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UCHWAŁA NR XLIV/404/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Goczałkowskich" 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 późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Goczałkowskich" w Bochni, zwany dalej "planem", stwierdzając jego zgodność
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kieruknków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia
- uchwalonego w dniu 27 sierpnia 2009r. uchwałą
Nr XXX/349/09 Rady Miasta Bochni.
2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice zostały określone w uchwale Nr VI/63/07 Rady Miesjkiej
w Bochni z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu
"Goczałkowskich"
w Bochni i obejmuje teren ograniczony:
-- od wschodu potokiem Babica,
-- od południa granicą terenów kolejowych
-- od północy ulicą Staszica
-- od zachodu; osią drogi ulicy Proszowskiej.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi
ok. 43,8 ha.
§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte
w treści uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne określone w rozdziale I niniejszej
Uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na
całym obszarze planu - określone w rozdziale II
Uchwały;

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III
Uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone
w rozdziale IV Uchwały;
5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały
2. Integralnymi częściami Uchwały są:
1)
Część graficzna planu, obejmująca:
a) rysunek planu w skali 1:2000 - stanowiący załącznik
Nr 1, ustalający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
2) Rozstrzygnięcia Rady:
a) rostrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnienionych uwag przedstawionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2
b) określające 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 - załącznik nr 3.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć iniejszą Uchwałę
Rady Miasta Bochni;
2) tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik
nr 1 do uchwały;
4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
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5) terenie - należy 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 obowiązują te same ustalenia;
6) liniach rozgraniczających - nalezy przez to rozumieć
linie ustalone na rysunku planu wyznaczające granice
terenów o róznym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania
7) przestrzeniu publicznej - należy przez to rozumieć
dostępne publiczne obszary; takie jak: ulice, ścieszki
piesze i rowerowe wraz z przyległymi pasami terenu,
place, skwery, dziedzińce, otoczenia przystanków komunikacji drogowej, służące zaspokajaniu potrzeb
ogółu użytkowników;
8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje
w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
na rzecz którego należy rostrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności
z przepisami odrębnymi;
9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, inny niż podstawowy,
który uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje kolizji
z przeznaczeniem podstawowym.
10) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz
niezbedne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego;
11) braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla
otoczenia to jest nie powoduje przekraczania standardów jakości ustalonych dla środowiska, określonych
w przepisach odrębnych, a zwłaszcza hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych;
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną
w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji
budynku do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów,
daszka, balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy
te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej
niż 2,0 m;
13) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50%
powierzchni tarasu i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
14) powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to
rozumieć sumę powirzchni zabudowanej, liczoną
zgodnie z obowiązującą norm, wszystkich budynków
i obiektów ubaturowych stniejących i projektowanych,
zlokalizowany na działce budowlanej
15) wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach;
16) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie następujące
warunki:
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a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym
w palnie pod zainwestowanie i oznaczone na rysunku planu symbolami: MN, MU, U, UT, G;
b) parametry zgodne z ustaleniami planu i przepisami
odrębnymi,
c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni
lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie
z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie
wydzielonego,
d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
17) "Studium" - należy przez to rozumieć obowiązujące
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia".
18) nośnikach reklamowych - należy przez to rozumieć
tablice, "bilbordy" i inne wolnostojące konstrukcje służące do umieszczania na nich reklam lub plakatów informacyjnych.
19) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć
parametr efektownego wykorzystania terenów zabudowy, ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni
terenu w granicach działki budowlnej jako terenu
przeznaczonego na cele inewstycyjne.
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4. 1. Ustalenia zawarte w tekście planu odnoszą
się do odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części
graficznej planu.
2. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz w części
graficznej planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.
3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
4. Określone w § 2 ust.1 pkt. 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują:
1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu § 3
pkt.8;
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu § 3
pkt. 9.
5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące
się w przeznaczeniu podstawowym, względnie - przy
dochowaniu warunków przewidzianych niniejszą
uchwałą i przepisami odrębnymi - na cele przeznaczenia
dopuszczalnego.
6. Elementy rysunku planu:
1) granica terenu objetego planem - pokrywa się z linią
rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opracowanego
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.
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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 określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiada literowe oznaczenie identyfikacyjne
oraz cyfrę umieszczoną przed nim, stanowiącą odnośnik do ustaleń tekstowych.
Oznaczenia identyfikacyjne:
a) MN -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU -tereny zabudowy mieskoaniowej i usług,
c) U - tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym,
d) UT -teren rekreakcji, sportu i turystyki,
e) ZR -tereny zieleni nie urządzonej
f) G -tereny infrastruktury technicznej - gzaownictwo
g) KDG -tereny dróg publicznych - droga główna,
h) KDZ -tereny dróg publicznych - droga zbiorcza,
i) KDL -tereny dróg publicznych - droga lokalna,
j) KDD -tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe
k) KDW -tereny dróg wewnętrznych - drogi wewnętrzne
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - określa dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do lini rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną
linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej
odległości 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 połozone bezpośrednio wzdłuż dróg KDG,
KDZ oraz terenów kolejowych (terenów zamkniętych);
5) strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji Kpu - obejmuje tereny położone wzdłuż drogi KDG i KDZ oraz wzdłuż terenów
kolejowych (terenów zamkniętych) o znacznym istniejącym i potencjalnym obciążeniu komunikacyjnym, na
których występuje luz zakłada się wystąpienie przekroczeń dopuszczalnego, długookresowego, średniego poziomu dxwięku Ln=50dB dla pory nocnej, wywołanego ruchem samochodowym i kolejowym;
6) strefa hydrogeniczna - obejmuje pasy terenu leżące
w bezposrednim sąsiedztwie cieków stanowiące jego
naturalną biologiczną otulinę; strefa ta obejmuje również tereny zagrożone zalaniem lub podtopieniem;
7) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej - ustalona
w planie, o zasięgu określonym na rysunku planu,
obejmuje historyczną część, (sięgającą czasów średniowiecza) wsi oraz przysiółek Łany wraz z istniejącymi obiektami posiadającymi cechy zabytkowe i tradycyjne.
