwierdzenia ich występowania na podstawie specjalistycznych opracowań i po okreņleniu ich faktycznego
zasięgu teren strefy lub jej częņć należy objąć ochroną poprzez pozostawienie go w naturalnym stanie
jako teren biologicznie czynny. Występujące w obszarze planu obszary potencjalnego występowania
roņlin objętych ochroną gatunkową zidentyfikowano
w terenie 4UT, 10ZU, 2ZD i oznaczono na rysunku
planu.
13. Ustala się strefę zagrożeń osuwiskowych aktywnych,
obejmującą tereny zalesień. W strefie obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych.
14. Ustala się strefę zagrożeń osuwiskowych nieaktywnych obejmującą tereny zieleni nie urządzonej i tereny lasów oraz tereny istniejącego i potencjalnego zainwestowania. W strefie zagrożeń osuwiskowych
nieaktywnych istniejące zainwestowanie pozostawia
się do utrzymania i dopuszcza się możliwoņć realizacji nowych obiektów kubaturowych, pod warunkiem
przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów
okreņlonych
w
dokumentacji
geologicznoinżynierskiej ņwiadczącej o możliwoņci bezpiecznego
Nr stanowiska
1
Bochnia, stan. 2
Bochnia, stan. 3

Nr obszaru AZP
2
104-61
104-61

Nr na obszarze
3
2
3

Bochnia, stan. 4

104-61

4

Bochnia, stan. 5
Bochnia, stan. 6

104-61
104-61

5
6

Bochnia, stan. 7

104-61

7

Bochnia, stan. 8

104-61

8

Bochnia, stan. 9
Bochnia, stan. 10
Bochnia, stan. 11
Bochnia, stan. 12
Bochnia, stan. 13
Bochnia, stan. 14
Bochnia, stan. 15
Bochnia, stan. 16
Bochnia, stan. 17
Bochnia, stan. 18
Bochnia, stan. 19
Bochnia, stan. 20
Bochnia, stan. 21
Bochnia, stan. 22
Bochnia, stan. 23

104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61
104-61

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Poz. 1359
przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu.

15. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin, dla umożliwienia ich póňniejszej
eksploatacji tworzy się strefę złoża kopalin. Złoże to
obejmuje zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej. Granica strefy złoża kopalin, wyznaczona
na rysunku planu, pokrywa się z granicami tego złoża. W strefie obowiązuje zakaz realizacji obiektów i
urządzeń nie związanych z eksploatacją.
16. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu okreņlonym na rysunku planu;
obejmującą pasy terenu położone w bezpoņrednim
sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla
ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy. Zabrania się grodzenia nieruchomoņci przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległoņci mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
17. W obszarze planu obowiązuje zakaz prowadzenia
działalnoņci rolniczej powodującej uciążliwoņci dla
mieszkańców, w szczególnoņci dotyczy to hodowli
wywołujących między innymi uciążliwoņci zapachowe.
§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu:
1. Na obszarze planu występują stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
Funkcja
4
osada
ņlad osadn.
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
osada
osada
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
osada
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
skarb?
skarb
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.

Chronologia
5
prehistoria
neolit
wczesne ņredn.
wczesne ņredn.
póňne ņredn.
III-V okr. ep. brązu
prehistoria
wczesne ņredn,
prehistoria
okres rzymski (POR)
okres rzymski
póňne ņredn.
prehistoria
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
nieokreņlona
ep. kamienia
neolit
okr. rzymski
okr. rzymski
okr. rzymski
okr. rzymski
okr. rzymski
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Bochnia, stan. 24
Bochnia, stan. 25
Bochnia, stan. 26
Bochnia, stan. 27

104-61
104-61
104-61
104-61

24
25
26
27

Bochnia, stan. 28

104-61

28

Bochnia, stan. 29
Bochnia, stan. 30

104-61
104-61

29
30

Bochnia, stan. 31
Bochnia, stan. 32
Bochnia, stan. 33
Bochnia, stan. 34

104-61
104-61
104-61
104-61

31
32
33
34

Bochnia, stan. 35
Bochnia, stan. 42

104-61
104-61

35
60

Bochnia, stan. 43

104-61

61

Bochnia, stan. 44

104-61

62

Bochnia, stan. 46

104-61

68

Bochnia, stan. 47

104-61

69

Bochnia, stan. 56
Bochnia, stan. 57

104-61
104-61

78
79

Bochnia, stan. 58
Bochnia, stan. 59

104-61
104-61

80
81

Bochnia, stan. 60

104-61

82

Bochnia, stan. 83
Bochnia, stan. 84

104-60
104-60

190
191

Wszelkie działania inwestycyjne w ich obrębie,
wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów
i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Występujące w obszarze planu stanowiska archeologiczne oznaczono na rysunku planu. Stanowiska archeologiczne
posiadają trudny do okreņlenia rzeczywisty zasięg
i wartoņć poznawczą. Na terenie stanowisk dopuszcza
się możliwoņć prowadzenia prac budowlano-ziemnych
pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia ratowniczych badań sondażowo ‟ wykopaliskowych. Jeżeli
prace te nie pozwolą na wyciągnięcie jednoznacznych
wniosków, konieczne jest wówczas zapewnienie stałego
nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych.

ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
osada
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
osada
osada
osada
ņlad osadn.
osada
osada
osada
ņlad osadn.
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
osada
osada
ņlad osadn.
osada
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
osada
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
Osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
osada
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
ņlad osadn.
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okr. rzymski
okr. rzymski
wczesne ņredn.
ep. kamienia neolit
ep. kamienia
neolit
prehistoria
póňne ņredn.
neolit
neolit
epoka brązu
IV okr. ep. brązu
neolit
prehistoria
prehistoria
okr. rzymski (POR)
okr. rzymski (POR)
wcz. ep. brązu?
póňne ņredn.
neolit
wcz. ep. brązu?
wczesne ņredn.
neolit
wcz. ep. brązu?
póňne ņredn.
ep. kamienia
neolit?
wcz. ep. brązu?
neolit?
wcz. ep. brązu?
prehistoria
Ep. Kamienia
Okr. rzymski
Póňne ņredn.
prehistoria
Wcz. Ep. Brązu
Póňne ņredn.
Ep. Kamienia
Prehistoria
Póňne ņredn.
wczesne ņredn.
ep. kamienia
neolit
wczesne ņredn.

2. W celu ochrony zachowanych w ziemi reliktów przeszłoņci z okresu: epoki kamienia, epoki brązu, okresu
wpływów rzymskich, prehistorii, wczesnego ņredniowiecza oraz póňnego ņredniowiecza ustalono w planie
strefę ochrony archeologicznej. W obszarze strefy
ochrony archeologicznej mogą być prowadzone działania inwestycyjne związane z pracami ziemnymi, ale
należy je prowadzić ze ņwiadomoņcią możliwoņci
ujawnienia reliktów z przeszłoņci i w sytuacji zaistnienia przesłanki ņwiadczącej o natrafieniu na nie należy
przedsięwziąć ratownicze badania sondażowowykopaliskowe. Jeżeli badania te nie pozwolą na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków, konieczne jest
wówczas zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych.
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3. Występujący w obszarze planu obiekt zabytkowy
wpisany do rejestru zabytków (układ urbanistyczny
A 244 - teren po wschodniej stronie ulicy Matejki); objęto ochroną konserwatorską. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tego obiektu, wymagają postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów
objętych ochroną konserwatorską.
4. Występujące w obszarze planu obiekty zabytkowe
wpisane do ewidencji zabytków podlegają ochronie
z uwagi na formę ich budynku, gabaryt lub detal architektoniczny. Dopuszcza się remonty lub rozbudowę
tych obiektów, z zachowaniem zasady polegającej na
przywróceniu oraz utrzymaniu historycznej formy,
gabarytu lub detalu zidentyfikowanego w tym obiekcie. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tych
obiektów, wymagają postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się
do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.
Ewentualne odstępstwa od w/w ustaleń mogą być
wprowadzone z chwilą zaktualizowania (w trybie
okreņlonym w przepisach odrębnych) gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych, w której też okreņlone zostaną
możliwoņci trwałego zachowania zabytków oraz ich
zagospodarowanie i utrzymanie jak również zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartoņci zabytków.
5. Występujące w obszarze planu obiekty posiadające
cechy zabytkowe podlegają ochronie z uwagi na przykład na formę budynku, gabaryt lub detal architektoniczny. Dopuszcza się remonty lub rozbudowę tych
obiektów, z zachowaniem zasady polegającej na
przywróceniu oraz utrzymaniu historycznej formy,
gabarytu lub detalu zidentyfikowanego w tym obiekcie.
6. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych w obszarze planu wyznacza się:
1) strefę ņcisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującą fragmenty układów przestrzennych wzdłuż ulic:
Wąwóz, Trinitatis, Chodenickiej i Krakowskie
Przedmieņcie oraz cmentarz komunalny ņw. Rozalii przy ulicy Orackiej, zespół kolonii górniczej Trinitatis z lat ok. 1778-83 wraz z istniejącymi obiektami zabytkowymi wpisanymi do ewidencji zabytków oraz obiektami posiadającymi cechy zabytkowe. W strefie ustala się koniecznoņć celowego
kształtowania zabudowy i zagospodarowania, polegającą na:
a) zachowaniu historycznego ukształtowania
układu
urbanistycznego
poprzez
utrwashy;lenie istniejących struktur o wysokich wartoņciach kulturowych, utrzymanie histoshy;rycznych podziałów własnoņciowych,
b) zachowaniu i uczytelnieniu zabytkowych układów przestrzenshy;nych obejmujących: rozplanowanie ulic, placów, kompozycji wnętrz
urbanistycznych i kompozycji zieleni oraz poszczególshy;nych elementów tego układu
obejmujących historyczną zabudowę,
c) utrzymaniu i konserwacji wszystkich obiektów
zabytkowych,
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d) odtworzeniu zniszczonej zabytkowej architektury i założeń urbanistycznych; ewentualne zaznaczenie ich ņladów,
e) dostosowaniu nowej zabudowy do historycznej
kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, sytuacji, skali i bryły, przy założeniu
harmonijnego
współistnienia
elementów
kompozycji historycznej i współczesnej oraz
nawiązaniu formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej,
f) odzyskaniu kulturowego charakteru wnętrz
urbanistycznych poprzez: uzupełnienie istniejących pierzei zabudową o charakterze plombowym, operując tradycyjnymi formami oraz
bryłami i gabarytami dostosowanymi do otoczenia, uzupełnienie zieleni i nawierzchni
(bruk),
g) utrzymaniu funkcji historycznie utrwalonych
oraz dostosowanie funkcji współczesnych do
wartoņci zabytkowych zespołów i jego poszczególnych obiektów,
h) ochronie terenów zielonych naturalnych i urządzonych, będąshy;cych wypełnieniem układów
i otoczenia zespołu urbanistyczshy;nego wraz
z ich płaszczyzną ekspozycji,
i) zakazie wprowadzania funkcji uciążliwych i degradujących zabytkową substancję,
2) strefę częņciowej ochrony konserwatorskiej, obejmującą historyczną (sięgającą czasów ņredniowiecza) częņć wsi Chodenice, zespół zabudowy
przedmiejskiej w zachodniej częņci Krakowskiego
Przedmieņcia wraz z ulicą Nowy Ņwiat oraz zabudowę przylegającą po zachodniej stronie do ulicy
Campi wraz z istniejącymi obiektami posiadającymi cechy zabytkowe. W strefie ustala się koniecznoņć celowego kształtowania zabudowy i zagospodarowania, polegającą na:
a) zachowaniu pozostałoņci zespołu zabudowy
przedmiejskiej w zachodniej częņci Krakowskiego Przedmieņcia wraz z ulicą Nowy Ņwiat
oraz zabudowy przylegającej po zachodniej
stronie do ulicy Campi jak również na zachowaniu historycznej (sięgającą czasów ņredniowiecza) częņć wsi Chodenice,
b) ochronie obiektów o cechach zabytkowych położonych w strefie, a oznaczonych na rysunku
planu przed ich likwidacją i takim przekształceniom, które powodowałyby utratę cech zabytkowych, w tym np.: historycznej formy, gabarytu lub detalu;
c) zakazie przekształceń powodujących obniżenie
wartoņci historycznych, estetycznych i architektonicznych nie tylko samych obiektów, ale też
ich bezpoņredniego otoczenia, w których działalnoņć inwestorska wymaga aby uzupełnianie
istniejącego zainwestowania nową zabudową,
zaistniało zgodnie z historycznym rozplanowaniem oraz posiadało formę nawiązującą do zabudowy o cechach zabytkowych,
d) zachowaniu historycznej dyspozycji i kierunków
podziałów terenu (prostopadle do drogi),
e) dbałoņci w przestrzeganiu ustalonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
f) zakazie realizacji noņników reklamowych,
g) zakazie wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych krajobrazowo, szczególnie obiektów do-
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minujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie,
3) strefę ochrony krajobrazowej, w której obowiązuje:
a) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy
to realizacji stacji przekaňnishy;kowych, masztów
telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych
i nowych tras sieci wysokiego napięcia,
b) zasada powiększania i zachowania istniejących
zadrzewień ņródpolnych i zieleni łęgowej stanowiącej naturalną otulinę rzeki i cieków,
c) dbałoņć o staranne wkomponowanie obiektów
i urządzeń w krajobraz.
4) strefę otulinową, w której obowiązuje:
a) koniecznoņć celowego kształtowania zabudowy
i zashy;gospodarowania, które pozwoli na
utrzymanie właņciwej ekspozycji czołowych
zespołów zabytkowych,
b) koniecznoņć zachowania zasadniczych elementy zabytkowych układów przestrzennych.
§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego poprzez okreņlenie następujących zasad
kształtowania zabudowy oraz zasad podziału terenu na
nowe działki budowlane.
1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na
działce wraz z innymi elementami zagospodarowania
terenu (ogrodzenia, garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą
uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego
ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo;
2. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalnoprzestrzennych oraz dla zapewnienie ładu przestrzennego ustala się:
1) dla obiektów zabudowy jednorodzinnej i grupowej:
a) ustala się maksymalną wysokoņć obiektów 12 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym
wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
b) ustala się aby dachy obiektów były dwuspadowe
lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu
głównych połaci - od 25º- 50º, dla zabudowy grupowej dopuszcza się możliwoņć realizacji obiektów o dachach płaskich - o nachyleniu od 2º- 12º;
c) dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
d) ustala się, aby pokryciem dachów o nachyleniu połaci od 25º- 50º była dachówka lub elementy o fakturze dachówek, na dachach dopuszcza się realizację tarasów,
e) ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ich ņciany; wprowadza się zakaz stosowania
pokryć dachowych i ņcian w kolorach jaskrawym
(np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych,
niebieskich);
2) dla obiektów zabudowy wielorodzinnej:
a) ustala się maksymalną wysokoņć obiektów 21 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym
wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
b) ustala się aby dachy obiektów były płaskie o nachyleniu
od 2º- 12º lub
wielospadowe
o nashy;chyleniu połaci od 25º- 45º,
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c) dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
d) ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ich ņciany; wprowadza się zakaz stosowania
pokryć dachowych i ņcian w kolorach jaskrawym
(np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych,
niebieskich);

3) dla budynków gospodarczych i garaży:
a) ustala się maksymalną wysokoņć budynków ‟
8 metrów, licząc od poziomu gruntu wzdłuż ņrodkowej osi rzutu do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej częņci dachu w przypadku dachu jednospadowego,
b) ustala się aby dachy obiektów były dwuspadowe
o jednakowym nachyleniu głównych połaci lub
jednospadowe o nachyleniu od 25º- 50º, dopuszcza się możliwoņć realizacji obiektów o dachach
płaskich - o nachyleniu od 2º- 12º. Dopuszcza się
realizację powierzchni użytkowych na dachach
obiektów gospodarczych i garażach (np. tarasy,
parkingi),
c) dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
d) ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ich ņciany; wprowadza się zakaz stosowania
pokryć dachowych i ņcian w kolorach jaskrawym
(np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych,
niebieskich);
4) dla budynków usługowych :
a) ustala się maksymalną wysokoņć:
- 15m; w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczonych na rysunku
planu symbolem U i w terenach zabudowy
usługowej o charakterze publicznym oznaczonych na rysunku planu symbolem UP licząc od
poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
lub najwyższej częņci dachu w przypadku płaskiego lub opartego na łuku, w sytuacji uzasadnionej koniecznoņcią technologiczną dopuszcza się urządzenia i budowle wyższe
do18m.
- 8m; w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, licząc od poziomu terenu przy
głównym wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej częņci
dachu w przypadku dachu jednospadowego
lub płaskiego,
- 12 m; w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolami MW oraz w terenach mieszkalnictwa zabudowy grupowej oznaczonych na rysunku planu symbolami MM, licząc od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku
do najwyżej położonej kalenicy dachu,
lub najwyższej częņci dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego,
- 10m; w terenach zabudowy mieszkaniowej
i usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami MU, licząc od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej częņci dachu
w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego,
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- 12 metrów w terenach rekreacji, sportu i turystyki
oznaczonych na rysunku planu symbolami UT
licząc od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej częņci dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego;
wyjątkowo względy kulturowe i krajobrazowe
mogą uzasadnić koniecznoņć realizacji obiektów (lub ich częņci) wyższych (np. wieża, element stanowiący dominantę, punkt widokowy),
b) ustala się aby dachy obiektów usługowych:
- w terenach zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym oznaczonych na rysunku planu
symbolem U i w terenach zabudowy usługowej
charakterze publicznym oznaczonych na rysunku planu symbolem UP, były dwuspadowe
lub wielospadowe, ewentualnie oparte na łuku,
o nachyleniu głównych połaci od 25º do 50º;
lub płaskie - o nachyleniu od 2º- 12º;
- w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ‟ ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci
głównych od 25º do 50º; dopuszcza się możliwoņć realizacji dachów płaskich - o nachyleniu
od 2º- 12º;
- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MW oraz w terenach mieszkalnictwa zabudowy grupowej oznaczonych na rysunku planu
symbolami MM ‟ ustala się aby dachy były
dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu
połaci głównych od 25º do 50º; dopuszcza się
możliwoņć realizacji dachów jednospadowych
i płaskich - o nachyleniu od 2º- 12º;
- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług
oznaczonych na rysunku planu symbolem MU
były dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º do 50º; dopuszcza
się możliwoņć realizacji dachów płaskich ‟
o nachyleniu od 2º- 12º;
- w terenach rekreacji, sportu i turystyki oznaczonych na rysunku planu symbolami UT były
dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu
głównych połaci od 25º do 50º; lub płaskie o nachyleniu od 2º- 12º;
- dopuszcza się możliwoņć wykorzystywania dachów płaskich jako tarasy parkingi lub tereny
biologicznie czynne ;
-dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi;
- ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ņcian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych,
fioletowych, niebieskich).
5) dla obiektów usługowych w terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem UC, ustala się:
a) maksymalną wysokoņć ‟ 18 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku
do najwyższej częņci dachu (attyki); względy prawidłowego doņwietlenia obiektu mogą uzasadnić koniecznoņć realizacji wyższych częņci obiektu w postaci ņwietlików, przy założeniu, iż maksymalna
wysokoņć nie przekroczy 20m;
b) ustala się, aby dachy obiektów były płaskie (w tym
tarasy, parkingi lub tereny biologicznie czynne),