8) 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.
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9) obiekty o cechach tradycyjnych - to budynki posiadające elementy np. detal architektoniczny, materiał, kolor, sposób wykonania lub wykazujace cechy charakterystyczne dla danego terenu, wynikające z wilokrotnego stosowania i powielania przez mieszkańców wymagające ochrony.
8. Elementy oznaczone na rysunku planu - okreslone 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) stanowisko archeologiczne- zapisane w ewidencji
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (numer stanowiska zgodny z ewidencją).
9. Rysunek planu, określa 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 urzadzeń nalezy
określać na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administacyjnych.
10. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku
planu - nie stanowiące ustaleń planu:
1) szlaki turystyki pieszo-rowerowej;
2) cieki wodne.
Rozdział 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PALNU
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. W celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazauje 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
ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.
3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie
zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidulanych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem
utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy oraz
innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza z procesów spalania paliw dla nowo obiektów, dopuszcza się mozliwość indywidualnego sposobu
zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych nośników energii lub ustala
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się konieczność zastosowania technologii i urzadzeń
zapeniajacych minimalizację emisji zanieczyszczeń do
środowiska.
5. Ustala się mozliwość prowadzenia remontów
i rozbudowy urzadzeń melioracji wodnych, w tym zakresie i rozmiarze wynikającym z potrzeb zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terenu planu.
6. Zgodnie z przepisami odrebnymi, ewentualna
uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności musi
ograniczać się do granic terenu, do którego uzytkownik
posiada tytuł prawny.
7. Ustala się poziom hałasu:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysubku planu symbolami MN, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU obowiązują
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla
terenó mieszkaniowo - usługowych;
3) w terenie rekreacji, sportu i turystyki oznaczonym na
rysunku planu symbolem UT obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, 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 sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
o zasięgu określonym w przepisach odrębnych. Na rysunku planu zaznaczono zasięgi stref technicznych od
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla zabudowy
mieszkaniowej. Jako preferowane formy uzytkowania
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 objeto pasy
terenu o szerokości:
1) 10 m od lini rozgraniczających odcinków drogi KDG,
2) 10 m od lini rozgraniczających odcinków drogi KDZ,
3) 10 m od lini 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 możliwość
przyjęcia mniejszych odległości, niz 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
- sytacja plombowa lub kontynuacji pierzei ustalonej
minimum trzema istniejącymi budynkami na działce
bezpośrednio sasiadującej), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań okreslonych w przepisach odrębnych.
Istniejące budynki położone w zasięgu sterfy Kt pozostawia się do utrzymania, remontu, nadbudowy, przekształceń i ewentualnej rozbudowy, pod warunkiem nie
przybliżania obiektu do drogi.
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W strefie technicznej komunikacji Kt wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze osłon
izolacyjnych, przeciwśnieżnych i przeciwwietrznych oraz
obiektów i urzadzeń służących ochronie akustycznej.
10. Ustala się strefę potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji Kpu.
W strefie Kpu w odległościach:
1) 10 - 25m od linii rozgraniczających drogi KDG,
2) 10 - 20m od linii rozgraniczających drogi KDZ,
3) 10 - 210m od linii rozgraniczających terenów kolejowych (pokrywających się z granicą terenów zamkniętych),
W strefie Kpu 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 wartosci dopuszczalnych, okreslonych w obowiązujących przepisach
odrębnych, dotyczących osiągnięcia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku dla terenów mieszkaniowych. Ewentualne odstepstwa od w/w ustaleń mogą
być wprowadzone z chwilą zrealizowania zabiezpieczeń
akustycznych wykonanych na podstawie analiz uciążliwości akustycznej (raportów, ocen oddziaływania na
środowisko), w których określony zostanie rzeczywisty
zasięg propagacji hałąsu w ich otoczeniu, umozliwiający
zmniejszenie zasięgu sterfy Kpu.
11. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu;
obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim
sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umozliwienia
prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych
w karytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania
przechodzenia przez ten obszar.
12. W obszarze planu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności rolniczej powodującej uciążliwość
dla mieszkańców, w szczególności dotyczy to hodowli
wywołujących między innymi uciążliwości zapachowe.
§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu:
1. Na obszarze planu występuje stanowisko archeologiczne znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie - stanowisko 38
(AZP 104-61; nr 56) ślady osadnictwa z prehistoria, ślady
osadnictwa późnego średniowiecza. Wszelkie działania
inwestycyjne w obszarze stanowiska archeologicznego,
wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi, odnosącymi sie do obszarów
i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Występujące w obszarze planu stanowisko archeologiczne zidentyfikowano w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (14MN) i oznaczono na rysunku planu. Stanowisko archeologiczne posiada trudny do określenia
rzeczywisty zasięg i wartość poznawczą. Na terenie
stanowiska dopuszcza się mozliwość prowadzenia prac
budowlano - ziemnych pod warunkiem uprzedniego
przeprowadzenia ratowniczych badań sondażowo wykopaliskowych. Jezeli prace te nie pozwolą na wyciągnięcie jednorazowych wniosków, konieczne jest wów-
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czas 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 strefę częściowej ochrony konserwatorskiej, o granicach ustalonych na rysunku
planu. W strefie ustala się konieczność celowego kształtowania zabudowy i zagospodarowania polegająca 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 pozostałości późnośredniowiecznego
ewidencjonowanego
układu
przestrzennego
Przedmieścia Wygoda i XIX-wiecznego układu zabudowy przy ulicy Proszowskiej i będących czytelną pozostałością historycznego układu zabudowy wzdłuż sieci drożnej; w tym przebiegu drogi o średniowiecznej proweniencji (ul. 20 Stycznia);
d) zakazuje się przekształceń powodujących obniżenie
wartości historycznych, estetycznych i architektonicznych nie tylko samych obiektów, ale też ich
bezpośredniego otoczenia, w których działalność
inwestorska wymaga aby uzupełnianie istniejącego
zainwestowania nową zabudową, zaistniało zgodnie z historycznym rozplanowaniem, oraz posiadało
formę nawiązującą do zabudowy o cechach zabytkowych lub tradycyjnych,
e) zachowanie historycznej dyspozycji i kierunków
podziałów terenu w stosunku do drogi;
f) dbałość w przestrzeganiu ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;
g) zakaz przysłaniania inną zabudową lub zagospodarowaniem obiektów o cechach zabytkowych i tradycyjnych od strony ulicy Proszowskiej;
h) zakaz realizacji nośników reklamowych.
§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego poprzez określenie 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 uwzględnić ukształtowanie i położenie
terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo.

Poz. 2064

2. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienia ładu
przestrzennego ustala się:
1) dla obiektów zabudowy jednorodzinnej:
a) ustala się maksymalną wysokość obiektów -10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 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 doświetlenie 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 ściany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym (np.
intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich);
2) dla budynków gospodarczych i garaży:
a) ustala się maksymalną wysokość budynków - 8 metrów, licząc od poziomu gruntu wzdłuż środkowej
osi rzutu do najwyżej położonej kalenicy dachu lub
najwyższej części 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 możliwość 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 doświetlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
d) ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ich ściany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym (np.
intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich);
3) dla budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną wysokość:
-- 15m; w terenach zabudowy usługowej o charakterze
komercyjnym oznaczonych na rysunku planu
symbolem U licząc od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej części dachu w przypadku dachu płaskiego lub opartego
na łuku, w sytuacji uzasadnionej koniecznością
technologiczną dopuszcza się urządzenia i budowle wyższe od 18m.
-- 8m; w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej
kalenicy dachu, lub najwyższej części 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 wejściu
do budynku do najwyżej położonej kalenicy da-
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chu, lub najwyższej części dachu w przypadku
dachu jednospadowego lub płaskiego,
-- 12m; w terenach sportu i rekreacji UT, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku
do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego; wyjątkowo względy
kulturowe i krajobrazowe mogą uzasadnić konieczność realizacji obiektów (lub ich części)
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 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 możliwość 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
możliwość 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 połaci
głównych od 25o do 50o; lub płaskie - o nachyleniu od 2o - 12o;
-- dopuszcza się możliwość wykorzystywania dachów
płaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologicznie czynne;
-- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi
-- ustala się, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ich ściany; wprowadza się zakaz stosowania
pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym
(np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych,
niebieskich).
4) dla istniejących obiektów budowlanych, których wysokość przekracza ustalone powyżej parametry w sytuacji remontu i przebudowy dachu dla dostosowania
go do ustalonych parametrów (kształt i kąt nachylenia
połaci) dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu
o 2m.
5) ogrodzenia- w terenach budowlanych zakazuje się
stosowania ogrodzeń przekraczających wysokość
1,8 m od poziomu terenu oraz ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na odcinkach dłuższych niż 5m;
ograniczenie dotyczące wysokości i długości ogrodzeń
pełnych nie dotyczą sytuacji gdy ogrodzenia pełne
stanowią ekrany ochrony akustycznej lub przeciwpożarowej.
6) dopuszcza się możliwość realizacji budynków w granicy działki lub w odległości 1,5m od jej granicy (np.
gdy szerokość 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 wywołania sytuacji kolizyjnej np
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zacieniania działki sąsiedniej, utrudnienia jej zagospodarowania, w tym możliwości dojazdu.
3. Ustala się, że teren biologicznie czynny działki
budowlanej:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MU) nie może być mniejszy niż 30% powierzchni tej
działki,
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie
może być mniejszy niż 25% powierzchni tej działki,
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 wejścia w życie planu), to
jest w sytuacji gdy istniejące zagospodarowanie terenu działki przed rozpoczęciem inwestycji (remontu,
rozbudowy przebudowy i budowy) wykorzystuje ustaloną wielkość terenu biologicznie czynnego dopuszcza
się możliwość 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 możliwość remontu i nadbudowy
lub wymiany istniejących obiektów na tej działce bez
zmniejszenia zastanego terenu biologicznie czynnego.