Poz. 1359

dopuszcza się też możliwoņć realizacji dachów spadzistych (np. na częņci budynków). Dachy winny
być projektowane zgodnie z przepisami odrębnymi
a w szczególnoņci spełniać warunki bezpieczeństwa
użytkowania budowli oraz winny umożliwiać łatwe
odņnieżanie.
c) dopuszcza się doņwietlenie dachu obiektu za pomocą ņwietlików i okien połaciowych,
d) ustala się horyzontalny kształt bryły budynku,
e) ustala się koniecznoņć zastosowania nowoczesnych
rozwiązań materiałowych i technicznych dla uzyskania nowoczesnej i reprezentacyjnej formy
i kształtu obiektów, należy zaakcentować strefę
wejņciową do obiektu głównego.
6) dla istniejących obiektów budowlanych, których wysokoņć przekracza ustalone powyżej parametry w sytuacji remontu i przebudowy dachu dla dostosowania go do ustalonych parametrów (kształt i kąt nachylenia połaci) dopuszcza się zwiększenie wysokoņci
obiektu o 2m.
7) ogrodzenia ‟ w terenach budowlanych zakazuje się
stosowania ogrodzeń przekraczających wysokoņć
1,8 m od poziomu terenu oraz ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na odcinkach dłuższych niż
5m; ograniczenie dotyczące wysokoņci i długoņci
ogrodzeń pełnych nie dotyczą sytuacji gdy ogrodzenia pełne stanowią ekrany ochrony akustycznej lub
przeciwpożarowej.
8) dopuszcza się możliwoņć realizacji budynków w granicy działki lub w odległoņci 1,5m od jej granicy (np.
gdy szerokoņć działki jest mniejsza niż 16m, gdy jest
to uzasadnione istniejącym zagospodarowaniem
działki sąsiedniej lub jest wskazane ze względów na
istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji itp.)
pod warunkiem nie wywoływania sytuacji kolizyjnej
np zacieniania działki sąsiedniej, utrudnienia jej zagospodarowania, w tym możliwoņci dojazdu.
3. Ustala się, że teren biologicznie czynny działki budowlanej:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) nie może być mniejszy niż 30%
powierzchni działki budowlanej,
2) w terenach mieszkalnictwa zabudowy grupowej
(MM) nie może być mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej,
3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być mniejszy niż 20%
powierzchni działki budowlanej,
4) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług
(MU) nie może być mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej,
5) w terenach zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym (U) nie może być mniejszy niż
20% powierzchni działki budowlanej,
6) w terenach zabudowy usługowej o charakterze
publicznym (UP) nie może być mniejszy niż
30% powierzchni działki budowlanej,
7) w terenach rekreacji sportu i turystyki (UT) nie
może być mniejszy niż 60% powierzchni działki
budowlanej;
8) w terenie rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (UC)
nie może być mniejszy niż 20% powierzchni
działki budowlanej;
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9) w terenach garaży i parkingów (KP) nie może
być mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej
10) na terenie znacznie zainwestowanym w stanie
istniejącym (liczonym na dzień wejņcia w życie
planu), to jest w sytuacji gdy istniejące zagospodarowanie terenu działki przed rozpoczęciem inwestycji (remontu, rozbudowy przebudowy i budowy) wykorzystuje ustaloną wielkoņć
terenu biologicznie czynnego dopuszcza się
możliwoņć jego zmniejszenia o 50% w stosunku
do ustalonego powyżej. Natomiast w sytuacji
gdy w stanie istniejącym - faktyczny teren biologicznie czynny tej działki jest jeszcze mniejszy
(po obniżeniu o 50%) istnieje wyłącznie możliwoņć remontu i nadbudowy lub wymiany istniejących obiektów na tej działce bez zmniejszenia
zastanego terenu biologicznie czynnego.
4. Ustala się, że wskaňnik powierzchni zabudowanej
terenu:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, (MU) nie może być większy niż
30%;
2) w terenach mieszkalnictwa zabudowy grupowej
(MM) nie może być większy niż 40%;
3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;
4) w terenach zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym (U) nie może być większy niż 40%;
5) w terenach zabudowy usługowej o charakterze
publicznym (UP) nie może być większy niż 30%;
6) w terenie rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (UC)
nie może być większy niż 50%;
7) w terenach rekreacji, sportu i turystyki (UT) nie
może być większy niż 20%;
8) w terenach garaży i parkingów (KP) nie może być
większy niż 50%.
9) wskaňnik powierzchni zabudowanej terenu może
zostać podwyższony o 50% w stosunku do ustalonego powyżej w sytuacji gdy istniejąca zabudowa działki wykorzystuje już założony wskaňnik
(stan na dzień wejņcia w życie planu) i uniemożliwia przeprowadzenie remontu lub ewentualnej
rozbudowy obiektów w celu poprawy ich standardu i wyposażenia. Natomiast w sytuacji gdy
w stanie istniejącym ‟ wskaňnik powierzchni zabudowanej terenu tej działki jest jeszcze mniejszy
(nawet po podwyższeniu o 50%) istnieje wyłącznie możliwoņć remontu i nadbudowy lub wymiany istniejących obiektów na tej działce bez zmiany zastanego wskaňnika powierzchni zabudowanej działki.
5. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie
nowych podziałów działek:
1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi parametrów
nowo wydzielanych działek budowlanych okreņlonych w ust.6;
2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub
poprawy jej dostępnoņci;
3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;
4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej
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5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd są prostopadłe do granic działki. W sytuacji
gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą do 300.
6. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych
działek budowlanych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) minimalna powierzchnia działki wynosi:
‟ dla budynku wolnostojącego 600 m2,
‟ dla zabudowy bliňniaczej minimum 500m2,
‟ dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum
400m2,
b) minimalna szerokoņć działki wynosi:
‟ dla budynku wolnostojącego 18 metrów,
‟ dla budynku w zabudowie bliňniaczej 14 metrów,
‟ dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum
9 metrów.
2) dla zabudowy mieszkaniowej grupowej:
a) minimalna
powierzchnia
działki
wynosi
1000 m2,
b) minimalna szerokoņć działki wynosi 18 metrów.
3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
a) minimalna
powierzchnia
działki
wynosi
1500 m2,
b) minimalna szerokoņć działki wynosi 18 metrów.
4) dla zabudowy mieszkaniowej i usług:
a) minimalna
powierzchnia
działki
wynosi
1000 m2,
b) minimalna szerokoņć działki wynosi 18 metrów.
5) dla zabudowy usługowej:
a) minimalna
powierzchnia
działki
wynosi
2000 m2,
b) minimalna szerokoņć działki wynosi 20 metrów;
7. Dopuszcza się możliwoņć obniżenia o 30% ustalonych
powyżej w ust. 6 parametrów nowo wydzielanych
działek budowlanych w sytuacjach gdy wielkoņć dzielonej działki uniemożliwia utrzymanie ustalonych parametrów.
8. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległoņci:
1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków drogi
KDGP,
2) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg
KDZ,
3) 10 m od linii rozgraniczających tereny kolejowe
(tereny zamknięte) i minimum 20 m od skrajnego
toru,
4) 8 m od linii rozgraniczających dróg KDL,
5) 5 m od linii rozgraniczających dróg KDD,
6) 4 m od linii rozgraniczających dróg KDW.
Dla dróg KDGP i KDZ oraz dla terenów kolejowych
(terenów zamkniętych) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków mieszkaniowych
oraz nowych obieshy;któw przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pokrywają się z granicą strefy technicznej Kt . Zasady zagospodarowania w obrębie
strefy Kt okreņlono w §5 ust. 9.
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Dopuszcza się możliwoņć przyjęcia mniejszych odległoņci, niż ustalono powyżej dla lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi ‟
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem (np. w sytuacji uzupełnienia istniejącej linii zabudowy wyznaczonej istniejącymi budynkami - sytuacja plombowa lub
kontynuacji pierzei ustalonej minimum trzema
istniejącymi budynkami na działce bezpoņrednio
sąsiadującej), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań okreņlonych w przepisach odrębnych.
Istniejące budynki położone w odległoņci mniejszej niż ustala to nieprzekraczalna linia zabudowy
pozostawia się do utrzymania , remontu, nadbudowy, przekształceń i ewentualnej rozbudowy pod
warunkiem nie przybliżania obiektu do drogi .
9. Ustala się zasadę obsługi parkingowej:
1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- w obrębie działki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej należy zlokalizować minimum 2 stałe miejsca postojowe w granicach tej działki oraz dopuszcza się możliwoņć realizacji maksimum
2 wolnostojących garaży;
2) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz nowej zabudowy mieszkaniowej grupowej w obrębie działki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej należy zlokalizować minimum 1 stałe miejsca
postojowe na 1 mieszkanie;
3) dla nowej zabudowy mieszkaniowej i usług - w obrębie działki o funkcji mieszkaniowej i usługowej
należy zlokalizować dla potrzeb mieszkańców minimum 2 stałe miejsca postojowe oraz dodatkową iloņć miejsc parkingowych dla klientów lub
pracowników w związku z prowadzeniem nowej
działalnoņci usługowej; przyjmując - dla firm handlowych, usługowych, biur i administracji - minimum 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej
z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej), dla gastronomii
(bary, kawiarnie) ‟ minimum 1 miejsce na cztery
miejsca konsumpcyjne. Ponadto w granicach tej
działki dopuszcza się możliwoņć realizacji maksimum 3 wolnostojących garaży, niezależnie od koniecznoņci realizacji miejsc postojowych;
4) dla nowej zabudowy usługowej terenach U i UP
w ramach działki należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależnoņci od
wielkoņci powierzchni użytkowej, przyjmując - dla
firm handlowych, usługowych, biur i administracji
- minimum 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej
(magazynowej, socjalnej, technicznej), dla gastronomii (bary, kawiarnie) ‟ minimum 1 miejsce na
cztery miejsca konsumpcyjne lub przyjmując jako
wskaňnik iloņci pracowników minimum ‟
20 miejsc na 100 zatrudnionych.
5) dla zabudowy usługowej w terenach UT - w ramach działki należy zarezerwować proporcjonalną
liczbę miejsc parkingowych w zależnoņci od wielkoņci powierzchni użytkowej obiektów przyjmując
- 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej).
6) w terenie rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (UC),
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w obrębie działki budowlanej należy uwzględnić
miejsca parkingowe w iloņci 1 miejsce na 30m2
powierzchni użytkowej obiektu, przy czym minimalna liczba miejsc parkingowych dla obiektu
(bez względu na jego powierzchnię) wynosi 180;
7) realizacja miejsc parkingowych może być realizowana w formie - parkingów naziemnych, podziemnych, nadziemnych (np. na dachach obiektów) oraz wbudowanych w obiekty.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań okreņlonych w
przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią iloņć wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych
do obiektów.
11. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie
dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek za wyjątkiem działalnoņci usługowej, gospodarczej i rolniczej, zwłaszcza hodowlanej, powodujące uciążliwoņci dla mieszkańców tj. takie, które powodują przekraczania standardów jakoņci
ustalonych dla ņrodowiska, okreņlonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych.
12. Nie okreņla się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomoņci;
w przypadku ich podjęcia z inicjatywy właņcicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomoņci, na
warunkach okreņlonych w przepisach odrębnych,
należy uwzględnić zasady zawarte w niniejszym
planie.
13. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia
potrzeb osób niepełnosprawnych ‟ zgodnie
z przepisami odrębnymi. W ramach projektów realizacyjnych (a także w póňniejszej modernizacji
i eksploatacji) należy odpowiednio przewidzieć infrastrukturę, urządzenia i rozwiązania - zapewniające warunki dla poruszania się osób niepełnosprawnych (w tym z dysfunkcją wzroku) ‟ w terenach komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej,
w terenach urządzeń komunikacyjnych, ogólnodostępnych parkingach, przystankach zbiorowego
transportu publicznego.
14 Zakazuje się umieszczania noņników reklamowych
wzdłuż dróg KDGP i KDZ w odległoņci mniejszej
niż wyznaczona strefa Kt.
15. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące
z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie położone w liniach rozgraniczających dróg) ‟
można pozostawić się do utrzymania z możliwoņcią rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po
pożarze, katastrofie) do wymiany pod warunkiem zachowania zasad okreņlonych w niniejszej uchwale oraz przy zachowaniu przepisów
odrębnych. Dopuszcza się również możliwoņć
remontu, rozbudowy i przebudowy istniejących
budynków w celu poprawy ich standardów
w sytuacji braku możliwoņci uzyskania ustalonego wskaňnika powierzchni zabudowanej terenu lub procentu terenu biologicznie czynnego
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działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej stosując obniżenie ustalonych parametrów o połowę a w sytuacji gdy stan istniejący
uniemożliwia osiągnięcie obniżonych parametrów dopuszcza się możliwoņć remontu i nadbudowy istniejących obiektów pod warunkiem,
iż nie wpłynie to na obniżenie procentu terenu
biologicznie czynnego działki i nie zwiększy się
wskaňnik powierzchni zabudowanej terenu
w stanie istniejącym zagospodarowania działki
(stan na dzień wejņcia w życie planu).
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1) usług o charakterze komercyjnym oraz usług
o charakterze publicznym realizowanych jako
obiekty wolnostojące lub wbudowane w budynki;
2) budynków gospodarczych i garaży;
3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
4) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
5) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.

Rozdział III
PRZEZNACZENIE TERENÓW

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego, okreņlonego w ust. 2 jest:

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1MN do 19MN. Dla terenów MN ustala się jako
przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową
realizowaną w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, bliňniaczej, szeregowej i grupowej.

1) dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa
usług okreņlona w ust.2 pkt.1 nie stanowiła więcej niż
20% powierzchni użytkowej obiektu mieszkaniowego
realizowanego lub zrealizowanego na działce budowlanej;
3) utrzymanie zasady braku uciążliwoņci prowadzonego
programu usługowego dla mieszkańców.

§ 8.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) usług o charakterze komercyjnym oraz usług
o charakterze publicznym realizowanych jako
obiekty wolnostojące lub wbudowanych w budynki;
2) budynków gospodarczych i garaży;
3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
4) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
5) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego, okreņlonego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa
usług okreņlona w ust.2 pkt.1 nie stanowiła więcej
niż 40% powierzchni użytkowej obiektu mieszkaniowego realizowanego lub zrealizowanego na
działce budowlanej;
3) utrzymanie zasady braku uciążliwoņci prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców.
§ 9.
1. Wyznacza się tereny mieszkalnictwa zabudowy grupowej oznaczone na rysunku planu symbolami od
1MM do 26MM. Dla terenów MM ustala się jako
przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową
realizowaną w zabudowie jednorodzinnej lub w zabudowie grupowej jako zespołu zabudowy wielorodzinnej do 8 mieszkań.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach mieszkalnictwa zabudowy grupowej, ustala się możliwoņć
lokalizacji:

§ 10.
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1MW do 8MW. Dla terenów MW ustala się jako
przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową realizowaną w zabudowie wielorodzinnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) usług o charakterze komercyjnym oraz usług
o charakterze publicznym realizowanych jako
obiekty wolnostojące lub wbudowane w budynki;
2) budynków gospodarczych i garaży;
3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
4) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
5) pojedynczych obiektów zabudowy jednorodzinnej;
6) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego, okreņlonego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa
usług okreņlona w ust.2 pkt.1 nie stanowiła więcej
niż 20% powierzchni użytkowej obiektu mieszkaniowego realizowanego lub zrealizowanego na
działce budowlanej;
3) utrzymanie zasady braku uciążliwoņci prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców.
§ 11.
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami od
1MU do 15MU. Dla terenów MU ustala się jako przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej i bliňniaczej
wraz z częņcią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym;
2) zabudowę usługową realizowaną bez funkcji
mieszkaniowej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, ustala się możliwoņć
lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) budynków gospodarczych i garaży;
4) zabudowy jednorodzinnej realizowanej bez funkcji
usługowej;
5) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
6) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróżnych przed warunkami atmosferycznymi.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionych w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego okreņlonego
ust.2.pkt 3 nie stanowiła więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej;
§ 12.
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na rysunku planu symbolami od 1U do 17U z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług administracji, oņwiaty, łącznoņci, bankowoņci, kultury,
zdrowia, turystyki (w tym hotele, pensjonaty), gastronomii, rzemiosła i obsługi komunikacji (z wykluczeniem stacji paliw), handlu z wykluczeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, ustala
się możliwoņć lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży;
4) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróżnych przed warunkami atmosferycznymi;
5) obiektów magazynowych związanych z obsługą
zlokalizowanych w tych terenach obiektów usługowych;
6) obiektu mieszkalnego jednorodzinnego dla opieki
lub nadzoru ewentualnie mieszkania dla opieki
lub nadzoru o powierzchni nie przekraczającej
150m2.
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3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy obiektów przeznaczenia dopuszczalnego,
o którym mowa w ust.2 pkt 1, 3, 5 i 6 nie stanowiła więcej niż 40% powierzchni zabudowy obiektów
usługowych.
§ 13.
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym oznaczone na rysunku planu symbolami od 1UP do 10UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty oņwiaty, opieki społecznej
i socjalnej, nauki, sportu, kultury i inne w zieleni wraz
z parkingami w wielkoņciach dostosowanych do potrzeb i wskaňników związanych z rodzajem prowadzonej działalnoņci.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenie zabudowy
usługowej o charakterze publicznym, ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży;
4) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróżnych przed warunkami atmosferycznymi;
5) obiektów magazynowych związanych z obsługą
zlokalizowanych w tych terenach obiektów usługowych;
6) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy obiektów przeznaczenia dopuszczalnego,
o którym mowa w ust.2 pkt 1, 3 i 5 nie stanowiła
więcej niż 40% powierzchni zabudowy obiektów
usługowych.
§ 14.
1. Wyznacza się teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,
oznaczony na rysunku planu symbolem 1UC z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty
usługowo - handlowe wraz z zapleczem, dojazdami
i parkingami naziemnymi lub wielopoziomowymi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreņlonym
w ust.1 terenie ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) usług i urządzeń obsługi komunikacji;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 204

‟ 11291 ‟

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
3) dróg, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
4) zieleni urządzonej;
5) obiektów małej architektury typu ławka, siedzisko.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionego w ust.2 jest dostosowanie ich do
wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
4. Ustala się dostępnoņć komunikacyjną terenu 1UC od
ulicy Krakowskie Przedmieņcie oznaczonej na rysunku planu symbolem 15KDD i drogą wewnętrzną
8KDW.
§ 15.
1. Wyznacza się tereny rekreacji, sportu i turystyki
obejmujące tereny szczególnie predysponowane dla
rozwoju tych funkcji, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1UT do 4UT, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenia rekreacji, sportu i turystyki oraz obiekty hotelowe, motelowe, pensjonatowe, gastronomiczne i inne związane z komunikacją samochodową i z obsługą turystów, z koniecznym zapleczem parkingowym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach rekreacji, sportu i turystyki, ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) obiektów socjalnych, gospodarczych.
§ 16.
1. Wyznacza się tereny garaży i parkingów oznaczone
na rysunku planu symbolami od 1KP do 8KP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły garaży i parkingów w tym jedno lub wielopozionowych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach garaży
i parkingów, ustala się możliwoņć realizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych; ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) obiektów socjalnych i sanitarnych;
4) obiektów małej architektury typu ławka, siedzisko
itp w zieleni urządzonej
5) obiektów i urządzeń usług komercyjnych związanych z przeznaczeniem podstawowym typu: myjnia samochodowa, warsztat samochodowy z wyłączeniem stacji paliw.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego,
jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
przeznaczenia podstawowego.
§ 17.
1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na
rysunku planu symbolami od 1ZU do 21ZU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły zie-
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leni urządzonej, w tym parki i zieleńce oraz ogrody
działkowe.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenie zieleni
urządzonej, ustala się możliwoņć realizacji:
1) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów
pieszych;
2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
3) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach
przeznaczenia dopuszczalnego, jest dostosowanie
charakteru i wymogów do przeznaczenia podstawowego.
4. W terenach tereny zieleni urządzonej obowiązuje
zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, za
wyjątkiem niezbędnych obiektów kubaturowych
związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu
w tym obiektów sanitarno-gospodarczych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i obsługę ludnoņci.
§ 18.
1. Wyznacza się tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZD i ZD z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy
ogrodnicze prowadzone w ramach istniejących
ogrodów działkowych. Zasady zagospodarowania
i użytkowania ogrodów działkowych regulują przepisy odrębne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ogrodów działkowych, ustala się możliwoņć realizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) urządzeń sportu i rekreacji;
3) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej
architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw,
altana, ławki, siedziska itp.;
4) dróg, dojazdów nie wydzielonych, przejņć pieszych i ciągów pieszych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach
przeznaczenia dopuszczalnego, jest dostosowanie
charakteru i wymogów do przeznaczenia podstawowego.
§ 19.
1. Wyznacza się teren cmentarza oznaczony na rysunku
planu symbolem 1ZC.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenie cmentarza, ustala się możliwoņć realizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) niezbędnych obiektów kubaturowych związanych
z podstawowym przeznaczeniem terenu jak kaplica, dom pogrzebowy oraz niezbędnych obiektów
sanitarno-gospodarczych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i obsługę ludnoņci;
3) dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych
oraz parkingów.
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3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego,
wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do
wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
§ 20.
1. Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, oznaczone na rysunku planu symbolami ZR, o podstawowym przeznaczeniu pod łąki i pastwiska, tereny zieleni łęgowej, zadrzewienia ņródpolne oraz tereny upraw polowych, pełniące ważną rolę połączeń w systemie
węzłów i korytarzy ekologicznych. W obszarze terenów zieleni nie urządzonej obowiązuje zakaz zabudowy.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zieleni
nie urządzonej, ustala się możliwoņć realizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych urządzeń sportu
i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu:
ławki, siedziska itp.;
3) zalesień.
§ 21.
1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS z podstawowym przeznaczeniem pod wody otwarte.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach wód
powierzchniowych, ustala się możliwoņć realizacji:
1) zieleni towarzyszącej potokom, stanowiącej ich naturalną biologiczną otulinę;
2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową i energetyką;
3) lokalizację mostów, kładek pieszych i pieszojezdnych i rowerowych.
3. Warunkiem realizacji przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionego w ust. 2 jest zachowanie swobodnego przepływu wód oraz zakaz działań mogących zaburzyć ciągłoņć przepływu i spowodować wzrost zagrożenia powodziowego.
§ 22.
1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy. Tereny do zalesienia
obejmujące istniejące tereny zadrzewione i tereny
przeznaczone do potencjalnych zalesień oznaczono
na rysunku symbolem ZL1. W celu ochrony tych
terenów wprowadza się zakaz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i inwestycji w obszarze
tego przeznaczenia, za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących bezpoņrednio działalnoņci leņnej.
W terenach lasów i zalesień utrzymuje się przebiegi istniejących dróg.
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§ 23.

1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej obejmujące istniejące i projektowane obiekty, sieci i urządzenia związane z obsługą w infrastrukturę techniczną.
1) Tereny istniejących i projektowanych obiektów
i urządzeń zaopatrzenia w wodę oznaczono na rysunku planu symbolami od 1W do 4W;
2) Tereny lokalizacji istniejących przepompowni
gazu oznaczono na rysunku planu symbolami
1G i 2G;
3) Teren istniejących obiektów i urządzeń zaopatrzenia w elektroenergetykę oznaczono na rysunku
planu symbolem 1E;
4) Teren istniejących obiektów i urządzeń zaopatrzenia w ciepło oznaczono na rysunku planu symbolami 1C;
5) Teren istniejących obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych oznaczono na rysunku planu symbolem 1T.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach infrastruktury technicznej, ustala się możliwoņć:
1) realizacji zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym;
2) realizacji innych obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego,
wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do
wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
§ 24.
1. Wyznacza się tereny komunikacji z podstawowym
przeznaczeniem terenu pod ulice, drogi, obiekty
i urządzenia obsługi komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) tereny dróg publicznych:
a) 1KDGP droga główna ruchu przyspieszonego,
b) od1KDZ do 3KDZ droga zbiorcza,
c) od1KDL do 7KDL droga lokalna,
d) od1KDD do 23KDD droga dojazdowa;
2) tereny dróg wewnętrznych:
a) od 1KDW do 18 KDW droga wewnętrzna;
3) ciągi pieszo - jezdne od 1KDX do 2KDX.
2. Ustala się, iż obsługa nowopowstających terenów
zabudowy odbywać się może za poņrednictwem
dróg lokalnych KDL oraz dróg dojazdowych KDD
i wewnętrznych KDW oraz istniejącymi zjazdami z
dróg KDZ.
3. Przebiegi linii rozgraniczających dróg przyjęte w planie okreņla rysunek planu. Ustala się jako obowiązujące szerokoņci w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg:
1) dla drogi 1KDGP - wg rysunku planu;
2) dla dróg 1 ‟ 3 KDZ - 20 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowań z drogami, wg rysunku planu;
3) dla dróg 1, 2, 3, 6KDL ‟ 12 m z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań z drogami, wg rysunku planu
dla dróg 4 i 5 KDL 15 m z poszerzeniami w rejo-
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nach skrzyżowań z drogami, wg rysunku planu,
dla drogi 7KDL według rysunku planu;
4) dla dróg 1 ‟ 23 KDD - 10 m z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań z drogami, wg rysunku planu;
5) dla dróg 1 ‟ 18 KDW - 6 m z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań z drogami i na łukach dróg, wg
rysunku planu;
6) minimalną szerokoņć dojazdów nie wydzielonych
ustalają przepisy odrębne.

2) zatok autobusowych i urządzeń dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi dla dróg
klasy Z i L;
3) miejsc parkingowych dla dróg klasy L i D;
4) zieleni o charakterze izolacyjnym oraz urządzeń służących ograniczaniu uciążliwoņci komunikacyjnej;
5) elementów małej architektury;
6) ņcieżek rowerowych.

4. Ustala się zasadę pełnej zgodnoņci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg GP, Z, L, D i W z okreņlonymi
w przepisach odrębnych.

Rozdział IV
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z zapisem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, przyjęcie mniejszych szerokoņci ulic, jednak
pod warunkiem spełnienia wymagań okreņlonych
w przepisach odrębnych.
5. Ustala się parametry techniczne dla dróg poszczególnych klas:
1) droga klasy GP: jednojezdniowa, dwupasowa.
Obowiązujące szerokoņci elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokoņć jezdni minimalna 7,00 m,
2) droga klasy Z: jednojezdniowa, dwupasowa; obustronne lub jednostronne chodniki dla pieszych.
Obowiązujące szerokoņci elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokoņć jezdni minimalna 7,00 m,
b) szerokoņć chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni minimalna 1,50 m,
c) szerokoņć chodnika przyjezdniowego minimalna 2,00 m,
3) droga klasy L: jednojezdniowa, dwupasowa, jednostronne bądň dwustronne chodniki dla pieszych.
Obowiązujące szerokoņci elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokoņć jezdni minimalna 6,00 m,
b) szerokoņć chodnika oddzielonego od jezdni minimalna 1,50 m,
c) szerokoņć chodnika przyjezdniowego minimalna 2,00 m ,
4) droga klasy D: jezdnia dwupasowa; jednostronne
bądň dwustronne chodniki dla pieszych. Obowiązujące szerokoņci elementów przekroju poprzecznego
ulicy:
a) szerokoņć jezdni 2 - pasowej minimalna 5,00 m,
b) szerokoņć chodnika oddzielonego od jezdni
1,50 m,
c) szerokoņć chodnika przyjezdniowego 2,00 m.
6. Dopuszcza się możliwoņć lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających dróg klas L i D;
2) w formie dopuszczenia możliwoņci parkowania
w obrębie jezdni dróg klasy L i D.
7. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach komunikacji, ustala się możliwoņć realizacji:
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

§ 25. Ustala się następujące generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych,
ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem
w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu
do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się:
1) zachować zasady uzbrojenia terenu obowiązujące
w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury
technicznej, okreņlone na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uņciņlenie
lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej oraz innych parametrów projektowanych sieci następować będzie na etapie projektu
budowlanego;
2) utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących
sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym obsługujących obszar nie objęty planem, zapewniając możliwoņć ich rozbudowy i modernizacji;
3) w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
przepisów szczególnych;
4) prowadzić sieci infrastruktury technicznej oraz
urządzeń z nią związanych w pasach drogowych
zgodnie z przepisami szczególnymi oraz, w przypadkach lokalizowania na innych terenach, w sposób nie kolidujący i podporządkowany okreņlonej
w planie funkcji terenu;
5) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń
z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza się
ich przebudowę według przepisów odrębnych.
3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) Utrzymuje się dotychczasowy system zaopatrzenia
w wodę obszaru objętego niniejszym planem
miejscowym ‟ z sieci wodociągu komunalnego
“Bochnia”, opartego na poborze wody powierzchniowej z ujęcia na rz. Rabie, w km 24+600;
2) Obszar objęty niniejszym planem ‟ pozostaje
w zasięgu obsługi podstawowej strefy ciņnień,
stabilizowanej przez zbiorniki “Campi”, oraz drugiej strefy ciņnień opartej na pracy zbiorników
“Kolanów”, obsługującej południową częņć obszaru wraz z osiedlem “Niepodległoņci”, obsługiwanym przez hydrofornię
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3) Utrzymuje się położone na obszarze objętym niniejszym planem: zbiorniki podstawowej strefy
ciņnień “Campi” o pojemnoņci 2x1000 m3 (rzędna
dna: 263.00 m n.p.m.), oraz zbiorniki II strefy ciņnień “Kolanów” o pojemnoņci: 2 x 2000 m3
(rzędna dna: 293.00 m n.p.m.)
4) Utrzymuje się dotychczasowy przebieg magistrali
ø 500 mm w ul. Mjr Bacy ‟ Trinitatis oraz terenie
“ZR” prowadzącej wodę z Zakładu Uzdatniania
Wody do zbiorników ”Campi”, oraz przebieg magistrali ø 400 ÷ 300 mm biegnącej ze zbiorników
“Campi” do zbiorników “Kolanów” ulicami:
Campi ‟ Windakiewicza ‟ Nowy Ņwiat; wraz ze
strefami technologicznymi, który stanowi pas
ochronny, wolny od zabudowy kubaturowej
o szerokoņci minimum po 5,0 m (licząc od zewnętrznych krawędzi rurociągu), oraz wolny od
zadrzewień i małej architektury, o szerokoņci minimum po 2,0 m licząc od zewnętrznej krawędzi
przewodu;
5) Utrzymuje się dotychczasowy przebieg rurociągów ø 225 mm w ul. Legionów Polskich, ø 200
mm w ul. Podgórca, Wyspiańskiego oraz na terenie os. Niepodległoņci; a także wszystkich rurociągów ø 150 ÷ 110 ÷ 100 ÷ 80 mm obsługujących
obszar objęty planem;
6) Tereny przeznaczone niniejszym planem po zainwestowanie ‟ zostaną wyposażone w sieć wodociągu komunalnego, zapewniającą wszystkim
użytkownikom wymagana iloņć wody o jakoņci
odpowiadającej obowiązującym normom;
7) Obsługa projektowanego zainwestowania oparta
zostanie na:
a) przedłużenia rurociągu ø 100 mm w ul. Wąwóz
(“5KDD”) w kierunku południowym wraz z realizacją odcinka bocznego ø 90 mm ( w kierunku zachodnim) dla obsługi zainwestowania
projektowanego w obszarze “10MN”, “13MN”,
ewentualnie “1UT i 2UT”;
b) realizacji sieci wodociągowej dla obszarów
“1MN”, “2MN”, “3MN”, “19MN” ‟ w oparciu
o sieć wodociągową osiedla “Chodenice”,
między innymi rurociąg ø 100 mm w ul. Karasia, oraz ø 110 mm w północnej częņci osiedla;’
c) realizację rurociągu ø 100 mm w drodze bocznej od ul. Nowy Ņwiat, zasilanego z rurociągu
ø 300 mm w tej ulicy, dla obsługi obszaru
“2U”, “6MU”;
d) realizację sieci wodociągowej dla obszaru od
“3MM” do ”5MM” oraz od “24MM” do
”26MM” w oparciu o rurociąg ø 160 mm
ul. Legionów Polskich;
e) przedłużenia rurociągu ø 110 mm w ul. “9KDD”
w kierunku zachodnim wraz z realizacją rurociągu bocznego ø 100 mm w kierunku północnym (wzdłuż projektowanych ulic) dla obsługi
obszarów od “1MM” , “2MM”;
f) realizację rurociągu ø 100 mm w ul. Windakiewicza, zasilanego z rurociągu ø 150 mm w ul.
Krakowskiej, dla obsługi obszaru “11MU”-“8MM”;
g) realizację krótkich odcinków sieci bocznej ø 100
÷ 90 mm, doprowadzających wodę do projektowanego zainwestowania, w oparciu o istniejącą i przewidzianą wyżej do realizacji sieć rozprowadzającą.
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4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania ņcieków sanitarnych ustala się:
1) Zgodnie z Krajowym Programem oczyszczania
Ņcieków Komunalnych oraz Rozporządzeniem
nr.21/06 Wojewody Małopolskiego z 1.VI.2006 r.
ustalającym aglomerację “Bochnia” ‟ obszar niniejszego planu miejscowego ‟ pozostanie w zasięgu obsługi kanalizacji miejskiej, zakończonej
komunalną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ņcieków “Bochnia”, położoną w północnej
częņci miasta;
2) Na obszarze objętym planem obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji;
3) Utrzymuje się istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej
na obszarze “Trinitatis” w Bochni z głównymi kanałami:
a) W częņci północnej obszaru z kanałem głównym ø 400 mm w rejonie ul. Mjr Bacy ‟
Na Kąty, wraz z kanałami bocznymi:
- kanałem ø 400÷200 mm w ul. Karosek,
- ø 200 mm w ul. Popka ‟ Trinitatis,
- ø 300 mm po zachodniej stronie ul. Mjr Bacy ‟ Chodenicka, w układzie grawitacyjnopompowym (2 pompownie) i kanałami
bocznymi ø 200 mm w ul. Brzozowej.
b) W częņci południowo-wschodniej:
- kanał ø 300 mm w ul. Krakowskie Przedmieņcie pomiędzy ul. Podgórca a ul. Samlickiego uchodzący do lewobrzeżnego kanału potoku Babica;
- ø 300 mm w ul. Nowy Ņwiat ‟ Wyspiańskiego;
- ø 300 mm z Os. Niepodległoņci;
- ø 300 mm w ul. Legionów Polskich;
a także:
- ø 300 mm w ul. Windakiewicza ‟ Orackiej,
wraz z kanałami bocznymi w ul. Campi
i inne
- ø 300 mm w ul. Krakowskiej ‟ Matejki;
oraz na pozostałym obszarze:
- ø 200 ÷ 300 mm w ul. Brodzińskiego.
4) Tereny projektowanego zainwestowania zostaną
wyposażone w sieć kanalizacji miejskiej, opartej na
wymienionych w punkcie 3 ‟ głównych kanałach
sanitarnych wraz z siecią kanałów bocznych
5) Obsługa zainwestowania projektowanego po północnej stronie ul. Legionów Polskich ‟ wymaga realizacji kanalizacji sanitarnej ø 200 mm w projektowanych drogach wewnętrznych, ze sprowadzeniem
ņcieków z obszaru “4MN” i częņciowo z obszarów
od “1MM” , “2MM”‟ do kanalizacji Os. Niepodległoņci (z zastosowaniem dla częņci północnej obszaru ‟ przydomowych pompowni ņcieków), z pozostałej częņci obszaru od “1MM” , “2MM”‟ do kanału w ul. Campi, oraz z obszaru “15MU” ‟ do kanału w ul. Za Szybem.
6) Obsługa zainwestowania w obszarze “6MN”, “1U”
‟ wymaga realizacji przepompowni ņcieków przy
ul. Wodociągowej, tłoczącej ņcieki do kanału w ul.
Karosek;
7) Obsługa rejonu “7MN”, “8MN” ‟ wymaga realizacji
kanału sanitarnego w ul. Trinitatis;
8) Rozbudowa kanalizacji w ul. Chodenickiej (cz. zachodnia) pozwoli na przejęcie ņcieków z obszaru
“1MU”, “15MU”, a projektowana realizacja kanału
sanitarnego wzdłuż drogi na osiedlu “chodnice” ‟