4. Ustala się, że wskaźnik 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 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) wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu może
zostać podwyższony o 50% w stosunku do ustalonego
powyżej w sytuacji gdy istniejąca zabudowa działki
wykorzystuje już założony wskaźnik (stan na dzień
wejścia 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 - wskaźnik
powierzchni zabudowanej terenu tej działki jest jeszcze mniejszy (nawet po podwyższeniu o 50%) istnieje
wyłącznie możliwość remontu i nadbudowy lub
wymiany istniejących obiektów na tej działce bez
zmiany zastanego wskaźnika powierzchni zabudowanej działki.
5. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek:
1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi parametrów
nowo wydzielanych działek budowlanych określonych
w ust.6;
2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub
poprawy jej dostępności;
3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;
4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji
urządzeń infrastruktury technicznej
5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania
zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd są pro-
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stopadłe 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 następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) minimalna powierzchnia działki wynosi:
-- dla budynku wolnostojącego 600m2,
-- dla zabudowy bliźniaczej minimum 500m2,
-- dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum
400m2,
b) minimalna szerokość działki wynosi:
-- dla budynku wolnostojącego 18 metrów
-- dla budynku w zabudowie bliźniaczej minimum
14 metrów,
-- dla zabudowy szeregowej, grupowej minimum
9 metrów.
2) dla zabudowy mieszkaniowej i usług:
a) minimalna powierzchnia działki wynosi 1000m2,
b) minimalna szerokość działki wynosi 18 metrów.
3) dla zabudowy usługowej:
a) minimalna powierzchnia działki wynosi 2000m2,
b) minimalna szerokość działki wynosi 20 metrów;
7. Dopuszcza się możliwość obniżenia o 30% ustalonych powyżej w ust. 6 parametrów nowo wydzielanych działek budowlanych w sytuacjach gdy wielkość
dzielonej działki uniemożliwia utrzymanie ustalonych
parametrów.
8. W obszarze planu ustala się następujące intensywności zabudowy:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- na poziomie do 0,8;
2) w terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej - na
poziomie do 1,0;
3) w terenach zabudowy usługowej - na poziomie do
1,0;
4) w terenach rekreacji, sportu i turystyki - na poziomie
do 0,4.
9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla
nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości:
1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków drogi KDG,
za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 1U, dla
którego nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi
KDG została wyznaczona na rysunku planu.
2) 10 m od linii rozgraniczających odcinków drogi
KDZ,10 m od linii rozgraniczających tereny kolejowe
(tereny zamknięte) i minimum 20 m od skrajnego toru,
3) 8 m od linii rozgraniczających drogi KDL,
4) 5 m od linii rozgraniczających dróg KDD,
5) 4 m od linii rozgraniczających dróg KDW.
Dla dróg KDG 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 sfery Kt określono w §5 ust.9.
Dopuszcza się możliwość przyjęcia mniejszych odległości, niż ustalono powyżej dla lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi - w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem (np.

Poz. 2064

w sytuacji uzupełnienia istniejącej linii zabudowy wyznaczonej istniejącymi budynkami- sytuacja plombowa
lub kontynuacji pierzei ustalonej minimum trzema istniejącymi budynkami na działce bezpośrednio sąsiadującej), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.
Istniejące budynki położone w odległości mniejszej niż
ustala to nieprzekraczalna linia zabudowy pozostawia
się do utrzymania, remontu, nadbudowy, przekształceń
i ewentualnej rozbudowy pod warunkiem nie przybliżenia obiektu do drogi.
10. Ustala się zasadę obsługi parkingowej:
1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębię działki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej
należy zlokalizować minimum 2 stałe miejsca postojowe w granicach tej działki oraz dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 2 wolnostojących garaży;
2) 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 ilość miejsc
parkingowych dla klientów lub pracowników w związku z prowadzeniem nowej działalności 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 możliwość realizacji miejsc
postojowych;
3) dla nowej zabudowy usługowej terenach U w ramach
działki należy zarezerwować proporcjonalną liczbę
miejsc parkingowych w zależności od wielkości 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 wskaźnik ilości pracowników minimum - 20 miejsc na 100 zatrudnionych.
4) dla zabudowy usługowej w terenach UT - w ramach
działki należy zarezerwować proporcjonalną liczbę
miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej obiektów przyjmując - 1 miejsce
na 25 m5 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej,
technicznej).
5) realizacja miejsc parkingowych może być realizowana
w formie - parkingów naziemnych, podziemnych,
nadziemnych (np. na dachach obiektów) oraz wbudowanych w obiekty.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych
w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość
wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające
dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie
dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek za
wyjątkiem działalności usługowej, gospodarczej i rolniczej, zwłaszcza hodowlanej, powodujące uciążliwości
dla mieszkańców tj. takie, które powodują przekraczania
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standardów jakości ustalonych dla środowiska, określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych.
13. Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości; w przypadku ich podjęcia z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na warunkach określonych w przepisach odrębnych, należy uwzględnić
zasady zawarte w niniejszym planie.
14. 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 późniejszej 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.
15. Zakazuje się umieszczania nośników reklamowych wzdłuż dróg KDG, KDZ w odległości mniejszej niż
wyznaczona strefa Kt.
16. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące
z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie położone
w liniach rozgraniczających dróg) - można pozostawić
do utrzymania z możliwością rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np.
po pożarze, katastrofie) do wymiany pod warunkiem
zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale
oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych. Dopuszcza
się również możliwość remontu, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków w celu poprawy ich standardów w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika 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 możliwość remontu i nadbudowy
istniejących obiektów pod warunkiem, iż nie wpłynie to
na obniżenie procentu terenu biologicznie czynnego
działki i nie zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu na stanie istniejącym zagospodarowania
działki (stan na dzień wejścia w życie planu).
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1MN do16MN. Dla terenów ustala się
jako przeznaczenie podtsawowe funkcję mieszkaniową
realizowaną w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej,
bliźniaczej, szeregowej i grupowej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się
możliwość lokalizacji:
1) usług o charakterze komercyjnym oraz usług o charakterze publicznym realizowanych jako obiekty wolnostaojące lub wbudowanych w budynki;
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2) budynków gospodarczych i garaży;
3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
4) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz wydzielonych parkingów, ścieżek rowerowych,
przejść i ciągów pieszych.
5) urzadzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik plac zabaw, altana,
ławki, sidziska itp.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urzadzeń przeznaczenia dopuszczalnego, określonego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie go do wymogów i chrakteru przezaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa
usług określona w ust.2. pkt.1 nie stanowiła więcej niż
40% powierzchni uzytkowej obiektu mieszkaniowego
realizowanego lub zrealizowanego na działce budowlanej;
3) utrzymanie zasady braku uciążliwości prowadzonego
programu usługowego dla mieszkańców.
4. W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe, gospodarcze, pozostawia się do utrzymania z możliwością
rozbudowy, przedudowy, remontu lub wymainy istniejącej substancji i zmiany przeznaczenia z zachowaniem rygorów jakie obowiązują dla zabudowy, określone w § 5, §6 i §7;
2) dla obiektów posiadających cechy zabytkowe, zidentyfikowane w jednostce oznaczonej symbolem 1MN
ustala się konieczność przestrzegania zasad określonych w § 6 ust. 3.
3) dla obiektów o cechach tradycyjnych zidentyfikowanych w terenach 1MN, 4MN, 8MN i 12MN ustala się
konieczność przestrzegania zasad określonych w § 6
ust.3.
4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1MN, znajdującego się w strefie częściowej ochrony
konserwatorskiej, ustala się konieczność przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.4.
5) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN i 14MN położonych w strefie hydrogenicznej
ustala się konieczność przestrzegania zasad określonych w § 5 ust.11.
6) ustala się konieczność przestrzegania zasad obowiązujących w strefie technicznej komunikacji określonych w § 5 ust.9.
7) ustala się konieczność przestrzegania zasad obowiązujących w strefie technicznej od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określonych w § 5 ust.8.
§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1MN do 3MU. Dla terenów MU ustala się jako przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną
w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej wraz z częścią
usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub
w budynku wolnostojącym,
2) zabudowę usługową realizowaną w zabudowie wolnostojącej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach
zabudowy mieszkaniowej i usług, ustala się możliwość
lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
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2) dróg i dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów i ciągów pieszych;
3) budynków gospodarczych i garaży;
4) zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróżnych
przed warunkami atmosferycznymi,
5) 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
wymienionych w ust.2 jest:
1) dostosowanie do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy
przeznaczenia dopuszczalnego określonego ust.2 pkt.3
nie stanowiła więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej.
4. W terenach zabudowy mieszkaniowej i usług
oznaczonych na rysunku palnu symbolem MU:
1) istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe, gospodarcze, pozostawia się do utrzymania z mozliwością
rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej substancji i zmiany przeznaczenia z zachowaniem rygorów jakie obowiązują dla zabudowy, okreslone w § 5, §6 i §7;
2) w terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem
2MU położonych w strefie hydrogenicznej ustala się
konieczność przestrzegania zasad określonych w § 5
ust.11;
3) ustala się konieczność przestrzegania zasad obowiązujących w strefie technicznej komunikacji określonych w § 5 ust.9.
4) ustala się konieczność przestrzegania zasad obowiązujących w strefie technicznej od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określonych w §5 ust.8.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej
o charakterze komercyjnycm oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1U do 8U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług administracji,
oswiaty, łączności, bankowości, kultury, zdrowia, turystyki (hotele), 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 możliwość lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych;
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) urzadzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana,
ławki, sidziska, itp.
7) w terenie oznaczonym na rysunku palnu symbolem
8U ustala się mozliwość realizacji kompleksu usług
publicznych związanych z kultem, w tym realizację kościoła wraz z innymi usługami towarzyszącymi typu:
dom opieki społecznej, przedszkole integracyjne i inne
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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 i 5 nie stanowiłą więcej niż
40% powierzchni zabudowy obiektów usługowych.