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 204

‟ 11295 ‟

pozwoli na odbiór ņcieków z obszaru “2MN”,
(wzdłuż zachodniej granicy osiedla);
9) Obsługa zainwestowania projektowanego w obszarach “1MU”, “2MU”, “3MU”, “15MU” częņciowo
“4MN” wymaga realizacji kanału sanitarnego ø 200
mm w projektowanej drodze “2KDW”, sprowadzającego ņcieki do kanału w ul. Chodenickiej (bocznej);
10) Dla obsługi zainwestowania w obszarze “15MN”
należy przedłużyć istniejący kanał ø 400 ÷ 300 mm
w ul. Popka, dla obszaru “13MN” i częņciowo
“10MN” ‟ przedłużenie kanału ø 200 mm
w ul. Wąwóz;
11) Obsługa zainwestowania projektowanego pomiędzy zbiornikami “Kolanów” a ul. Legionów Polskich (zachodnia częņć) tj. “6MU”, “2U”, “18MN”,
i od “3MM” do ”5MM” i od “24MM” do “26MM”
oraz wymaga realizacji kanału ø 200 ÷ 300 mm
sprowadzającego ņcieki północną granica obszaru
zainwestowania do istniejącej kanalizacji Os. Niepodległoņci ( w rejonie hydroforni);
12) Wprowadza się obowiązek podłączenia istniejącej
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, obiektów usługowych itp. ‟ od kanalizacji miejskiej, co
wymagać będzie rozbudowy sieci kanałów bocznych na całym obszarze opracowania.
13) Równolegle z kanalizacja sanitarną winna być realizowana kanalizacja deszczowa, za wyjątkiem zachodniej częņci obszaru, Którą z uwagi na charakter
terenu, luňną zabudowę jednorodzinną, znaczną
iloņć zieleni oraz istniejące rowy ‟ pozostawia się
do powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych.
14) Podstawowy element odwodnienia obszaru stanowią:
- rzeka Raba,
- potok Babica,
- istniejące rowy i potoki bez nazwy
oraz istniejące i projektowane kanały deszczowe,
z których głównymi są:
- kanał deszczowy ø 800/1200 ÷ 1000 mm odbierający wody opadowe z obszaru Os. Niepodległoņci, z wylotem do pot. Babica; wraz z kanałami
bocznymi na osiedlu, kanałem ø 400 mm
w ul. Wyspiańskiego, kanałem ø 600 mm we
wschodniej częņci ul. Brodzińskiego;
- kanał ø 600 mm w ul. Windakiewicza;
- kanał ø 700 mm w ul. Krakowskiej;
- kanały ø 500 mm i inne w ul. Legionów Polskich,
15) Istniejące rzeki i rowy stanowiące podstawowy element odwodnienia ‟ winny podlegać bieżącej konserwacji i utrzymaniu naturalnego charakteru.
16) Na terenach utwardzonych przy obiektach usługowych, parkingach, zakładach produkcyjnych ‟ obowiązuje realizacja kanalizacji deszczowej zakończonej odpowiednimi urządzeniami do podczyszczania ņcieków.
17) Wyznaczone na rysunku trasy projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ‟ przedstawiają zasady
obsługi terenu objętego niniejszym planem, nie stanowią branżowych projektów uzbrojenia terenu.
18) Na okres przejņciowy do chwili realizacji pełnego
systemu kanalizacji miejskiej w rejonie zakładanej
inwestycji, dopuszcza się możliwoņć odprowadzenia
ņcieków sanitarnych do szczelnych zbiorników wybieralnych z obowiązkiem podłączenia do kanalizacji
miejskiej po jej realizacji.
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5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego ustala się:
1) utrzymany zostanie przebieg istniejących gazociągów wysokiego ciņnienia:
a) Dn 500 mm relacji Łukanowice ‟ rz. Raba,
b) Dn 250 mm relacji Łukanowice ‟ rz. Raba,
c) Dn 150 mm relacji kopalnia „Grabina” - Zakłady Hutnicze
2) utrzymane zostaną lokalizacje stacji redukcyjnopomiarowych IIo na Os. Niepodległoņci i przy
ul. K. Wielkiego;
3) dla gazociągu wysokiego ciņnienia Dn 500 mm CN
6,3 MPa należy zachować następujące minimalne
odległoņci zewnętrznej krawędzi gazociągu od
obiektów budowlanych:
a) 30 m dla budynków użytecznoņci publicznej
i zamieszkania zbiorowego-odległoņć od granicy terenu,
b) 16 m dla budynków mieszkalnych zabudowy
jedno i wielorodzinnej ‟ od rzutu budynku,
c) 15 m dla budynków wolnostojących niemieszkalnych ‟ od rzutu budynku;
4) dla gazociągów wysokiego ciņnienia Dn 250 mm
CN 6,3 MPa i Dn 80 mm CN 6,3 MPa należy zachować następujące minimalne odległoņci zewnętrznej krawędzi gazociągu od obiektów budowlanych:
a) 15 m dla budynków użytecznoņci publicznej
i zamieszkania zbiorowego-odległoņć od granicy terenu,
b) 15 m dla budynków mieszkalnych zabudowy
jedno i wielorodzinnej i budynków wolnostojących niemieszkalnych ‟ od rzutu budynku;
5) dla gazociągu wysokiego ciņnienia Dn 150 mm należy zachować minimalną odległoņć 10 m od zewnętrznej krawędzi gazociągu wolną od zabudowy;
6) zbiorniki i rurociągi technologiczne w stałych stacjach paliw płynnych powinny być sytuowane
w odległoņci min. 20 m od gazociągów wysokiego ciņnienia;
7) minimalne odległoņci parkingów dla samochodów mierzone od granicy terenu do zewnętrznej
ņcianki gazociągów wysokiego ciņnienia powinny
wynosić 15 m;
8) teren w miejscu przebiegu gazociągów wysokiego ciņnienia powinien być dostępny dla
służb eksploatacyjnych w sytuacjach remontowo-awaryjnych w sposób ciągły, z zapewnieniem możliwoņci dojazdu i wykonywania
prac ciężkim sprzętem; w razie koniecznoņci
ogrodzenia terenu ogrodzenie w miejscu skrzyżowania z gazociągiem powinno być wykonane
jako rozbieralne w odległoņci co najmniej
3,0 m z każdej strony licząc od osi gazociągu;
teren wzdłuż gazociągu może być uprawiany
rolniczo lub ogrodniczo; drzewa i krzewy mogą
być sadzone w odległoņci minimum 5 m od
zewnętrznej ņcianki gazociągu;
9) lokalizacja obiektów terenowych względem stacji
redukcyjno-pomiarowych powinna być zgodna
z przepisami odrębnymi;
10) odbiorcy zasilani są w gaz ziemny z gazociągów
ņredniego i niskiego ciņnienia;
11) układ sieci gazowej tworzą gazociągi ņredniego
i niskiego ciņnienia o ņrednicach od ø 250 mm do
ø 15 mm;
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12) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej ņredniego
i niskiego ciņnienia, w oparciu o gazociągi istniejące;
13) dla istniejących gazociągów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg należy zachować odległoņci
podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
14)dla planowanych gazociągów ņredniego ciņnienia
należy ustalić strefy kontrolowane, w których nie
należy wznosić budynków, urządzać stałych
składów i magazynów, sadzić drzew oraz podejmować żadnej działalnoņci mogącej zagrozić
trwałoņci gazociągu;
15) szerokoņć stref kontrolowanych, których linia
ņrodkowa pokrywa się z osią gazociągu, dla planowanych gazociągów ņredniego ciņnienia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami
odrębnymi.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ciepłowniczego ustala się:
1) obszar objęty planem w swej południowowschodniej częņci znajduje się w zasięgu miejskiego systemu ciepłowniczego;
2) system ciepłowniczy tworzą ‟ kotłownia K-11 przy
ul. Za Szybem oraz ciepłociągi:
a) w ul. Za Szybem,
b) na terenie osiedla Niepodległoņci,
c) w rejonie ul. Windakiewicza,
d) w rejonie ul. Campi i ul. Ņwiętokrzyskiej;
3) utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania
obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej
w oparciu o miejski system ciepłowniczy, indywidualne i lokalne ňródła ciepła;
4) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego
należy w indywidualnych i lokalnych ňródłach
ciepła wykorzystywać paliwa czyste ekologicznie,
z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskaňniki emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego;
5) planuje się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci
ciepłowniczej obiektów lokalizowanych w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW), w terenach mieszkalnictwa zabudowy grupowej (MM) oraz terenach zabudowy usługowej
o charakterze publicznym (UP) i komercyjnym (U);
w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza się stosowanie w tych obszarach lokalnych ňródeł ciepła;
6) ustala się strefy techniczne wzdłuż ciepłociągów,
w których zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych - po 3,0 m dla ciepłociągu o ņrednicy rurociągów 2x ø200-350 mm oraz po 2,0 m dla ciepłociągu o ņrednicy rurociągów poniżej 2x ø200 mm, licząc od zewnętrznego obrysu ciepłociągu;
7) zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury, słupów oņwietleniowych, zieleni wysokiej
i krzewów oraz placów zabaw i boisk w odległoņci mniejszej niż 1m od zewnętrznego obrysu ciepłociągu;
8) sposób zagospodarowania terenu w miejscach
przebiegu sieci ciepłowniczej nie może ograniczać
dostępu zarządcy sieci w przypadkach związanych
z prowadzeniem prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub polegających na
likwidacji awarii.
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7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala się:
1) przez obszar planu przebiega napowietrzna jednotorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ
Kurów - GPZ Niepołomice;
2) przez obszar planu przebiega napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna 30 kV relacji GPZ
Kurów ‟ Podstacja trakcyjna PKP;
3) planowana jest przebudowa istniejącej linii 110kV
Kurów ‟ Niepołomice na linię dwutorową;
4) obszar objęty planem zasilany jest w energię elektryczną w oparciu o sieć elektroenergetyczną ņredniego napięcia poprzez stacje transformatorowe
SN/nn;
5) zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci ņredniego i niskiego napięcia; lokalizacja i iloņć dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę mocy
i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
6) w terenach ZR wskazuje się lokalizację nowych
stacji transformatorowych SN/nn, zasilanych
poprzez planowane odcinki linii ņredniego napięcia;
7) ustala się strefy techniczne wzdłuż napowietrznej linii
110 kV ‟ 14,5 m od osi linii, łącznie 29 m, dopuszczalny sposób zagospodarowania terenu w strefach
technicznych okreņlają przepisy odrębne;
8) ustala się strefy techniczne wzdłuż napowietrznych
linii elektroenergetycznych ņredniego napięcia,
których wielkoņci i sposób zagospodarowania
okreņlają przepisy odrębne.
8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych ustala się:
1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji
nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje się, jako zasadę lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach
budowlanych; dopuszcza się wolnostojące
obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreņlonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do warunków
wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu;
4) w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się lokalizację urządzeń
sieci przewodowej.

Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 26. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartoņci nieruchomoņci, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póňniejszymi
zmianami)w wysokoņci 25%.
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§ 27. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochni.
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§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA:
RYSZARD NAJBAROWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/396/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU „TRINITATIS”
Rysunek planu

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ňródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów.

skala 1:2000*
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/396/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.

ZAWIERAJĄCY ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU „TRINITATIS” W BOCHNI
Lp /
numer
z wykazu

data
wpływu
UWAGI

Nazwisko
i imię
nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

Treņć
UWAGI

1
1/1

2
16.11.09

3
właņciciel
działki
nr 2572
położonej
w tylko
w 1/3
w obszarze
planu

25.11.09

właņciciel
działki
nr 1719
położonej
w obszarze
planu

4
Działkę w całoņci
ujęto jako teren
zieleni i osuwiskowy.
Proszę o wydzielenie
niewielkiej powierzchni jako teren
budowlany lub rekreacyjny. Do działki
doprowadzona jest
energia elektryczna
1.W nawiązaniu do
wyznaczonych
w planie stref, proszę
o wyjaņnienie:
Zakwalifikowania
przedmiotowego
terenu w obszar strefy
potencjalnego oddziaływania akustycznego
uwzględniającego
tylko drogę bez oddz.
akustycznego linii
kolejowej.
-dlaczego nie przewidziano uporządkowania elementów istniejącej infrastruktury
dla czytelnego
i zorganizowanego
układu przyszłej zabudowy tych terenów.
-jakie zadanie ma
pełnić pas „ZU”
zawierający się w
pasie „Kt”, gdzie
również przebiega
gazociąg gw500
mający swoją strefę
ochronną, przy jednoczesnym ujęciu
w ramach strefy
ochrony krajobrazowej , w zakresie
terenu przynależnego
do dz. 1719.
2. Wnioskuję o zmianę częņci istniejącego
gazociągu wysokiego
ciņnienia „gw250”
,tak by częņciowo
założyć zmianęprzebiegujego w nawiązaniu do projektowanej ulicy dojazdowej
„1KDD” oraz ulicy
lokalnej :”1KDL”
i godząc tym samym
strefy ochronne
o różnym przebiegu,
a co za tym idzie
zmniejszając niekorzystny wpływ na

2/5

Oznaczenie
nieruchomoņci
której dotyczy
uwaga

5
2572

1719

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomo ņci,
którejdotyczy
uwaga
przed
zmianą po
zmianie
6
ZR
ZL1
(częņć dz.
poza planem)

1MU
1ZU

Burmistrza
w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta
zał. do uchwały
nr.......z dnia........
uwaga
uwaga
uwzglę
nied
uwzględniona
niona

Uwaga
uwzglę
d
niona

Uwaga
nieuwzględniona

7

8
-

9

10
-

+

-

+

-

Uwa
gi

11
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procent degradacji
wartoņci użytkowej
wyznaczonego terenu
pod „1MU” i zarazem
przedmiotowej działki.
- przebiegu częņci
sieci linii elektrycznej
napowietrznej wraz
z słupem zlokalizowanej w ņrodku działki
nr 1719, tj . likwidacji
i przeniesienia do
pasa „nieprzekraczalnej linii zabudowy”
w ulicach Zakładanej
nowej „1KDD”
i istniejącej ul. Chodynickiej ozn.”1KDL”
w zapisie:
3. rozdz.IV §25 ust.7
pkt.5 i 6 ‟ to jest
zasilanie nowych
odbiorców przewidywanych w planie w
oparciu o rozbudowę
istniejącej sieci ņredniego i niskiego
napięcia doprowadzonej do nowych
odbiorców przez
przedmiotowy teren .
I na zamianę tj. dostosowanie w przedziale czasowym do
potrzeb nowoprojektowanej zabudowy
z uwzględnieniem
przeniesienia przez
operatora istn. sieci
ņredniego i niskiego
napięcia do strefy
pasa drogowego lub
w jego najbliższe
otoczenie. Zapis
zmieniony winien być
również w zakresie
zakazów obowiązujących dla strefy
ochronnej krajobrazu
tj. dotyczy napowietrznych sieci
ņredniego i niskiego
napięcia o usunięcie
ich lub przełożenie w
pas strefy drogowej.
4. wyznaczenie
dojazdu do działki nr
1719 również od
ulicy ozn. 1KDX.
5. Uwzględniając
powyższe uwagi,
które wskazują pomniejszenie użytecznej powierzchni
działki pod zabudowę
oraz inne ograniczenia, które wpływają
na obniżenie wartoņci
materialnej gruntu
budowlanego i wobec
zapisu o dopuszczalnej pow. zabudowy
max. do 25% pow.
działki budowlanej,
w przypadku nie
zmienienia zapisów
i ustaleń MPZT,
wnoszę o znaczne
obniżenie opłat
z tytułu podatku od
nieruchomoņci gruntowych dla poszkodowanej w ok 1/3
pow. przedmiotowej
działki nr 1719
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3/6

24.11.09

właņciciele
działki
nr 1643/7
położonej
wobszarze
planu

4/7

24.11. 09

5/8

30.11.09

właņciciel
działki
nr 1643/7
położonej
wobszarze
planu
właņciciel
działek
nr 1733 ,
1753
położonych
wobszarze
planu

6/9

Data
4.12. 09

właņciciele
działki
nr 1643/7
położonej
wobszarze
planu

7/10

2.12.09

właņciciele
działek
nr
1636/13,
1634/1,
położonych
wobszarze
planu

7/10

2.12.09

właņciciele
działek
nr
1636/13,
1634/1,
położonych
wobszarze
planu
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Działka ewid. 1643/7
będąca zgodnie
z rzeczywistym stanem faktycznym
i obowiązującym
stanem prawnym
drogą gminną, została
oznaczona jako teren
zabudowy mieszkaniowej
Wnoszę uwagę do
w/w planu aby działka
1643/7 została oznaczona jako droga lub
ulica

1643/7

5MN

-

-

1643/7

5MN

-

-

Zwracam się
z uprzejmą proņbą
o uwzględnienie
w terenach budowlanych ‟mieszkalnych jednorodzinnych
fragmentu działki
1733 na głębokoņć
około 25m oraz
fragmentu działki
1753 bezpoņrednio
przyległej do
ul. Chodenickiej,
a oddzielającej działkę1733 od drogi.
1.Wniosłem do Burmistrza wniosek o
poszerzenie dalej na
zachód terenu 8MW,
bo
w związku ze zmianą
w przyszłoņci przebiegu rurociągu
otworzą się możliwoņci zagospodarowania
tego terenu.
2.Właņciciele działek
z których została
wydzielona dz.1643/7
zwrócili się o wykup,
aby była wspólną
drogą dojazdową do
tych tylko działek
W związku z planowaną przebudową
przebiegu gazociągu
wysokociņnieniowego
po dz.1636/13,1634/1
powstanie możliwoņć
zagospodarowaniaczęņci tych działek
pod budownictwo
wielorodzinne. Wnosimy więc o poszerzenie obszaru 8MW
aż do przyszłego
rozgraniczenia z
planowaną nową
trasą rurociągu.
W związku z planowaną przebudową
przebiegu gazociągu
wysokociņnieniowego
po dz.1636/13,1634/1
powstanie możliwoņć
zagospodarowaniaczęņci tych działek
pod budownictwo
wielorodzinne. Wnosimy więc o poszerzenie obszaru 8MW
aż do przyszłego
rozgraniczenia
z planowaną nową
trasą rurociągu.

1733
1753
(chodzi
o dz.1735)

1ZU

-

-

8MW

8MW

-

-

1643/7

5MN

1636/13
1634/1
(zazn wg.
zał. graficznego)

8MW
3ZU

-

-

1636/13
1634/1
(zazn wg.
zał. graficznego)

8MW
3ZU

-

-

-

-
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8/11

2.12.09

właņciciel
działki
nr 1643/7
położonej
wobszarze
planu

9/12

14.12.09

GAZSYSTEM
Odział w
Tarnowie

10/13

30.11.09

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Bochni
32-700
Bochnia

Działka 1643/7 winna
być współwłasnoņcią
właņcicieli działek,
z których została
wydzielona, a nie
powinno się stosować
wykup na podstawie
decyzji administracyjnych bezpodstawy
prawnej ( z rażącym
naruszeniem praw
radnych, którzy
wyłącznie mogą
wykazać nową lokalizację inwestycji pod
drogę gminną).
Proszę o poparcie
mojej proņby
i wyrażenie zgody na
odkupienie w/w
działki 1643/7.
W związku ze zmiana
planu GAZ-SYSTEM
informuje , że na
przedmiotowym
terenie
plashy;nowana jest
przebudowa gazociągu wysokiego ciņnienia DN250, PN40
Łukanowice ‟ Ņledziejowice
w nowej trasie. Prosimy o ujęcie w planie
nowoprojektowanego
gazociągu wraz ze
strefą która wynosi
6m (3m.od osi).W tej
strefie nie należy
wznosić budynków,
urządzać stałych
składów, sadzić
drzew. Lokalizację
wszystkich obiektów
terenowych względem nowo wybudowanego gazociągu
wysokiego ciņnienia
w odległoņci mniejszej niż 20m należy
uzgodnić z Operatorem Gazociągów
1.Działka 7546/55
będąca w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni została
włączona do obszaru
4KP. Wnioskujemy
o zmianę przeznaczenia tego terenu na
MW
2. Działka 3266/1
będąca w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni została
włączona do obszaru
4KP. Wnioskujemy
o zmianę przeznacze-
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7546/55-

3266/1+
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5MN

4KP
14ZU

4KP;
5KP;16ZU;
/ 18U
5KP
16ZU
8KDW

-

-

-

-

+

+

-
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11/14

11.12.09

12/16

2.12.09

13/18

7.12.09

właņciciele
działek
nr 3067/9,
3096, 3097
położonych w
terenie
planu
Samodzielny
Publiczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
„Szpital
Powiatowy”

właņciciel
działki
nr 3112/19
położonej
w obszarze
planu

nia tego terenu na U.
3. Działka 7546/24
będąca w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni została
włączona do obszaru
14ZU. Wnioskujemy
o zmianę przeznaczenia tego terenu na U.
4. W częņci opisowej
nie okreņlono terenów oznaczonych
symbolami 13ZU do
16ZU
Zmiany wprowadzamy na podstawie
„Koncepcji zagosp.
przestrzennego dogęszczanie osiedla
Niepodległoņci
w Bochni.
1.Zwracamy się
z proņbą o zamianę
identyfikacji obszaru
MM na MN,
2. proszę o zamianę
dz.3067/13 na
dz.3067/9 tak figuruje
w rejestrze gruntów
Zwracamy się
z proņba o możliwoņć
uwzględnienia lądowiska helikopterów
Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego usytuowane na dachu
budynku „A”. Oddział
Ratunkowy powinien
dysponować lądowiskiem zlokalizowanym w takiej odległoņci aby możliwe było
przyjęcie osób bez
poņrednictwa specjalistycznych ņrodków
transportu sanitarnego.
1. Wnoszę o wprowadzenie mojej działki
w obrys terenów
budowlanych
o symbolu MU.
2. Sprzeciwiam się
przeciwko przebiegowi obwodnicy oraz
takiemu jej ukształtowaniu, że uciążliwoņć
jaką będzie powodowała wyklucza możliwoņć zabudowy na
mojej własnoņci.
Wnoszę o przesunięcie pasa drogowego
aby nie naruszała
mojej własnoņci.
3. Domagam się
poprowadzenia tej
trasy w tushy;nelu co
najmniej do granicy
zach. dz.3112/13.
Umożliwi to zabudowę działki budynkiem
miesz
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7546/24+

14ZU / 17U

3067/9
3096
3097

20MM
4KP

+

9UP

3112/19

8MU
ZR
1KDGP

-

+

-

NIE DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PLANU

+

-

+

-
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14/19

7.12.09

właņciciel
działki
nr 3112/13
położonej
w obszarze
planu

15/21

8.12.09

właņciciel
działek
nr 2768,
2770
położonej
w obszarze
planu
właņciciele
działki
nr 2909/1
położonej
w obszarze
planu

16/22

10.12.09

17/24

11.12.09

mieszkaniec Bochnia
zamieszkały przy
ul.Campi

18/27

10.12.09

właņciciele
działek
nr 2631/1,
2631/2
położonych
w obszarze
planu
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1.Wnoszę o wprowadzenie całej mojej
działki w obrys terenów budowlanych
o symbolu MU
i dopuszczenie na jej
południowej częņci
budowy drugiego
budynku mieszkalnego
2.Wnoszę o przesunięcie pasa drogowego aby nie naruszała
mojej własnoņci
3.Domagam się
poprowadzenia tej
trasy w tunelu co
najmniej do granicy
zach.dz.3112/13.
Umożliwi to zabudowę działki budynkiem
mieszkalnym.
Nie wyrażam zgody
na planowaną drogę
obok naszych działek.