4. W terenach zabudowy usługowej oznaczonych
na rysunku planu symbolem U:
1) istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe, gospodarcze, pozostawia się do utrzymania z mozliwością
rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej sybstancji i zmiany przeznaczenia z zachowaniem rygorów jakie obowiązują dla zabudowy, określone w §5, § 6, §7;
2) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
4U i 6U położoonych w strefie hydrogenicznej ustala
się konieczność przestrzegania zasad określonych
w § 5 ust.11.
3) ustala się konieczność przestrzegania zasad obowiązujących w strefie technicznej komunikacji określonych w § 5 ust.9.
4) ustala się konieczność przestrzegania zasad obowiązujących w strefie technicznej od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określonych w § 5 ust.8.
§ 11. 1. Wyznacza się teren rekreacji, sportu i turystyki obejmujący tereny predysponowany dla rozwoju
tych funkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem
1UT, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
obiekty i urządzenia rekreacji, sportu i turystyki w zieleni
oraz obiekty hotelowe, gastronomiczne i inne związane
z obsługą turystów, z koniecznym zapleczem parkingowym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość:
1) lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, scieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych, zatok postojowych;
3) obiektów socjalnych i 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.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej
o szczególnym, znaczeniu przyrodniczym, oznaczone na
rysunku planu symbolami od 1ZR do 7ZR, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń pełniącą funkcję izolacyjną stanowiącą element systemu zieleni miejskiej.
W obszarze terenów zieleni nie urządzonej obowiązuje
zakaz zabudowy.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach
urządzonej zieleni nie urządzonej, ustala się mozliwość
realizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz wydzielonych parkingów, ścieżek rowerowych,
przejść i ciągów pieszych;
3) urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu: ławki, siedziska itp.;
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4) zieleni urządzonej.
§ 13. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej obejmujące istniejące i projektowane obiekty,
sieci i urządzenia związane z obsługą w infrastrukturę
techniczną.
1) Teren lokalizacji istniejącej przempompowni gazu
oznaczono na rysunku planu symbolem 1G.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach infrastruktury technicznej, ustala się mozliwość:
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.
§ 14. 1. Wyznacza się tereny komunikacji z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ulice, drogi,
obiekty i urzadzenia obsługi komunikacji, oznaczone na
rysunku planu symbloami:
1) tereny dróg publicznych:
a) 1KDG droga główna,
b) 1KDZ droga zbiorcza,
c) 1KDL droga lokalna,
d) od 1KDD do 6KDD droga dojazdowa,
2) tereny dróg wewnętrznych:
a) od 1KDW do 5KDW droga wewnętrzne.
2. Ustala się, iż obsługa nowopowstających terenów zabudowy odbywać się może za pośrednictwem
dróg lokalnych KDL oraz dróg doajzdowych KDD i wewnętrznych KDW oraz istniejącymi zjazdami z drogi
KDG i KDZ.
3. Przebiegi linii rozgraniczających dróg przyjęte
w planie określa rysunek planu. Ustala się jako obowiązujące szerokości w liniach rozgraniczających lub poszczególnych klas dróg:
1) dla drogi KDG - 25 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z drogami KDZ, KDL i KDW, wg rysunku planu;
2) dla drogi KDZ - 20 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z drogą KDG, wg rysunku planu;
3) dla drogi KDL - 12 m z poszerzeniami w rejonach
skrzyżowań z drogą KDG, KDD i KDW, wg rysunku
planu;
4) dla dróg KDD - 10 m z poszerzeniami w rejonach
skrzyżowań z drogami KDG, KDL, KDD i KDW, dla
drogi oznaczonej symbolem 6KDD- 12 m w liniach
rozgraniczających, wg rysunku palnu;
5) dla dróg KDW - 6 m z poszerzeniami w rejonach
skrzyżowań z drogami KDG, KDZ, KDL, KDD i na łukach dróg, wg rysunku palnu;
4. Ustala się zasadę pełnej zgodności paramterów
technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych
poszczególnych klas dróg G, Z, L, D i W z okreslonymi
w przepisach odrębnych. Zgodnie z zapisem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, ajkim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach, uzasadnio-
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nych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym
zagospodarowaniem , przyjęcie mniejszych szerokości
ulic, jednak pod warunkiem spełnienia wymagań okreslonych w przepisach odrębnych.
5. Ustala się parametry techniczne dla dróg poszczególnych klas:
1) droga klasy G: jednojezdniowa, dwupasowa, chodniki
dla pieszych obustronne lub jednostronne. Obowiązujące szerokości elementów przekroju poprzecznego
ulicy:
a) szerokość jezdni minimalna 7,00 m
b) szerokość chodnika oddzielonego od jezdni pasem
zieleni minimalna 1,50 m,
c) szerokość chodnika przyjezdniowego minimalna
2,00 m
2) droga klasy Z: jednojezdniowa, dwupasowa; obustronne lub jednostronne chodniki dla pieszych. Obowiązujące szerokości elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokość jezdni minimalna 7,00 m
b) szerokość chodnika oddzielonego od jezdni pasem
zieleni minimalna 1,50 m,
c) szerokość chodnika przyjezdniowego minimalna
2,00 m
3) droga klasy L: jednojezdniowa, dwupasmowa, jednostronne bądź dwustronne chodniki dla pieszych.
Obowiązujące serokości elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokość jezdni minimalna 6,00 m
b) szerokość chodnika oddzielonego od jezdni minimalna 1,50 m,
c) szerokość chodnika przyjezdniowego minimalna
2,00 m.
4) droga klasy D: jezdnia dwupasowa, jednostronne
bądź dwustronne chodniki dla pieszych. Obowiązujące
szerokości elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokość jezdni 2 - pasowej minimalna 5,00 m
b) szerokość chodnika oddzielonego od jezdni 1,50 m,
c) szerokość chodnika przyjezdniowego 2,00 m
6. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrębie
lini rozgraniczających dróg klas L i D;
2) w formie dopuszczenia możliwości parkowania
w obrębie jedni dróg klas L i D.
7. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach
komunikacji, ustala się mozliwość realizacji:
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) zatok autobusowych i urządzeń dla ochrony pieszych
przed warunkami atmosferycznymi dla dróg klasy G, Z
i L;
3) zieleni o charakterze izloacyjnym oraz urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunkacyjnej;
4) elementów małej architektury;
5) ścieżek pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych.
Rozdział 4
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 15. Ustala się następujace generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej1. W celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania obszaru, w tym spełnienia wymogów
sanitarnych, ustala się zasady obsługi obszaru objetego
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palnem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym
obsarze opracowania ustala się:
1) zachować zasady uzbrojenia terenu obowiązujące
w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej, okreslone na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do ninijszej uchwały, uściślenie 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 objety planem, zapewniając
możliwość ich rozbudowy i modernizacji;
3) w obszarze objętym opracowaniem palnu dopuszcza
się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi
ustaleniami palnu, zachowując warunki przepisów
szczególnych;
4) prowadzić sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń z nią związanych w pasach drogowych zgodnie
z przepisami szczególnymi oraz, w przypadkach lokazliowania na innych terenach, w sposób nie kolidujący
i podporządkowany określonej w palnie funkcji terenu;
5) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń
z palnowanymi 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 ninijszym planem miejscowym - z sieci wodociągu komunalnego "Bochnia",
opartego na poborze wody powierzchniowej z ujęcia
na rz. Rabie, w km 24+600;
2) Obszar planu - pozostaje w zasięgu obsługi podstawowej strefy ciśnień, stabilizowanej przez zbiorniki
"Campi";
3) Utrzymuje się dotychczasowy przebieg rurociągów
zaopatrujących obszar "Goczałkowskich" w wodę,
z głownymi rurociągami Ø 150 mm w ul. Proszowskiej
- Goczałkowskich wraz z rurociągami rozprowadzającymi Ø 100 mm i Ø 90 ÷ 80 mm obsługującymi obszar
planu.
4) Tereny przeznaczone niniejszym planem pod zainwestowanie - zostaną wyposażone w sieć wodociagu
komunalnego, zapewniając wszytskim uzytkownikom
wymaganą ilość wody o jakości odpowiadającej obowiązującym normom.
5) Obsługa projektowanego zainwestowania oparta
zostanie na:
a) wzmocnieniu istniejącego układu zasilania przez
przedłużenie istniejącego rurociągu Ø 100 mm
w ul.Staszica, w kierunku wschodnim do spięcia
z biegnąca w rejonie potoku Babica - magistralą
Ø 450 mm, celem stworzenia pierścieniowego
układu zasialania obszaru;
b) realizacji rurociagów Ø 100 mm w projektowanej
drodze "5KDW" i równoległej 6KDW, zasilanych
z projektowanego przedłużenia rurociągu Ø 100mm
w ul. staszica, dla obsługi zainwestowania projektowanego w enklawach "14MN" i "15MN";
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c) przedłużenia rurociągu Ø 100 mm w ul. 20 stycznia
w kierunku północno - wschodnim, dla obsługi
"14MN",
d) realizacji wodociągu Ø 100 mm w ul."2KDW", dla
obsługi części obszaru "4MN" i "5MN";
e) realizacji krótkich odcinków sieci bocznej Ø 100 ÷
90 mm doprowadzających wodę do projektowanego zainwestowania.
4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu odprowadzania ścieków sanitarnych ustala
się:
1) Zgodnie z Krajowym Programem oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Rozporządzeniem nr 21/06
Wojewody Małopolskiego z 1.VI.2006r. ustalającym
aglomerację "Bochnia" - obszar niniejszego planu
miejscowego - pozostanie w zasięgu obsługi kanalizacji miejsckiej, zakończonej komunalną mechanicznobiologiczną oczyszczalnią ścieków "Bochnia", połozoną w północnej części miasta;
2) Na obszarze objętym planem obowiązuje rozdzielczy
system kanalizacji;
3) Utrzymuje się istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej na
obszarze "Goczałkowskich" w Bochni z głównymi kanałami:
a) Ø 200 mm w ul. Rejtana - Goczałkowskich - Proszowska - Ptaśnika (poza granicami opracowania), wraz
z kanałami bocznymi między innymi w ul. Gancarskiej, Goczałkowskich, Krótkiej i innych, sprowadzający ścieki do kanału sanitarnego "B" Ø 500 mm
w ul. Na Buczków;
b) Ø 200 mm w ul. Staszica i ul. Grodeckiego prowadzący ścieki w kierunku północnym do rurociągu
tłoczonego wzdłuż Rowu Buczkowskiego;
c) Ø 200 mm w ul. Piotrowskiej, oraz kanał Ø 300 mm
w ul. "3KDD", uchodzące wprost do głównego kanału Ø 800 mm biegnącego prawym brzegiem potoku Babica.