3112/13

8MU
ZR
1KDGP

2768

9ZU
16MN
9ZU

Wnioskuję o:
1.Umożliwienie
realizacji myjni samochodowej jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach
garaży i parkingów
symbol 7KP lub
zamieshy;nienie 7KP
na tereny usług
komercyjnych 16U
2.Przywrócenie
zgodnie z ze Studium
funkcji mieszkalnousługowej przynajmniej częņci działki MU
Ponadto zawiadamiam, że posiadam
decyzje dotyczącą
budowy 40-tu sztuk
garaży
1.Wnoszę o zmianę
całego terenu oznaczonego jako 4UT na
ZR, oraz korektę
2.przebiegu 9KDD.
Występowanie strefy
zostało okreņlone jako
potencjalne tymczasem jest udokumentowane publikacją.
Strefa została ňle
wyznaczona.
1.Zmniejszenie parametrów nowo wydzielanych działek w
terenach zabudowy
oznaczonej symbolem
MN dla budynku
wolnostojącego na
500m²
2.Zmniejszenie
minimalnej szerokoņci
nowo wydzielanych
działek na 16m ze
względu na małe
szerokoņci większoņci
działek na tym terenie

2909/1

2770

7KP
16U
ZR

+

10MN
5ZU

+

-

+

4UT
9KDD

2631/1
2631/2

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-
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19/28

10.12.09

właņciciel
działki
nr 1724
położonej
w obszarze
planu

20/29

11.12.09

właņciciele
działki
nr 1723/2
położonej
w obszarze
planu

21/30

11.12.09

właņciciel
działki
nr 1725
położonej
w obszarze
planu

1.Proszę o dopuszczenie w terenach MU
jako oznaczenie
podstawowe zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej a nie
zabudowy jednorodzinnej wraz z częņcią
usługową
2.Przedłużenie przebiegu drogi 1KDD lub
wprowadzenie drogi
wewnętrznej celem
umożliwienia skomunikowania północnych częņci w terenach MU wzdłuż
ul.Chodenickiej oraz
poprowadzenie jej
w terenach ZU w
strefie technicznej
wzdłuż torów (w
załączeniu propozycja)
3.Zmniejszenie
minimalnej szerokoņci
nowo wydzielanych
działek w terenach
MU na 16m ze względu na małe szerokoņci
większoņci działek lub
wykreņlenie zapisu §7
ust.5 pkt.1b
1.Dopuņcić budynki
mieszkalne jednorodzinne wolnostojące
w budownictwie MU
2.Przedłużenie przebiegu drogi 1KDD lub
wprowadzenie drogi
wewnętrznej celem
umożliwienia skomunikowania północnych częņci w terenach MU wzdłuż
ul.Chodenickiej oraz
poprowadzenie jej
w terenach ZU
w strefie technicznej
wzdłuż torów
(w załączeniu propozycja)
3.Zmniejszenie
minimalnej szerokoņci
nowo wydzielanych
działek w terenach
MU na 16m ze względu na małe szerokoņci
większoņci działek
1.Poprowadzenie
w terenach ZU drogi
wewnętrznej umożliwiającej dojazd do
działek położonych
w terenach MU
(w załączeniu propozycja)
2.Dokonanie zapisu
w planie o możliwoņci
zabudowy jednorodzinnej bez funkcji
usługowej na obszarze 1MU
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1724

1MU
1ZU

+

-

+

-

1723/2

1MU
1ZU

+

-

+

-

1725

1MU
1ZU

+

-

+

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 204
22/31

11.12.09

właņciciel
działki
nr 1723/1
położonej
w obszarze
planu

23/33

14.12.09

właņciciel
terenu
położonego
w obszarze
planu
zamieszkały w
Gliwicach

1.Dopuņcić budynki
mieszkalne jednorodzinne wolnostojące
w budownictwie MU
2.Przedłużenie przebiegu drogi 1KDD lub
wproshy;wadzenie
drogi wewnętrznej
celem umożlishy;wienia skomunikowania północnych
częņci w terenach MU
wzdłuż
ul.Chodenickiej oraz
poshy;prowadzenie
jej w terenach ZU
w strefie
techshy;nicznej
wzdłuż torów
(w załączeniu propozycja)
3.Zmniejszenie
minimalnej szerokoņci
nowo wydzielanych
działek w terenach
MU na 16m ze względu na małe szerokoņci
większoņci działek
Protestuje przeciwko
wprowadzeniu
ograshy;niczenia by
powierzchnia działki
przeznaczonej pod
zabudowę była min
6 arów. Akurat dla
nashy;szego osiedla
takie ograniczenie jest
sztuczne i utrudniające racjonalne wykorzystanie tych niewielkich zasobów
jakie mamy w mieņcie.
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24/34

14.12.09

właņciciele
działek
nr2866/1,
2872/15,
2872/13,
2870/6
położonych
w obszarze planu

Protestuję przeciwko:
1.Zmianie przeznaczenia dz.2866/1 z
terenów pod
bushy;downictwo
jednorodzinne na
teren pod budownictwo wielorodzinne
30MM.Wydano nam
zezwolenie na budowę domu jednorodzinnego
2.Zmianie przeznaczenia dz.2872/15 z
terenów pod budownictwo jednorodzinne
na teren pod budownictwo wielorodzinne
30MM.Wraz ze
współwłaņcicielami
wydzieliliņmy drogę
2872/13 do obsługi
planowanych poprzednim planem
domów jednorodzinnych. Ponieņliņmy
koszty i nie godzimy
się na zmiany
3.Wprowadzeniu
ograniczenia by
powierzchnia działki
przeznaczonej pod
zabudowę była min.6
arów. Akurat dla
naszego osiedla takie
ograniczenie jest
sztuczne i utrudniające racjonalne wykorzystanie tych niewielkich zasobów
jakie mamy w mieņcie.
4.Budowie drogi
trasa północna KN2,
nie chcemy tej drogi
5.Przeznaczeniu tak
szerokiego pasa
terenu ok. 45m pod
wywłaszczenia pod
rzekomo 7m drogę
6.Przeznaczeniu
resztek naszej
dz.2870/6 po
ewenshy;tualnym
wywłaszczeniu pod
drogę KN2 pod zabudowę wielorodzinna
24MM
7.Lokalizacji drogi
KN2 po stronie zachodniej wywłaszshy;czonego pasa
terenu, dlaczego
lokalna droga równoległa do lokalnej
przydzielona ma być
bezpowrotnie straconym naszym terenem
Nie zgodzimy się na
wykup tego terenu za
żadną cenę.
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25/35

11.12.09

właņciciele
działek
nr6591, nr
6588/3,
nr 6590
położonych
w obszarze planu

26/37

14.12.09

właņciciel
działki
nr 3267/2
położonej
w obszarze
planu

27/38

14.12.09

właņciciel
działek
nr 1637,
1638,
1642/3
położonych w
obszarze
planu

1.Wnoszę o przeznaczenie działek 6591,
6588/3 pod zabudowę
jednorodzinną a nie
jak jest w projekcie do
zabudowy grupowej.
2.Równoczeņnie
wnoszę aby nie
zaznaczano dz.6590
jako służącej pod
usługi gdyż od lat
korzystają z niej
mieszkańcy działek
6591, 6588/3, 6588/4
jako drogi dojazdowej
oraz pracownicy stacji
gazu dz.6589. Wielokrotnie droga ta
blokowana jest przez
samochody przyjeżdżające do komisu
i zaznaczenie tej drogi
pod usługi umacnia
takie postępowanie
komisu samochodowego przylegającego
do tej działki
1.Linia zabudowy
w zakresie działki
została wyznaczona
w sposób krzywdzący
właņciciela
2.Przyjeto niewłaņciwy sposób zagospodarowania terenu
oznaczonego symbolem 4KP
3.Błędnie oznaczono
znajdujący się na
działce budynek jako
obiekt o cechach
zabytkowych
4.Błędnie wskazano
iż na działce znajduje
się rurociąg
Projekt przewiduje na
dz.1637 i 1638 tereny
mieszkaniowo usługowe i mam
zastrzeżenia co do
dopuszczania prowadzenia działalnoņci
usługowej w dzielnicy
mieszkaniowej.
Lokalizacja usług
zaraz za moją działką
1642/3 zakłóci mój
spokój i ład osiedla.
Wnoszę o zmianę
terenu z MU na MN
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28/42

14.12.09

właņciciele
działek
nr 2870/8,
2870/10
położonych w
obszarze
planu

1.W związku z zamiarem budowy drugiego etapu trasy północno-zachodniej
oznaczonej jako 5KDL
protestujemy przeciwko umiejscowieniu
jej w bezpoņrednim
sąsiedztwie naszego
domu położonego na
dz.3069.Na działce nie
jest umiejscowiony
nasz nowy dom tylko
stary który został
wyburzony. Wnioskujemy o przesunięcie
drogi w kierunku
zachodnim. Wnosimy
również o zmniejszenie szerokoņci pasa
drogowego przeznaczonego pod jej
budowę.
2.Składamy wniosek
o usunięcie zapisu
o zakazie stosowania
ogrodzeń pełnych na
odcinku dłuższym niż
5m oraz wysokoņci
przekraczającej
1,5m.Zważywszy na
to że zwiększy się
ruch samochodowy
składamy wniosek o
usunięcie tego zapisu.
3.Wnioskujemy o
dokonanie zmiany
aby działki 2870/8 i
7546/73 przeznaczone
były pod tereny
zabudowy mieszkaniowej pod budowę
domu jednorodzinnego.
Działka 3069 znajduje
się w strefie częņciowej ochrony konserwatorskiej. Na działce
znajduje się nowy
dom dlatego prosimy
o wykluczenie
z działki tej strefy.
4.Zwracamy się
również o ponowne
przeanalizowanie
przebiegu drugiego
etapu trasy północno
-zachodniej. Jednoczeņnie składamy
wniosek o częņciową
zmianę jej położenia
którą przedstawiamy
w załączniku. Planowaną drogę proponujemy skrócić nie
łącząc bezpoņrednio
z ul.Armii Krajowej
lecz włączyć ją na
wysokoņci pętli
autobusowej do drogi
już istniejącej
6KDL.Przypominamy
że Urząd Miasta
wykupił działki 3077/2
i 3077/4 w celu łatwiejszego i szerszego
połączenia z ul.Nowy
Ņwiat
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29/43

14.12.09

właņciciele
działek
nr
2851/16,
2851/24
2851/25,
2870/13
2870/14,
2870/18
2870/20,
7546/75
7547/77,
2947/3
2947/5
położonych
w obszarze
planu

1.Usunięcie dróg
11KDD i 12KDD
z terenu naszych
działek
2.Proponujemy nową
koncepcję układu
dróg którą pokazujemy w kolorze zielonym na załączniku
nr 1
3.Wnosimy o włączenie obszaru oznaczonego kolorem
niebieskim na załączniku nr 1 z oznaczenia
7U do 4KDL w celu
zaprojektowania
bezkolizyjnego połączenia dróg 4KDL
i 3KDZ
4.Wnosimy o respektowanie wydanych
w latach 2004-2009
warunków zabudowy
i przesunięcie linii
zabudowy tak aby
włączyć je do terenu
z możliwoņcią zabudowy zgodnie z
sąsiednimi terenami
U i KP. Obszary
zaznaczono kolorem
czerwonym na mapie
nr 2. Dla dz.2947/3
i 2947/5obszar zaznaczono kolorem zielonym i powinien być
przemianowany z KP
na MM
5.Wnosimy o doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów dla
oznaczeń MM, U i KP
-§3 pkt 10
-§7 ust 3 pkt 3 i 5
-§7 ust 5 pkt 6
-§9 ust 3
-§12 ust 3
-§16 ust 2 pkt 3
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA:
RYSZARD NAJBAROWSKI
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/396/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.
okreņlający sposób realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych w zakresie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
„Trinitatis” w Bochni
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:
„ systemy zaopatrzenia w wodę,
„ systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ņcieków,
„ drogi i ulice gminne.
Okreņla się następujące zasady realizacji i finansowania
wyżej
wymienionych
inwestycji:
W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę

przewiduje się utrzymanie dotychczasowego systemu
zaopatrzenia w wodę obszaru objętego planem ‟
z sieci wodociągu komunalnego “Bochnia”, opartego
na poborze wody powierzchniowej z ujęcia na rzece
Rabie. Obszar objęty niniejszym planem pozostaje
w zasięgu obsługi podstawowej strefy ciņnień, stabilizowanej przez zbiorniki “Campi”, oraz drugiej strefy
ciņnień opartej na pracy zbiorników “Kolanów”, obsługującej południową częņć obszaru wraz z osiedlem
“Niepodległoņci”, obsługiwanym przez hydrofornię.
Utrzymuje się położone na obszarze planu urządzenia
i sieci zaopatrzenia w wodę w tym: zbiorniki, (zbiorniki podstawowej strefy ciņnień “Campi”, zbiorniki II
strefy ciņnień “Kolanów”) pompownie, hydrofornie,
rurociągi magistralne i rozdzielcze w tym: magistralę
ø 500 mm, ø 400 ÷ 300 mm i rurociągi ø 225 mm,
ø 200 mm, ø 150 ÷ 110 ÷ 100 ÷ 80 mm.
Zakłada się ich modernizację i rozbudowę. Tereny
przeznaczone niniejszym planem pod zainwestowanie zostaną wyposażone w sieć wodociągu komunalnego, zapewniającą wszystkim użytkownikom wymaganą iloņć wody, o jakoņci odpowiadającej obowiązującym normom.
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Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może ponieņć w związku z realizacją nowych sieci wodociągowych wyniesie około 3’351000 złotych.

Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina
może ponieņć w związku z rozbudową sieci kanalizacji
wyniesie około 3’482000 złotych.

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i
oczyszczania ņcieków przewiduje się,
zgodnie
z Krajowym Programem Oczyszczania Ņcieków Komunalnych oraz Rozporządzeniem nr 21/06 Wojewody
Małopolskiego z 1.VI.2006r. ustalającym aglomerację
“Bochnia” iż, obszar planu pozostanie w zasięgu obsługi kanalizacji miejskiej zakończonej komunalną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ņcieków “Bochnia”,
położoną w północnej częņci miasta. W obszarze planu
obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji. Utrzymuje się
istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze “Trinitatis” w Bochni z głównymi kanałami: w częņci północnej
obszaru z kanałem głównym ø 400 mm w rejonie ul. Mjr
Bacy ‟ Na Kąty, wraz z kanałami bocznymi; kanałem
ø 400÷200 mm w ul. Karosek; ø 200 mm w ul. Popka ‟
Trinitatis; ø 300 mm po zachodniej stronie ul. Mjr Bacy ‟
Chodenicka, (w układzie grawitacyjno-pompowym),
kanał ø 300 mm w ul. Krakowskie Przedmieņcie, w ul.
Nowy Ņwiat ‟ Wyspiańskiego; z Os. Niepodległoņci
i w ul. Legionów Polskich a także ø 300 mm
w ul. Windakiewicza ‟ Orackiej, w ul. Windakiewicza ‟
Orackiej, w ul. Krakowskiej ‟ Matejki; w ul. Brodzińskiego wraz z kanałami bocznymi. Tereny projektowanego
zainwestowania zostaną wyposażone w sieć kanalizacji
miejskiej, opartej na głównych kanałach sanitarnych
wraz z siecią kanałów bocznych. Plan zakłada utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń oraz ich
rozbudowę. Obsługa projektowanego zainwestowania
oprócz rozbudowy sieci wymaga realizacji przepompowni ņcieków przy ul. Wodociągowej oraz innych
urządzeń technicznych. Plan wprowadza obowiązek
podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do
kanalizacji miejskiej. Równolegle z kanalizacją sanitarną
plan zakłada realizację kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem wód opadowych do najbliższego potoku,
rowu lub istniejącego kanału deszczowego, po uprzednim sprawdzeniu możliwoņci ich przejęcia, za wyjątkiem
zachodniej częņci obszaru, którą z uwagi na charakter
terenu, luňną zabudowę jednorodzinną, znaczną iloņć
zieleni oraz istniejące rowy ‟ pozostawia się do powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych.

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych
przewiduje się:
- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych
i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez
poszerzenia pasów drogowych i jezdni, wykonanie
poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych oraz oņwietlenia.
- projektowane zainwestowanie wymaga rozbudowy
sieci dróg dojazdowych oraz budowy sieci dróg lokalnych i zbiorczych.
Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może ponieņć w związku z realizacją nowych dróg wraz z wykupem koniecznych gruntów i budynku wyniesie
około 15’727000 złotych.
Harmonogram
Harmonogram realizacji zadań będzie uzależniony od
wysokoņci ņrodków finansowych, którymi dysponować
będzie Gmina. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy,
przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz
rachunku ekonomicznego liczonego wielkoņcią poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury i dróg.
Ňródła finansowania
Ňródłami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą:
-ņrodki własne gminy,
-ņrodki pozyskane z funduszy krajowych i funduszy
strukturalnych,
-ņrodki uzyskane z partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA:
RYSZARD NAJBAROWSKI
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UCHWAŁA NR XLII/397/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pagórek" w Bochni.
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717, z póňniejszymi zmianami)
Rada Miasta Bochni uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla "Pagórek" w Bochni,
zwany dalej "planem", stwierdzając jego zgodnoņć
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta
Bochnia uchwalonego w dniu 27 sierpnia 2009 r.
uchwałą Nr XXXIV/349/09 Rady Miasta Bochni.

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice zostały
okreņlone w uchwale Nr XIX/197/04 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 25 marca 2004r.w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
osiedla
„Pagórek”
w Bochni i obejmują teren ograniczony:
„ od zachodu ‟ ul. Strzelecką;
„ od wschodu ‟ ul. Wiņnicką;
„ od południa ‟ granicą administracyjną miasta.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok.
96,28 ha.
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§ 2.
1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treņci
uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne okreņlone w rozdziale I niniejszej
Uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na
całym obszarze planu - okreņlone w rozdziale II
Uchwały;
3) zasady przeznaczenia terenu, okreņlone w rozdziale III Uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, okreņlone w rozdziale IV Uchwały;
5) przepisy końcowe okreņlone w rozdziale V Uchwały.
2. Integralnymi częņciami Uchwały są:
1) Częņć graficzna planu, obejmująca:
a) Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik
Nr 1, ustalający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
2) Rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu, obejmujące załącznik Nr 2 i Nr 3:
a) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
planu,
b) załącznik nr 3 - okreņlający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę
Rady Miasta Bochni;
2) planie - należy przez to rozumieć Tekst planu i częņć
graficzną planu;
3) tekņcie planu - należy przez to rozumieć treņć niniejszej uchwały;
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr
1 do uchwały;
5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony planem, ograniczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą przypisanymi wyłącznie do
tego terenu, w którym obowiazują te same ustalenia;
7) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające
granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz
o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
8) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć
dostępne publicznie obszary; takie jak: ulice, ņcieżki
piesze i rowerowe wraz z przyległymi pasami terenu,
place, skwery, dziedzińce, otoczenia przystanków komunikacji drogowej, służące zaspokajaniu potrzeb
ogółu użytkowników;
9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje
w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoņci z przepisami odrębnymi;

Poz. 1360

10) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia, inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje
kolizji z przeznaczeniem podstawowym.
11) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to
rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego;
12) braku uciążliwoņci prowadzonego programu usługowego należy przez to rozumieć taki rodzaj działalnoņci usługowej, która nie wywołuje uciążliwoņci
dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania
standardów jakoņci ustalonych dla ņrodowiska,
okreņlonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza
hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym
substancji zapachowych;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną w tekņcie, okreņlającą dopuszczalne zbliżenie
elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać
tej odległoņci o więcej niż 2,0 m;
14) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalna wegetację, a także 50% powierzchni tarasu i stropodachów z taką
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
15) powierzchni zabudowanej terenu - należy przez
to rozumieć sumę powierzchni zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na
działce budowlanej;
16) wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach;
17) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomoņć gruntową spełniającą łącznie następujące
warunki:
a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w planie pod zainwestowanie i oznaczone na
rysunku planu symbolami : MN, MU, U, UT;
b) parametry zgodne z ustaleniami planu i przepisami
odrębnymi,
c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpoņredni
lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub poprzez służebnoņć dojazdu ustanowioną zgodnie
z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie
wydzielonego,
d) możliwoņć realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
18) "Studium" - należy przez to rozumieć obowiązujące
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia”.
19)
noņnikach reklamowych - należy przez to rozumieć tablice, „bilbordy” i inne wolnostojące konstrukcje służące do umieszczania na nich reklam lub plakatów informacyjnych.
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Rozdział I
PRZEPISY OGÓLE
§ 4.
1. Ustalenia zawarte w tekņcie planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w częņci graficznej
planu.
2. Ustalenia zawarte w Tekņcie planu oraz w częņci graficznej planu obowiązują łącznie, w zakresie okreņlonym uchwałą.
3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
4. Okreņlone w § 2 ust.1 pkt 3 zasady przeznaczenia
terenu obejmują:
1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 pkt.9;
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 pkt.10.
5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi
należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące
się w przeznaczeniu podstwowym, względnie - przy
dochowaniu warunków przewidzianych niniejszą
uchwałą i przepisami odrębnymi - na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
6. Elemeny rysunku planu:
1) granica terenu objętego planem ‟ pokrywa się z linią rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opracowywanego planu;
7. Elementu ustaleń rysunku planu:
1) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów
o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
2) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu
jest okreņlony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiada literowe oznaczenie identyfikacyjne oraz cyfrę umieszczoną przed nim, stanowiącą odnoņnik do ustaleń tekstowych.
Oznaczenie identyfikacyjne:
a) MN ‟ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU ‟ tereny zabudowy mieszkaniowej i usług,
c) UT ‟ tereny rekreacji, sportu i turystyki,
d) U ‟ tereny zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym
e) ZR ‟ tereny zieleni nie urządzonej
f) ZL ‟ tereny lasów,
g) ZL1 ‟ tereny zalesień,
h) WS ‟ tereny wód powierzchniowych,
i) KDG ‟ tereny dróg publicznych ‟ droga główna,
j) KDL ‟ tereny dróg publicznych ‟ droga lokalna,
k) KDD ‟ tereny dróg publicznych ‟ droga dojazdowe,
l) KDW ‟ tereny dróg wewnętrznych ‟ drogi wewnętrzne.
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - okreņla dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu,
wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą
pomniejszać tej odległoņci o więcej niż 2,0 m; nieprzekraczalna linia zabudowy przebiegająca
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wzdłuż dróg KDGP, KDZ oraz w sąsiedztwie terenów kolejowych (terenów zamkniętych) pokrywa
się z granicą strefy technicznej komunikacji (Kt), w
sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona z linią rozgraniczającą;
4) strefa techniczna komunikacji Kt - obejmuje pasy
terenów położone bezpoņrednio wzdłuż dróg KDG
oraz terenów kolejowych (terenów zamkniętych);
5) strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji Kpu, obejmuje tereny położone wzdłuż drogi KDGP i KDZ oraz wzdłuż
terenów kolejowych (terenów zamkniętych) o
znacznym istniejącym i potencjalnym obciążeniu
komunikacyjnym, na których występuje lub zakłada się wystąpienie przekroczeń dopuszczalnego,
długookresowego, ņredniego poziomu dňwięku Ln
= 50dB dla pory nocnej, wywołanego ruchem samochodowym i kolejowym;
6) strefa hydrogeniczna - obejmuje pasy terenu leżące w bezpoņrednim sąsiedztwie cieków stanowiące jego naturalną biologiczną otulinę; strefa obejmuje również tereny zagrożone zalaniem lub podtopieniem;
7) strefa zagrożeń osuwiskowych aktywnych - obejmuje obszary zarejestrowanych osuwisk, w których ze względu na rozpoznane uwarunkowania
geologiczne i ukształtowanie terenu występuje realna możliwoņć osuwania się mas ziemi, wywołanych na przykład: wzrostem wilgotnoņci gruntu po
długotrwałych opadach lub roztopach; podcięciem
stoku przez erozję lub w wyniku działalnoņci człowieka, np. przy budowie drogi, ewentualnie nadmiernym obciążeniem stoku, np. przez realizację
zabudowy.
8) strefa zagrożeń osuwiskowych nieaktywnych obejmuje obszary, w których występuje szczególne ukształtowanie terenu oraz warunki geologiczne predysponujące do wystąpienia osuwania się
mas ziemi wywołanych na przykład: wzrostem
wilgotnoņci gruntu po długotrwałych opadach lub
roztopach; podcięciem stoku przez erozję lub
w wyniku działalnoņci człowieka, np. przy budowie
dróg i realizacji zabudowy oraz przy nadmiernym
obciążeniem stoku.;
9) strefa ochrony krajobrazu - obejmuje tereny otwarte dalekiego widoku, tereny zalesień i zadrzewień
oraz enklawy wiejskiej zabudowy; posiadające
szczególne walory krajobrazowe wymagające
ochrony;
10) strefa częņciowej ochrony konserwatorskiej - ustalona w planie o zasięgu okreņlonym na rysunku
planu, obejmuje historyczne założenie wsi, wraz
istniejącymi obiektami posiadającymi cechy zabytkowe oraz obiektami posiadającymi cechy tradycyjne;
11) obiekty o cechach zabytkowych - to budynki posiadające cechy lub elementy zabytkowe np formę
(kształt i proporcje), gabaryt lub detal architektoniczny, nie wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego, ani nie wpisane do
gminnej ewidencji zabytków, ale wymagające
ochrony;
12) obiekty o cechach tradycyjnych - to budynki posiadające elementy np detal architektoniczny, materiał, z którego są wykonane, kolor lub sposób wykonania i użytkowania; wykazują cechy charakte-
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rystyczne dla danego terenu, wynikające z wielokrotnego stosowania i powielania przez mieszkańców;
8. Elementy oznaczone na rysunku planu - okreņlone
przepisami i decyzjami odrębnymi:
1) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej - obejmujące pasy terenu przyległego
do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
w których zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu;
2) strefy techniczne od projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmują pasy terenu przyległego do projektowanych urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu;
3) stanowiska archeologiczne zapisane w ewidencji
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (numer stanowiska zgodny z ewidencją);
4) odwiert Dołuszyce ‟ 5 (współrzędne odwiertu
w układzie „65” X = 5391295,3; Y = 4590335,0)
9. Rysunek planu, okreņla zasady uzbrojenia terenu,
w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz
lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych,
które należy traktować jako orientacyjne; szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy okreņlać na etapie przygotowania inwestycji do
realizacji i wydawania decyzji administracyjnych.
10. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu
- nie stanowiące ustalen planu:
1) szlaki turystyczne;
2) szlaki turystyki pieszo-rowerowej;
3) cieki wodne.
Rozdział II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU
§ 5. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Ustala się podstawowe zasady
ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. W celu zachowania wartoņci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania ņrodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej ‟ przez które rozumie się sieci i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Obowiązuje zakaz wprowadzania nieczyszczonych ņcieków do wód powierzchniowych i do
ziemi.
3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem
utrzymania czystoņci i porządku na terenie Gminy
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
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4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów,
dopuszcza się możliwoņć indywidualnego sposobu
zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych noņników energii lub
ustala się koniecznoņć zastosowania technologii
i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do ņrodowiska.
5. Ustala się możliwoņć prowadzenia remontów, rozbudowy i budowy urządzeń melioracji wodnych, w zakresie i rozmiarze wynikającym z potrzeb.
6. Zgodnie z przepisami odrębnymi, ewentualna uciążliwoņć wynikająca z prowadzonej działalnoņci musi
ograniczać się do granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny.
7. Ustala się poziom hałasu:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku,
jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;
3) w terenach rekreacji, sportu i turystyki oznaczonych
na rysunku planu symbolami UT obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowisku jak dla
terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;
4) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie
nie ustala się kategorii w tym zakresie.
8. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o zasięgu okreņlonym
w przepisach odrębnych. Na rysunku planu zaznaczono zasięgi stref technicznych od sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej dla zabudowy mieszkaniowej. Jako preferowane formy użytkowania gruntów
w ramach stref ustala się realizację zieleni niskiej.
9. Ustala się strefę techniczną komunikacji o symbolu
Kt. W strefie Kt wprowadza się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Strefą objęto pasy
terenu o szerokoņci:
1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków drogi
KDG.
W terenach budowlanych, granica strefy pokrywa
się z nieprzekraczalną linią zabudowy dla nowych
budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza
się możliwoņć przyjęcia mniejszych odległoņci, niż
ustalono powyżej dla lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi - w wyjątkowych
wypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem (np. w sytuacji uzupełnienia istniejącej
linii zabudowy wyznaczonej istniejącymi budynkami - sytuacja plombowa lub kontynuacji pierzei
ustalonej minimum trzema istniejącymi budynkami na działce bezpoņrednio sąsiadującej), przy
jednoczesnym spełnieniu wymagań okreņlonych w
przepisach odrębnych. Istniejące budynki położone w zasięgu strefy Kt pozostawia się do utrzyma-
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nia,
remontu,
nadbudowy,
przekształceń
i ewentualnej rozbudowy, pod warunkiem nie
przybliżania obiektu do drogi.
W strefie technicznej komunikacji Kt wskazana jest
lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze
osłon izolacyjnych, przeciwņnieżnych i przeciwwietrznych oraz obiektów i urządzeń służących ochronie
akustycznej.
10. Ustala się strefę potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji Kpu. W strefie Kpu w odległoņciach:
1) 10 ‟ 25m od linii rozgraniczających dróg KDG.
wprowadza się warunek dla lokalizacji budynków
mieszkalnych oraz przeznaczonych na stały pobyt
ludzi, polegający na realizacji zabezpieczeń
(zgodnie z wymogami ochrony akustycznej)
umożliwiających osiągnięcie w ich otoczeniu poziomu hałasu równoważnego nie przekraczającego
wartoņci
dopuszczalnych,
okreņlonych
w obowiązujących przepisach odrębnych, dotyczących osiągnięcia dopuszczalnych poziomów
hałasu w ņrodowisku dla terenów mieszkaniowych. Ewentualne odstępstwa od w/w ustaleń
mogą być wprowadzone z chwilą zrealizowania
zabezpieczeń akustycznych wykonanych na podstawie analiz uciążliwoņci akustycznej (raportów,
ocen oddziaływania na ņrodowisko), w których
okreņlony zostanie rzeczywisty zasięg propagacji
hałasu w ich otoczeniu, umożliwiający zmniejszenie zasięgu strefy Kpu.
11. Ustala się strefę zagrożeń osuwiskowych aktywnych,
obejmującą tereny zieleni nie urządzonej oraz tereny
istniejącego i potencjalnego zainwestowania. Strefa
obejmuje obszary zarejestrowanych osuwisk, w których ze względu na rozpoznane uwarunkowania
geologiczne i ukształtowanie terenu występuje realna możliwoņć osuwania się mas ziemi, W strefie zagrożeń osuwiskowych aktywnych istniejące zainwestowanie pozostawia się do utrzymania i dopuszcza
się możliwoņć realizacji nowych obiektów kubaturowych, pod warunkiem przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów okreņlonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ņwiadczącej o możliwoņci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji
i zagospodarowania terenu. Obecni użytkownicy
oraz przyszli inwestorzy, winni ze ņwiadomoņcią
podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia posadowienia istniejących i ewentualnych nowych
obiektów, polegających na zastosowaniu technologii i materiałów budowlanych okreņlonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
12. Ustala się strefę zagrożeń osuwiskowych nieaktywnych obejmującą tereny zieleni nie urządzonej i tereny lasów oraz tereny istniejącego i potencjalnego
zainwestowania. W strefie zagrożeń osuwiskowych
nieaktywnych istniejące zainwestowanie pozostawia
się do utrzymania i dopuszcza się możliwoņć realizacji nowych obiektów kubaturowych, pod warunkiem przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów okreņlonych w dokumentacji geologicznoinżynierskiej ņwiadczącej o możliwoņci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania
terenu.
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13. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu okreņlonym na rysunku planu;
obejmującą pasy terenu położone w bezpoņrednim
sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla
ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz
zabudowy. Zabrania się grodzenia nieruchomoņci
przyległych do powierzchniowych wód publicznych
w odległoņci mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten
obszar
14. W zawiązku z występowaniem w obszarze planu
odwiertu ‟ Dołuszyce-5, ustala się strefę bezpieczeństwa wolną od zabudowy, która zgodnie
z przepisami odrębnymi, obejmuje teren wokół odwiertu o promieniu 5m.
15. W obszarze planu obowiązuje zakaz prowadzenia
działalnoņci rolniczej powodującej uciążliwoņci dla
mieszkańców (w tym zapachowe).
§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu:
1. Na obszarze planu występują stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie:
1) Bochnia ‟ stan.92 (AZP 105-61; nr 36) ‟ ņlady
osadnictwa z epoki kamienia i póňnego ņredniowiecza;
2) Bochnia ‟ stan.93 (AZP 105-61; nr 37) ‟ ņlady
osadnictwa z epoki kamienia i okresu rzymskiego.
Wszelkie działania inwestycyjne w ich obrębie,
wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do
obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Występujące w obszarze planu stanowiska
archeologiczne oznaczono na rysunku planu. Stanowiska archeologiczne posiadają trudny do
okreņlenia rzeczywisty zasięg i wartoņć poznawczą. Na terenie stanowisk dopuszcza się możliwoņć prowadzenia prac budowlano-ziemnych
pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia ratowniczych badań sondażowo ‟ wykopaliskowych. Jeżeli prace te nie pozwolą na wyciągnięcie
jednoznacznych wniosków, konieczne jest wówczas zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych
2. Występujące w obszarze planu obiekty posiadające
cechy zabytkowe podlegają ochronie z uwagi na
przykład na formę budynku, gabaryt lub detal architektoniczny. Dopuszcza się remonty lub rozbudowę
tych obiektów, z zachowaniem zasady polegającej na
przywróceniu oraz utrzymaniu historycznej formy,
gabarytu lub detalu zidentyfikowanego w tym obiekcie.
3. Występujące w obszarze planu obiekty o cechach
tradycyjnych podlegają ochronie z uwagi na np detal
architektoniczny, materiał, z którego są wykonane,
kolor lub sposób wykonania i użytkowania typowy
dla terenu, w którym są zrealizowane.
4. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych w obszarze planu wyznacza się:
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1) strefę częņciowej ochrony konserwatorskiej, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której
wchodzą: południowe częņci terenów oznaczonych
symbolami - 1MU, 1MN, 2MN, 4MN oraz północnej częņci terenów oznaczonych symbolami 6MN,
1U i 2MU. W strefie ustala się koniecznoņć celowego kształtowania zabudowy i zagospodarowania, polegającą na:
a) ochronie obiektów o cechach zabytkowych położonych w strefie, a oznaczonych na rysunku
planu przed ich likwidacją i takim przekształceniom, które powodowałyby utratę cech zabytkowych; w tym np.: historycznej formy, gabarytu
lub detalu;
b) ochronie obiektów o cechach tradycyjnych położonych w strefie, a oznaczonych na rysunku
planu przed ich likwidacją i takim przekształceniom, które powodowałyby utratę cech tradycyjnych w tym np.: tradycyjnej formy, gabarytu lub
detalu;
c) zachowanie głównego elementów układu przestrzennego wsi; to jest sieci drożnej;
d) uzupełnianie istniejącego zainwestowania nową
zabudową, zgodnie z historycznym rozplanowaniem, oraz w formach nawiązujących do zabudowy o cechach zabytkowych i tradycyjnych;
e) zachowanie historycznej dyspozycji i kierunków
podziałów terenu (prostopadle do drogi);
f) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej wzdłuż
drogi 1KDD i cieków wodnych;
g) dbałoņć w przestrzeganiu ustalonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
h) zakaz realizacji noņników reklamowych;
i) zakaz realizacji obiektów tymczasowych od strony drogi dojazdowej oznaczonej symbolem
1 KDD.
j) zakaz wprowadzania zabudowy oraz elementów
zagospodarowania agresywnych lub obcych krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących
nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie;
k) koniecznoņć celowego kształtowania zabudowy
i zagospodarowania, który pozwoli na zachowanie przedpola dla tzw. dalekiego widoku .
2) strefę ochrony krajobrazu, w której obowiązuje:
a) zakaz realizacji zwartej zieleni wysokiej na granicy
strefy i terenów budowlanych okreņlonych na rysunku planu, w celu zachowania przedpola dla tzw
dalekiego widoku;
b) zachowanie i powiększanie istniejących terenów
leņnych,
c) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących
negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaňnikowych, masztów telefonii
komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras
sieci wysokiego napięcia.
d) dbałoņć o staranne wkomponowanie obiektów
i urządzeń w krajobraz.
§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego poprzez okreņlenie następujących zasad
kształtowania zabudowy oraz zasad podziału terenu na
nowe działki budowlane. 1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, garaże,
obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz
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zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie
terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo.
2. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalnoprzestrzennych oraz dla zapewnienie ładu przestrzennego ustala się:
1) dla obiektów zabudowy jednorodzinnej:
a) ustala się maksymalną wysokoņć obiektów
12 metrów, licząc od poziomu terenu przy
głównym wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
b) ustala się aby dachy obiektów były dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci - od 25º- 50º;
c) dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami
lub oknami połaciowymi,
d) ustala się, aby pokryciem dachów o nachyleniu połaci od 25º- 50º była dachówka lub elementy o fakturze dachówek, na dachach dopuszcza się realizację tarasów,
e) ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych i ņcian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich);
2) dla budynków gospodarczych i garaży:
a) ustala się maksymalną wysokoņć budynków ‟
8 metrów, licząc od poziomu gruntu wzdłuż
ņrodkowej osi rzutu do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej częņci dachu w przypadku dachu jednospadowego,
b) ustala się aby dachy obiektów były dwuspadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci
lub jednospadowe o nachyleniu od 25º- 50º, dopuszcza się możliwoņć realizacji obiektów o dachach płaskich - o nachyleniu od 2º- 12º. Dopuszcza się realizację powierzchni użytkowych
na dachach obiektów gospodarczych i garażach
(np. tarasy, parkingi),
c) dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami
lub oknami połaciowymi
d) ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ņcian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych,
fioletowych, niebieskich);
3) dla budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną wysokoņć:
- 15m; w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczonych na rysunku planu symbolem U licząc od poziomu
terenu przy głównym wejņciu do budynku do
najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej częņci dachu w przypadku dachu
płaskiego lub opartego na łuku, w sytuacji
uzasadnionej koniecznoņcią technologiczną
dopuszcza się urządzenia i budowle wyższe
do18m;
- 8m; w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN, licząc od poziomu terenu
przy głównym wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej częņci dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego,
- 10m; w terenach zabudowy mieszkaniowej
i usług, oznaczonych na rysunku planu sym-
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bolami MU, licząc od poziomu terenu przy
głównym wejņciu do budynku do najwyżej
położonej kalenicy dachu, lub najwyższej
częņci dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego,
- 12 metrów w terenach rekreacji, sportu i turystyki oznaczonych na rysunku planu symbolami UT licząc od poziomu terenu przy głównym wejņciu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej częņci
dachu w przypadku dachu jednospadowego
lub płaskiego; wyjątkowo względy kulturowe
i krajobrazowe mogą uzasadnić koniecznoņć
realizacji obiektów (lub ich częņci) wyższych
(np. wieża, element stanowiący dominantę,
punkt widokowy),
b) ustala się aby dachy obiektów usługowych:
- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczonych na rysunku
planu symbolem U i w terenach zabudowy
usługowej charakterze publicznym oznaczonych na rysunku planu symbolem UP, były
dwuspadowe lub wielospadowe, ewentualnie oparte na łuku, o nachyleniu głównych
połaci od 25º do 50º; lub płaskie - o nachyleniu od 2º- 12º;
- w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN ‟ ustala się aby dachy były
dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º do 50º; dopuszcza
się możliwoņć realizacji dachów płaskich ‟
o nachyleniu od 2º- 12º;
- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług
oznaczonych na rysunku planu symbolem
MU były dwuspadowe lub wielospadowe,
o nachyleniu połaci głównych od 25º do 50º;
dopuszcza się możliwoņć realizacji dachów
płaskich - o nachyleniu od 2º- 12º;
- w terenach rekreacji, sportu i turystyki oznaczonych na rysunku planu symbolami UT były dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 25º do 50º; lub płaskie - o nachyleniu od 2º- 12º;
- dopuszcza się możliwoņć wykorzystywania
dachów płaskich jako tarasy parkingi lub tereny biologicznie czynne;
- dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi;
- ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych i ņcian
w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich).
4) dla obiektów zabudowy zagrodowej obejmującej
budynki: mieszkalne, inwentarskie, stodoły i inne
gospodarcze:
a) ustala się maksymalną wysokoņć nowych budynków mieszkalnych - 10 metrów, a inwentarskich i stodół 12m; licząc od poziomu terenu
przy głównym wejņciu do budynku do najwyżej
położonej kalenicy dachu,
b) ustala się aby dachy obiektów były dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu połaci głównych - od 25º- 50º,
c) dopuszcza się doņwietlenie dachów lukarnami
lub oknami połaciowymi,
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d) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka
lub elementy o fakturze dachówek, na dachach
dopuszcza się realizację tarasów,
e) ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ņciany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ņcian w kolorach
jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych,
fioletowych, niebieskich);
5) dla istniejących obiektów budowlanych, których
wysokoņć przekracza ustalone powyżej parametry
w sytuacji remontu i przebudowy dachu dla dostosowania go do ustalonych parametrów (kształt
i kąt nachylenia połaci) dopuszcza się zwiększenie
wysokoņci obiektu o 2m.
6) ogrodzenia ‟ w terenach budowlanych zakazuje się
stosowania ogrodzeń przekraczających wysokoņć
1,8 m od poziomu terenu oraz ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na odcinkach dłuższych
niż 5m; ograniczenie dotyczące wysokoņci i długoņci ogrodzeń pełnych nie dotyczą sytuacji gdy
ogrodzenia pełne stanowią ekrany ochrony akustycznej lub przeciwpożarowej.
7) dopuszcza się możliwoņć realizacji budynków
w granicy działki lub w odległoņci 1,5m od jej granicy (np. gdy szerokoņć działki jest mniejsza niż
16m, gdy jest to uzasadnione istniejącym zagospodarowaniem działki sąsiedniej lub jest wskazane ze względów na istniejące zagospodarowanie
terenu inwestycji itp.) pod warunkiem nie wywoływania sytuacji kolizyjnej np zacieniania działki
sąsiedniej, utrudnienia jej zagospodarowania,
w tym możliwoņci dojazdu.
3. Ustala się, że teren biologicznie czynny działki budowlanej:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), nie może być mniejszy niż 30% powierzchni tej działki,
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU)
nie może być mniejszy niż 25% powierzchni działki
budowlanej,
3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym (U) nie może być mniejszy niż 20%
powierzchni działki budowlanej,
4) w terenie rekreacji, sportu i turystyki oznaczonym
na rysunku planu symbolami (UT) - nie może być
mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej;
5) na terenie znacznie zainwestowanym w stanie istniejącym (liczonym na dzień wejņcia w życie planu), to jest w sytuacji gdy istniejące zagospodarowanie terenu działki przed rozpoczęciem inwestycji
(remontu, rozbudowy przebudowy i budowy) wykorzystuje ustaloną wielkoņć terenu biologicznie
czynnego dopuszcza się możliwoņć jego zmniejszenia o 50% w stosunku do ustalonego powyżej.
Natomiast w sytuacji gdy w stanie istniejącym faktyczny teren biologicznie czynny tej działki jest
jeszcze mniejszy (po obniżeniu o 50%) istnieje wyłącznie możliwoņć remontu i nadbudowy lub wymiany istniejących obiektów na tej działce bez
zmniejszenia zastanego terenu biologicznie czynnego.
4. Ustala się, że wskaňnik powierzchni zabudowanej
terenu:
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1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i w terenach zabudowy mieszkaniowej
i usług, (MU) nie może być większy niż 30%;
2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym (U) nie może być większy niż 40%;
3) w terenach rekreacji, sportu i turystyki (UT) nie
może być większy niż 20%;
4) wskaňnik powierzchni zabudowanej terenu może
zostać podwyższony o 50% w stosunku do ustalonego powyżej w sytuacji gdy istniejąca zabudowa działki wykorzystuje już założony wskaňnik (stan na dzień wejņcia w życie planu)
i uniemożliwia przeprowadzenie remontu lub
ewentualnej rozbudowy obiektów w celu poprawy ich standardu i wyposażenia. Natomiast
w sytuacji gdy w stanie istniejącym ‟ wskaňnik
powierzchni zabudowanej terenu tej działki jest
jeszcze mniejszy (nawet po podwyższeniu
o 50%) istnieje wyłącznie możliwoņć remontu
i nadbudowy lub wymiany istniejących obiektów na tej działce bez zmiany zastanego wskaňnika powierzchni zabudowanej działki.
5. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie
nowych podziałów działek:
1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi parametrów
nowo wydzielanych działek budowlanych okreņlonych w ust.6;
2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub
poprawy jej dostępnoņci;
3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;
4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej
5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd są prostopadłe do granic działki. W sytuacji
gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą do 30o.
6. Ustala się nastepujące parametry nowo wydzielonych
działek budowlanych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) minimalna powierzchnia działki wynosi:
‟ dla budynku wolnostojącego 1000 m2,
‟ dla zabudowy bliňniaczej minimum 500m2,
‟ dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum
400m2,
b) minimalna szerokoņć działki wynosi:
‟ dla budynku wolnostojącego 18 metrów,
‟ dla budynku w zabudowie bliňniaczej 14 metrów,
‟ dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum
9 metrów.
2) dla zabudowy mieszkaniowej i usług:
a) minimalna
powierzchnia
działki
wynosi
1000 m2,
b) minimalna szerokoņć działki wynosi 18 metrów;
3) dla zabudowy zagrodowej:
a) minimalna
powierzchnia
działki
wynosi
1500 m2,:
b) minimalna szerokoņć działki wynosi 20 metrów
7. Dopuszcza się możliwoņć obniżenia o 30% ustalonych
powyżej w ust. 6 parametrów nowo wydzielanych
działek budowlanych w sytuacjach gdy wielkoņć dzie-
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lonej działki uniemożliwia utrzymanie ustalonych parametrów.
8. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległoņci:
1) 10m od linii rozgraniczających drogi KDG;
2) 5m od linii rozgraniczających drogi KDL;
3) 5m od linii rozgraniczających drogi KDD;
4) 4m od linii rozgraniczających dróg KDW
Dla dróg KDGP i KDZ oraz dla terenów kolejowych
(terenów zamkniętych) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
pokrywają się z granicą strefy technicznej Kt . Zasady
zagospodarowania w obrębie strefy Kt okreņlono w §5
ust. 9.
Dopuszcza się możliwoņć przyjęcia mniejszych odległoņci, niż ustalono powyżej dla lokalizacji nowych
budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi - w wyjątkowych
wypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem (np. w sytuacji uzupełnienia istniejącej linii zabudowy wyznaczonej istniejącymi budynkami - sytuacja plombowa lub kontynuacji pierzei ustalonej minimum trzema istniejącymi budynkami na działce
bezpoņrednio sąsiadującej), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań okreņlonych w przepisach odrębnych.
Istniejące budynki położone w odległoņci mniejszej niż
ustala to nieprzekraczalna linia zabudowy pozostawia
się do utrzymania , remontu, nadbudowy, przekształceń i ewentualnej rozbudowy pod warunkiem nie
przybliżania obiektu do drogi .
9. Ustala się zasadę obsługi parkingowej:
1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w obrębie działki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej należy zlokalizować minimum 2 stałe
miejsca postojowe w granicach tej działki oraz dopuszcza się możliwoņć realizacji maksimum 2 wolnostojących garaży;
2) dla nowej zabudowy zagrodowej - w obrębie działki należy zlokalizować minimum 2 stałe miejsca
postojowe oraz miejsce postojowe dla ciągnika,
dodatkowo w granicach działki dopuszcza się możliwoņć realizacji maksimum 2 garaży;
3) dla nowej zabudowy mieszkaniowej i usług - w obrębie działki o funkcji mieszkaniowej i usługowej
należy zlokalizować dla potrzeb mieszkańców minimum 2 stałe miejsca postojowe oraz dodatkową iloņć miejsc parkingowych dla klientów lub
pracowników w związku z prowadzeniem nowej
działalnoņci usługowej; przyjmując - dla firm handlowych, usługowych, biur i administracji - minimum 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej
z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej), dla gastronomii (bary, kawiarnie) ‟ minimum 1 miejsce na cztery
miejsca konsumpcyjne. Ponadto w granicach tej
działki dopuszcza się możliwoņć realizacji maksimum 3 wolnostojących garaży, niezależnie od koniecznoņci realizacji miejsc postojowych;
4) dla nowej zabudowy usługowej terenach U w ramach działki należy zarezerwować proporcjonalną
liczbę miejsc parkingowych w zależnoņci od wiel-
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koņci powierzchni użytkowej, przyjmując - dla firm
handlowych, usługowych, biur i administracji minimum 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej), dla gastronomii
(bary, kawiarnie) ‟ minimum 1 miejsce na cztery
miejsca konsumpcyjne lub przyjmując jako wskaňnik iloņci pracowników minimum ‟ 20 miejsc na
100 zatrudnionych;
5) dla zabudowy usługowej w terenach UT - w ramach działki należy zarezerwować proporcjonalną
liczbę miejsc parkingowych w zależnoņci od wielkoņci powierzchni użytkowej obiektów przyjmując
- 1 miejsce na 25m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej,
socjalnej, technicznej).
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem,
w dostosowaniu do wymagań okreņlonych w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów
zewnętrznych zapewniających odpowiednią iloņć
wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające
dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
11. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek za
wyjątkiem działalnoņci usługowej, gospodarczej
i rolniczej, zwłaszcza hodowlanej, powodujące uciążliwoņci dla mieszkańców tj. takie, które powodują
przekraczania standardów jakoņci ustalonych dla
ņrodowiska, okreņlonych w przepisach odrębnych,
a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych.
12. Nie okreņla się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomoņci; w przypadku
ich podjęcia z inicjatywy właņcicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomoņci, na warunkach okreņlonych w przepisach odrębnych, należy uwzględnić zasady zawarte w niniejszym planie.
13. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji
kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób
niepełnosprawnych ‟ zgodnie z przepisami odrębnymi. W ramach projektów realizacyjnych (a także
w póňniejszej modernizacji i eksploatacji) należy odpowiednio przewidzieć infrastrukturę, urządzenia
i rozwiązania - zapewniające warunki dla poruszania
się osób niepełnosprawnych (w tym z dysfunkcją
wzroku) - w terenach komunikacji kołowej, pieszej
i rowerowej, w terenach urządzeń komunikacyjnych,
ogólnodostępnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego.
14. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych
wzdłuż drogi KDG w odległoņci mniejszej niż wyznaczona strefa Kt.
15. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące
z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie położone
w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do
utrzymania z możliwoņcią rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy i remontu lub w sytuacjach losowych
(np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod warunkiem zachowania zasad okreņlonych w niniejszej
uchwale oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych. Dopuszcza się również możliwoņć remontu,
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rozbudowy i przebudowy istniejących budynków
w celu poprawy ich standardów w sytuacji braku
możliwoņci uzyskania ustalonego wskaňnika powierzchni zabudowanej terenu lub procentu terenu
biologicznie czynnego działki oraz warunków zasady
obsługi parkingowej stosując obniżenie ustalonych
parametrów o połowę a w sytuacji gdy stan istniejący uniemożliwia osiągnięcie obniżonych parametrów
dopuszcza się możliwoņć remontu i rozbudowy istniejących obiektów pod warunkiem, iż nie wpłynie to
na obniżenie procentu terenu biologicznie czynnego
działki i nie zwiększy się wskaňnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki (stan na dzień wejņcia w życie planu).
Rozdział III
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 8.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1MN do 9MN. Dla terenów MN ustala się jako
przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową
realizowaną w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, bliňniaczej, szeregowej i grupowej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) usług o charakterze komercyjnym oraz usług
o charakterze publicznym realizowanych jako
obiekty wolnostojące lub wbudowanych w budynki;
2) zabudowy zagrodowej;
3) budynków gospodarczych i garaży;
4) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
5) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
6) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego, okreņlonego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby usługowa powierzchnia
użytkowa okreņlona w ust.2 pkt.1 nie stanowiła
więcej niż 40% powierzchni użytkowa obiektu
mieszkaniowego realizowanego lub zrealizowanego na działce budowlanej;
3) utrzymanie zasady braku uciążliwoņci prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców.
4. W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się możliwoņć podziału terenu na nowe
działki budowlane oraz realizacji na nich nowej
zabudowy zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy dla nowych budynków od drogi KDD i KDW
okreņlonej w § 7 ust.8.
2) ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad ochrony krajobrazu okreņlonych § 6 ust.4 pkt 2).
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3) W związku z położeniem w strefie zagrożeń osuwiskowych nieaktywnych częņci terenów MN; ustala
się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlonych
w § 5 ust.12.

1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
2) utrzymanie zasady braku uciążliwoņci prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców.

5. W terenach MN w ramach zabudowy zagrodowej
dopuszcza się możliwoņć prowadzenia produkcji hodowlanej nie przekraczającej wielkoņci 10DJP, ponadto budynki z żywym inwentarzem oraz kompostowniki i gnojowniki winne być zlokalizowane w odległoņci
minimum 8m. od granicy terenu inwestycji lub granicy działki budowlanej sąsiada.

4. Istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania z możliwoņcią rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany
istniejącej substancji z zachowaniem rygorów jakie
obowiązują dla zabudowy, okreņlone w § 5, § 6 i § 7.

6. Dla obiektów posiadających cechy zabytkowe, zidentyfikowanych w jednostkach oznaczonych symbolami
6MN ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad
okreņlonych w § 6 ust.2.
7. Dla obiektów o cechach tradycyjnych zidentyfikowanych w terenach MN ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.3.
8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN znajdujących się w strefie częņciowej
ochrony konserwatorskiej, ustala się koniecznoņć
przestrzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.4 pkt 1.
9. Dla terenów znajdujących się w strefie technicznej od
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
i od projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej , ustala się koniecznoņć przestrzegania
zasad okreņlonych w §5 ust.8.
§ 9.
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami od
1MU do 2MU. Dla terenów MU ustala się jako przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej, i bliňniaczej;
2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej i bliňniaczej
wraz z częņcią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym,
w tym handlu z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,
3) zabudowę usługową o charakterze komercyjnym,
w tym handlu z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) budynków gospodarczych i garaży;
4) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
5) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróżnych przed warunkami atmosferycznymi.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionych w ust 2 jest:

5. W terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU i 2MU:
1) ustala się możliwoņć realizacji nowej zabudowy
zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z warunkiem zachowania
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla nowych budynków od dróg KDG, KDD okreņlonej w §7 ust.8 oraz zasad zabudowy terenu okreņlonych w §7 ust.8.; oraz
ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad obowiązujących w strefie Kt i Kpu okreņlonych w § 5 ust.9 i 10.
2) ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.3. dla obiektów o cechach tradycyjnych
zidentyfikowanych w terenach 2MU;
3) ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.2. dla obiektów posiadających cechy
zabytkowe zidentyfikowanych w jednostce oznaczonej
symbolem 1MU;
4) dla terenu znajdującego się w strefie częņciowej
ochrony konserwatorskiej, ustala się koniecznoņć
przestrzegania zasad okreņlonych w § 6 ust.4 pkt 1.
5) w terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami
7MN, 8MN i 9MN położonych w strefie hydrogenicznej ustala się koniecznoņć przestrzegania zasad okreņlonych w § 5 ust.13.
§ 10.
1. Wyznacza się teren rekreacji, sportu i turystyki oznaczony na rysunku planu symbolem 1UT, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenia turystyki, sportu i rekreacji w zieleni z możliwoņcią realizacji utrzymania, rozbudowy lub wymiany istniejących obiektów kubaturowych oraz realizacji nowych
obiektów.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreņlonych
w ust.1 terenach ustala się możliwoņć:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) obiektów socjalnych, gospodarczych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionego w ust. 2 jest dostosowanie ich do
wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
4. W związku z położeniem terenu 1UT w strefie hydrogenicznej, w której mogą nastąpić podtopienia
wszelką działalnoņć inwestycyjną należy prowadzić
ze ņwiadomoņcią możliwoņci wystąpienia zagrożenia
zalaniem, istniejące obiekty pozostawia się do
utrzymania, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie
oraz dopuszcza się w nich możliwoņć realizacji no-
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wych obiektów. Obecni użytkownicy oraz przyszli inwestorzy, winni podjąć działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat materialnych i niematerialnych na wypadek wystąpienia zagrożenia
w tym: realizacji obiektów bez podpiwniczenia, podniesienia rzędnej pierwszej kondygnacji budynku
oraz zastosowanie materiałów budowlanych odpornych na wodę.
§ 11.
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczony na rysunku planu symbolem 1U z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod obiekty usług administracji, oņwiaty, łącznoņci,
bankowoņci, kultury, zdrowia, turystyki (w tym hotele, pensjonaty), gastronomii, rzemiosła i obsługi komunikacji (z wykluczeniem stacji paliw), handlu z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, w granicach działki ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych, przejņć i ciągów pieszych;
3) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży;
4) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróżnych przed warunkami atmosferycznymi;
5) obiektów magazynowych związanych z obsługą
zlokalizowanych w tych terenach obiektów usługowych;
6) obiektu mieszkalnego jednorodzinnego dla opieki
lub nadzoru ewentualnie mieszkania dla opieki
lub nadzoru o powierzchni nie przekraczającej
150m2.
7) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru
przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy obiektów przeznaczenia dopuszczalnego,
o którym mowa w ust.2 pkt 1, 3, 5 i 6 nie stanowiła więcej niż 40% powierzchni zabudowy obiektów
usługowych.
§ 12.
1. Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, oznaczone na rysunku planu symbolami od ZR, o podstawowym
przeznaczeniu pod łąki i pastwiska, tereny zieleni łęgowej, zadrzewienia ņródpolne oraz tereny upraw
polowych, pełniące ważną rolę połączeń w systemie
węzłów i korytarzy ekologicznych. W obszarze terenów zieleni nieurządzonej obowiązuje zakaz zabudowy (wyjątek stanowić mogą budynki gospodarcze
realizowane w ramach istniejącego siedliska na warunkach okreņlonych w ust.3).
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach urządzonej zieleni nie urządzonej, ustala się możliwoņć
realizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz wydzielonych parkingów, ņcieżek rowerowych,
przejņć i ciągów pieszych;
3) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu: ławki, siedziska itp.;
4) zalesień.
§ 13.
1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod lasy. Tereny potencjalnych zalesień
oznaczono na rysunku symbolem ZL1. W celu ochrony tych terenów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych i inwestycji w obszarze
tego przeznaczenia, za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących bezpoņrednio działalnoņci leņnej.
W terenach lasów i zalesień utrzymuje się przebiegi
istniejących dróg.
§ 14.
1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS z podstawowym przeznaczeniem pod wody otwarte.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwoņć realizacji:
1) zieleni towarzyszącej potokom, stanowiącej ich naturalną biologiczną otulinę,
2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową i energetyką,
3) lokalizację mostów, kładek pieszych i pieszojezdnych i rowerowych.
3. Warunkiem realizacji przeznaczenia dopuszczalnego
wymienionego w ust. 2 jest zachowanie swobodnego przepływu wód oraz zakaz działań mogących zaburzyć ciągłoņć przepływu i spowodować wzrost zagrożenia powodziowego.
§ 15.
1. Wyznacza się tereny komunikacji z podstawowym
przeznaczeniem terenu pod ulice, drogi, obiekty
i urządzenia obsługi komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) tereny dróg publicznych:
a) 1KDG droga główna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965,
b) 1KDL droga lokalna,
c) 1KDD droga dojazdowa,
2) tereny dróg niepublicznych:
a) od 1KDW do 3 KDW droga wewnętrzne.
2. Ustala się, iż obsługa nowopowstających terenów
zabudowy odbywać się może za poņrednictwem
drogi dojazdowej 1KDD i dróg wewnętrznych 1KDW,
2KDW i 3KDW oraz istniejącymi zjazdami z drogi
1 KDG.
3. Przebiegi linii rozgraniczających dróg przyjęte w planie okreņla rysunek planu. Ustala się jako obowiązu-
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jące szerokoņci w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg:

2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się:

1) dla drogi 1 KDG - 25 m z poszerzeniem w rejonie
skrzyżowania z drogą 1KDD, wg rysunku planu;
2) dla drogi 1 KDL - 12m ; (planem objęto fragment
drogi od jej osi) wg rysunku planu
3) dla drogi 1 KDD - 10 m z poszerzeniami w rejonach
skrzyżowań z drogami KDG, KDW i na łukach dróg,
wg rysunku planu;
4) dla drogi 1-3 KDW - 6 m z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań z drogami KDD i na łukach dróg,
wg rysunku planu;
5) minimalną szerokoņć dojazdów nie wydzielonych
ustalają przepisy odrębne.

1) zachować zasady uzbrojenia terenu obowiązujące
w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury
technicznej, okreņlone na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uņciņlenie
lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej oraz innych parametrów projektowanych sieci następować będzie na etapie projektu
budowlanego;
2) utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących
sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym obsługujących obszar nie objęty planem,
zapewniając możliwoņć ich rozbudowy i modernizacji;
3) w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
przepisów szczególnych;
4) prowadzić sieci infrastruktury technicznej oraz
urządzeń z nią związanych w pasach drogowych
zgodnie z przepisami szczególnymi oraz, w przypadkach lokalizowania na innych terenach, w sposób nie kolidujący i podporządkowany okreņlonej
w planie funkcji terenu;
5) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń
z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza się
ich przebudowę według przepisów odrębnych.

4. Ustala się zasadę pełnej zgodnoņci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg G, L, D i W z okreņlonymi
w przepisach odrębnych. Zgodnie z zapisem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach,
uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub
istniejącym zagospodarowaniem, przyjęcie mniejszych szerokoņci ulic, jednak pod warunkiem spełnienia wymagań okreņlonych w przepisach odrębnych.
5. Podstawowym przeznaczeniem terenów komunikacji
jest lokalizacja dróg, z wyposażeniem dostosowanym
do klasy (jezdnie, chodniki, obiekty małej architektury, ņcieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy
zieleni, przejņcia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki
przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w
tym rowy odwadniające).
6. Dopuszcza się możliwoņć lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie wydzielonych zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających dróg klas D;
7. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach komunikacji, ustala się możliwoņć realizacji:
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zatoki autobusowe i urządzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi dla ulicy
klasy G i L;
3) zieleń o charakterze izolacyjnym oraz urządzenia
służące ograniczaniu uciążliwoņci komunikacyjnej;
4) elementy małej architektury;
5) zatoki parkingowe i urządzenia służące obsłudze
komunikacji;
6) scieżki rowerowe.
Rozdział IV
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 16. Ustala się następujące generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych,
ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem
w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) Utrzymuje się dotychczasowy system zaopatrzenia
w wodę obszaru objętego niniejszym planem
miejscowym ‟ z sieci wodociągu komunalnego
„Bochnia”, opartego na poborze wody powierzchniowej z ujęcia na rz. Rabie w km 24 + 600;
2) Obszar objęty niniejszym planem ‟ pozostaje
w zasięgu obsługi strefy hydroforowej zbiorników
„Kolanów” z główną magistralą dosyłową Ø 225
mm, podającą wodę w rejon tej częņci miasta;
3) Utrzymuje się dotychczasowy przebieg głównego
rurociągu zasilającego osiedle „Pagórek” - Ø 160
mm w ul. Wiņnickiej wraz z hydrofornią, głównym
rurociągiem rozprowadzającym Ø 110 mm
w ul. Pagórek, oraz pozostałą siecią rozdzielczą
Ø 110 ÷ 90 mm obsługującą omawiany obszar;
4) Tereny przeznaczone niniejszym planem pod zainwestowanie ‟ zostaną wyposażone w sieć wodociągu komunalnego, zapewniającą wszystkim
użytkownikom wymaganą iloņć wody o jakoņci
odpowiadającej obowiązującym normom;
5) Obsługa terenów od „1MN” do „8MN” oparta zostanie na rozbudowie krótkich odcinków sieci rozprowadzających wodę z rurociągu Ø110mm biegnącego w ul. Pagórek;
6) Zainwestowanie projektowane w kwartale „2MU”,
obsługiwane będzie w oparciu o projektowany dla
zabudowy w rejonie ul. Bujaka (poza obszarem
niniejszego planu) ‟ rurociągiem Ø 160 mm
wzdłuż ul. Wiņnickiej, na odcinku od hydroforni do
ul. Bujaka, oraz proponowanym przedłużeniem
tego rurociągu o przekroju Ø 110 mm w kierunku
południowym, do granicy projektowanego zainwestowania „2MU”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 204

‟ 11368 ‟

Poz. 1360

4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania ņcieków sanitarnych ustala się:

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego ustala się:

1) Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania
Ņcieków Komunalnych, oraz Rozporządzeniem nr.
21/06 Wojewody Małopolskiego z 1.VI.2006 r ustalającym aglomerację „Bochnia” ‟ obszar niniejszego planu miejscowego ‟ objęty zostanie zasięgiem obsługi kanalizacji miejskiej, zakończonej
komunalną, mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ņcieków „Bochnia”, położoną w północnej
częņci miasta.
2) Na obszarze objętym planem obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji.
3) Tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania na obszarze objętym niniejszym planem
miejscowym ‟ zostaną wyposażone w sieć kanalizacji miejskiej, opartej na głównym kanale zbiorczym, sanitarnym - Ø 200 mm o projektowanym
przebiegu w rejonie ulic: Pagórek ‟ Wiņnicka
(cz. północna) prowadzącym ņcieki sanitarne poprzez projektowaną pompownię przy ul. Wiņnickiej na lewym brzegu potoku Gróbka (poza granicami niniejszego opracowania) ‟ do pompowni
„Kurów” istniejącego systemu kanalizacji „Bochnia”.
4) Przyjmuje się dla osiedla ‟ realizację kanalizacji
grawitacyjnej oraz dla rejonów, gdzie nie jest to
możliwe ‟ kanalizacji ciņnieniowej tj. z zastosowaniem pompowni przydomowych.
5) Dla wschodniej częņci enklawy „2MU” ‟ odbiornikiem ņcieków będzie projektowany kanał sanitarny w ul. Bujaka, do którego sprowadzone zostaną
ņcieki ‟ kanałem projektowanym w południowej
częņci ul. Wiņnickiej (na południe od ul. Pagórek).
6) Wprowadza się obowiązek podłączenia zabudowy
mieszkaniowej obiektów mieszkaniowo ‟ usługowych do kanalizacji miejskiej, za wyjątkiem nielicznej zabudowy mieszkaniowej, rozproszonej
usytuowanej w północnej częņci obszaru, gdzie
budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie.
7) Do czasu realizacji zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej, o którym mowa w pkt.: 3,4,5 dopuszcza
się:
8) indywidualne systemy oczyszczania ņcieków pod
warunkiem spełnienia wymogów odrębnych
przepisów;
9) stosowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ņcieków, pod warunkiem systematycznego wywozu ņcieków do punktów zlewnych.
Zbiorniki i wywóz ņcieków muszą spełniać warunki okreņlone i przepisami odrębnymi.
10) Pozostawia się dotychczasowy system odprowadzania wód opadowych ‟ powierzchniowo, istniejącymi rowami (ciekami) uchodzącymi do płynącego północną i zachodnią granicą pot. Gróbka,
oraz potoku bez nazwy w południowej granicy obszaru, za wyjątkiem terenów utwardzonych przy
obiektach usług komercyjnych i parkingów, które
należy wyposażyć w kanalizację opadową, zakończoną odpowiednimi urządzeniami do podczyszczania ņcieków opadowych.
11) Zaznaczone na rysunku trasy projektowanych sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej ‟ przedstawiają zasady obsługi terenu objętego planem i nie stanowią branżowych projektów uzbrojenia terenu.

1) odbiorcy zasilani są w gaz ziemny z gazociągów
ņredniego ciņnienia;
2) układ sieci gazowej tworzą gazociągi ņredniego ciņnienia ø80mm, ø32mm, ø25mm;
3) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga
rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej ņredniego ciņnienia, w oparciu o gazociągi wymienione
w pkt. 2;
4) dla istniejących gazociągów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg należy zachować odległoņci
podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
5) dla planowanych gazociągów ņredniego ciņnienia
należy ustalić strefy kontrolowane, w których nie
należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz podejmować
żadnej działalnoņci mogącej zagrozić trwałoņci gazociągu;
6) szerokoņć stref kontrolowanych, których linia ņrodkowa pokrywa się z osią gazociągu, dla planowanych gazociągów ņredniego ciņnienia powinna być
zgodna z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala się:
1) utrzymuje się istniejący przebieg napowietrznej
dwutorowej linii energetycznej najwyższych napięć 400 kV relacji Tucznawa-Tarnów, TucznawaRzeszów;
2) utrzymuje się istniejące ňródło zasilania w energię
elektryczną, którym jest istniejąca stacja transformatorowa SN/nn przy ul. Pagórek oraz sieć
ņredniego napięcia 15 kV (napowietrzna); odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez sieci niskiego napięcia - kablowe i napowietrzne;
3) zapewnia się możliwoņć realizacji projektowanej
linii wysokiego napięcia 110kV do planowanej
stacji 110/15kV GPZ Muchówka.
4) zaopatrzenie w energię elektryczną terenu planu
odbywać się będzie w oparciu o stacje transfermatorowe, zlokalizowane w obszarze planu i jego
sąsiedztwie; lokalizacja i iloņć dodatkowych linii i
stacji SN/nn
5) zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci ņredniego i niskiego napięcia, budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych
oraz modernizacja istniejącej stacji transformatorowej SN/nn i sieci wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę mocy i energii elektrycznej w
dostosowaniu do narastającego zapotrzebowania;
6) wskazuje się jako zasadę budowę nowych stacji
transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako
stacji wnętrzowych lub napowietrznych;
7) ustala się strefę techniczną wzdłuż napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV o szerokoņci 40m
od osi linii, łącznie 80m, w której obowiązują
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu:
a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi w odległoņci nie gwarantującej zachowania dopuszczalnych wartoņci natężenia
pola elektromagnetycznego okreņlonego przepisami odrębnymi,
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b) zakaz sadzenia roņlinnoņci wysokiej pod linią
i w odległoņci do 10m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu.
8) ustala się strefy techniczne wzdłuż napowietrznych
linii elektroenergetycznych 15 kV oraz wokół stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, których wielkoņci
i sposób zagospodarowania okreņlają przepisy odrębne.
9) ustala się potencjalną strefę techniczną wzdłuż projektowanej linii wysokiego napięcia 110kV do planowanej stacji 110/15kV GPZ Muchówka o szerokoņci 20m od osi linii, łącznie 40m, w której obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ciepłowniczego ustala się:
1) obszar objęty planem znajduje się poza zasięgiem
miejskiego systemu ciepłowniczego;
2) utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania
obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej
w oparciu o indywidualne ňródła ciepła i lokalne
systemy grzewcze; nie jest planowane włączenie
obszaru objętego planem w zasięg miejskiego systemu ciepłowniczego;
3) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego należy w ňródłach ciepła wykorzystywać paliwa
czyste ekologicznie, z zastosowaniem technologii
zapewniających minimalne wskaňniki emisji gazów i pyłów do powietrza.
8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych ustala się:
1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i obecną
lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;

Poz. 1360

2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji
nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę i budowę
nowych urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje się, jako zasadę lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach
budowlanych; dopuszcza się wolnostojące obiekty
infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreņlonymi dla poszczególnych
terenów, stosownie do warunków wynikających ze
szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu;
4) w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się lokalizację urządzeń
sieci przewodowej.
Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 17. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartoņci nieruchomoņci, o której mowa w art.36.ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717, z póňniejszymi
zmianami) w wysokoņci 25%.
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochni.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA:
RYSZARD NAJBAROWSKI
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/397/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „PAGÓREK W BOCHNI
Rysunek planu

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ňródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów.

skala 1:2000*
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA: RYSZARD NAJBAROWSKI
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/397/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.

ZAWIERAJĄCY ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „PAGÓREK" W BOCHNI
Lp/nr
z
wykazu

data
wpływu
UWAGI

1
1/5

2
7.12.
2009

2/6

7.12.
2009

3/7

14.12.2
009

4/12

14.12.
2009

Nazwisko
i imię
nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi
3
Właņciciel
działki
Nr 4400
Położonej
w terenie
planu

Właņciciel
działki
nr 4438/1
położonej
w terenie
planu
Właņciciel
działki
Nr 4480
Położonej
w terenie
planu

Mieszkańcy osiedla
Pagórek

Treņć
UWAGI

4
Wnoszę
o zaplanowanie
drogi dojazdowej do mojej
działki w obszarze 9MN od
ulicy Strzeleckiej, oraz
zaplanowania
ņcieżki pieszo
rowerowej.
Proszę o zmianę przeznaczenia mojej
działki z rolnej
na działkę
budowlaną
Na projekcie
mpzp działka
oznaczona jest
złym numerem
ewidencyjnym
4448. Jestem
wyłącznym
właņcicielem
dz. ewid.
nr 4480. Wnoszę o sprostowanie tego
błędu.
Wprowadzona
przez Burmistrza Miasta
Bochni stawka
procentowa
wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 25% jest
wygórowana.
Proszę ustalić
stawkę rzekomego wzrostu
wartoņci nieruchomoņci dla
ulicy Pagórek
w dolnej granicy procentowej.

Oznaczenie nieruchomoņci
której
dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomoņci,
której
dotyczy
uwaga

5
4400

6
9MN, ZR,
ZL

4438/1

8MN,
7MN,
KDW, ZR

4480

ZL, ZR

TEREN
PLANU

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygniecie Rady
Miasta zał. do uchwały nr
XLII/397/10 z dnia
25.02.2010r
uwaga
uwaga
uwzględnieuwzględniona
niona

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

7

+

8
-

9
+

10
-

+

-

+

-

Uwagi

11
w znacznejczęņci
uwaga
dotyczy
terenów
położonych poza
planem

UWAGA NIE DOTYCZY PLANU

-

-

Pod
pismem
zamieszczono
szeņć
podpisów
w większoņci
nieczytelnych.
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2009

GAZ_SYS
TEM
Oddz.
w Tarnowie

W związku ze
zmianą planu
GAZ-SYSTEM
informuje , że
na przedmiotowym terenie
planowana jest
przebudowa
gazociągu
wysokiego
ciņnienia
DN250, PN40
Łukanowice ‟
Ņledziejowice
w nowej trasie.
Prosimy
o ujęcie
w planie nowoprojektowanego gazociągu
wraz ze strefą
która wynosi
6m (3m.od
osi).W tej
strefie nie
należy wznosić
budynków,
urządzać stałych składów,
sadzić drzew.
Lokalizację
wszystkich
obiektów
terenowych
względem
nowo wybudowanego
gazociągu
wysokiego
ciņnienia
w odległoņci
mniejszej niż
20m należy
uzgodnić
z Operatorem
Gazociągów
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UWAGA NIE DOTYCZY PLANU
PRZEBIEG GAZOCIĄGU NIE OBEJMUJE TERENU
OSIEDLA „PAGÓREK”
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/397/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.
okreņlający sposób realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pagórek”
w Bochni
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
stanowiących zadania własne Gminy, należą:
„ systemy zaopatrzenia w wodę,
„ systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ņcieków,

Poz. 1360

szego opracowania) ‟ do pompowni „Kurów” istniejącego systemu kanalizacji „Bochnia”. Przyjmuje się
dla osiedla ‟ realizację kanalizacji grawitacyjnej oraz
dla rejonów, gdzie nie jest to możliwe ‟ kanalizacji
ciņnieniowej tj. z zastosowaniem pompowni przydomowych. Plan wprowadza obowiązek podłączenia
istniejącej i projektowanej zabudowy do kanalizacji
miejskiej. W obszarze planu pozostawia się dotychczasowy system odprowadzania wód opadowych ‟
powierzchniowo, istniejącymi rowami (ciekami)
uchodzącymi do płynącego północną i zachodnią
granicą pot. Gróbka, oraz potoku bez nazwy w południowej granicy obszaru, za wyjątkiem terenów
utwardzonych przy obiektach usług komercyjnych
i parkingów, które należy wyposażyć w kanalizację
opadową, zakończoną odpowiednimi urządzeniami
do podczyszczania ņcieków opadowych.

„ drogi i ulice gminne.

Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może ponieņć w związku z rozbudową sieci kanalizacji wyniesie około 1 527000 złotych.

Okreņla się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji:

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia
w wodę przewiduje się utrzymanie dotychczasowego
systemu zaopatrzenia w wodę obszaru objętego planem ‟ z sieci wodociągu komunalnego “Bochnia”,
opartego na poborze wody powierzchniowej z ujęcia
na rzece Rabie. Obszar planu pozostaje w zasięgu
obsługi strefy hydroforowej zbiorników „Kolanów”
z główną magistralą dosyłową Ø 225 mm. Utrzymuje
się dotychczasowy przebieg głównego rurociągu
zasilającego osiedle „Pagórek” - Ø 160 mm
w ul. Wiņnickiej wraz z hydrofornią, głównym rurociągiem rozprowadzającym Ø 110 mm w ul. Pagórek,
oraz pozostałą siecią rozdzielczą Ø 110 ÷ 90 mm obsługującą obszar planu. Zakłada się modernizację
i rozbudowę sieci. Tereny przeznaczone niniejszym
planem pod zainwestowanie zostaną wyposażone
w sieć wodociągu komunalnego, zapewniającą
wszystkim użytkownikom wymaganą iloņć wody,
o jakoņci odpowiadającej obowiązującym normom.

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych
i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez
poszerzenia pasów drogowych i jezdni, wykonanie
poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych oraz oņwietlenia.

Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może ponieņć w związku z realizacją nowych sieci wodociągowych wyniesie około 155000 złotych.
W zakresie realizacji systemów odprowadzania
i oczyszczania ņcieków przewiduje się, zgodnie
z Krajowym Programem Oczyszczania Ņcieków Komunalnych oraz Rozporządzeniem nr 21/06 Wojewody Małopolskiego z 1.VI.2006r. ustalającym aglomerację “Bochnia” iż, obszar planu pozostanie w zasięgu obsługi kanalizacji miejskiej zakończonej komunalną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ņcieków “Bochnia”, położoną w północnej częņci miasta.
W obszarze planu obowiązuje rozdzielczy system
kanalizacji.
Tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania na obszarze planu zostaną wyposażone w sieć
kanalizacji miejskiej, opartej na głównym kanale
zbiorczym, sanitarnym - Ø 200 mm o projektowanym
przebiegu w rejonie ulic: Pagórek ‟ Wiņnicka (cz.
północna) prowadzącym ņcieki sanitarne poprzez
projektowaną pompownię przy ul. Wiņnickiej na lewym brzegu potoku Gróbka (poza granicami niniej-

- projektowane zainwestowanie wymaga rozbudowy
sieci dróg dojazdowych.
Szacunkowa wartoņć kosztów jakie Gmina może
ponieņć w związku z realizacją nowych dróg wraz
z wykupem koniecznych gruntów i budynku wyniesie
około 1’556000 złotych.
Harmonogram
Harmonogram realizacji zadań będzie uzależniony od
wysokoņci ņrodków finansowych, którymi dysponować będzie Gmina. Jako główne zasady realizacji
infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu
publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego
wielkoņcią poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury
i dróg.
Ňródła finansowania
Ňródłami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą:
-ņrodki własne gminy,
-ņrodki pozyskane z funduszy krajowych i funduszy
strukturalnych,
-ņrodki uzyskane z partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji.
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RYSZARD NAJBAROWSKI
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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