4) Tereny projektowanego zainwestowania zostaną
wyposażone w sieć kanalizacji miejskiej, opartej na
wymienionych w punkcie 3 - głównych kanałach sanitarnych;
5) Dla obsługi zainwestowania projektowanego w północnej części obszaru (na północ od ul. Goczałkowskich), przewiduje się:
a) realizację kanału sanitarnego Ø 200 mm w północnej części ul. 20 Stycznia, wraz z przepompownią
sieciową, zlokalizowaną w jezdni ul. 20 Stycznia
oraz przewodem cieśniowym Ø 110 mm, tłoczacym
ścieki do istniejącego w tej ulicy kanału miejskiego;
b) realizację kanałów sanitarnych Ø 200 mm w projektowanej drogi ("5KDW" i innych równoległych)
sprowadzających ścieki do istniejących kanałów
w ul. Staszica;
c) realizację sieci kanałów bocznych w dostosowaniu
do projektowanego zainwestowania wewnątrz enklaw "12MN", "13MN", "14MN", "15MN", "16MN",
"3U" ÷ "4U" i "8U", z uwzględnieniem ukształtowania terenu;
6) Dla obsługi zainwestowania w enklawie "5MN" i częściowo "4MN" - konieczna jest realizacja kanału sanitarnego Ø 200 mm częściowo w drodze "2KDW", częściowo w granicy zainwestowania, oraz kanału wzgłuż
lewego brzegu pot. Babica - sprowadzających ścieki
do głównego kanału prawobrzeżnego potoku Babica;
7) Wprowadza się obowiązek podłączenia istniejącej
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, obiektów
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usługowych itp. - od kanalizacji miejskiej, co wymagać
będzie rozbudowy sieci kanałów bocznych na całym
obszarze opracowania.
8) Na obszarze projektowanego zainwestowania równolegle do kanalizacji sanitarnej winna być realizowana
kanalizacja deszczowa.
9) Podstawowy element odwodnienia obszaru stanowią:
-- dla części zachodniej, istniejące kanały deszczowe:
-- Ø 600 mm w ul. "1KDG"- ul. Partyzantów;
-- Ø 400 mm w ul. Goczałkowskich - Proszowska, wraz
z kanałem bocznym w ul. Rejtana i bocznych dla
których odbiornikiem jest Rów Buczkowski, oraz
dla części wschodniej - projektowane kanały
deszczowe, dla których odbiornikiem będzie potok Babica, płynący wschodnią granicą obszaru.
10) Obowiązek wyposażenia w kanalizację deszczową
zakończoną urządzeniami oczyszczającymi - obejmuje
tereny utwardzone przy obiektach usług komercyjnych, parkingach i zakłądach produkcyjnych.
11) Wyznaczone na rysunku trasy projektowanej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej- przedstawiają zasady
obsługi terenu objetego niniejszym planem, nie stanowią branzowych projektów uzbrojenia terenu.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu gazowniczego ustala się:
1) utrzymany zostanie przebieg istniejących gazociągów
wysokiego ciśnienia:
a) Ø 500 mm relacji Łukanowice - Raba,
b) Ø 250 mm relacji Łukanowice - Raba,
c) Ø 150 mm relacji kopalnia "Grabina" - Zakłady Hutnicze
d) Ø 80 mm jako odgałęzienie od Ø 250 mm, zasilający stację redukcyjno - pomiarową I0 przy ul. Rejtana;
2) utrzymana zostanie lokalizacja stacji redukcyjno pomiarowej lo przy ul. Rejtana;
3) dla gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500 mm CN 6,3
MPa nalezy zachować następujące minimalne odległości zewnętrznej krawędzi gazociągu od obiektów
budowlanych:
a) 30 m dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b) 16 m dla budynków mieszkalnych,
c) 15 m dla budynków niemieszkalnych;
4) dla gazociągów wysokiego ciśnienia Ø 250 mm CN
6,3 MPa i Ø 80 mm CN 6,3 MPa należy zachować następujące minimalne odległości zewnętrznej krawędzi
gazociągu od obiektów budowlanych:
a) 15 m dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b) 15 m dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
5) dla gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 150 mm należy
zachować minimalną odległość 10 m od zewnetrznej
krawędzi gazociągu wolna od zabudowy:
6) zbiorniki i rurociągi technologiczne w stałych stacjach
paliw płynnych powinny być sytuowane w odległości
min. 20 m od gazociągów wysokiego ciśnienia;
7) minimalne odległości parkingów dla samochodów
mierzone od granicy terenu do zewnętrznej ścianki
gazociągów wysokiego cisnienia powinny wynosić
15 m;
8) teren w miejscu przebiegu gazociągów wysokiego
cisnienia powinien być dostępny dla służb ekspoloatacyjnych w sytuacjach remontowo - awaryjnych
w sposób ciagły, z zapewnieniem mozliwości dojazdu
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i wykonywania prac ciężkim sprzętem; w razie konieczności ogrodzenia terenu ogrodzenie w miejscu
skrzyżowania z gazociągiem powinno być wykonane
jako rozbieralne w odległości 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 odległości minimum 5 m od zwnetrznej ścianki gazociągu;
9) lokalizacja obiektów terenowych względem stacji
redukcyjno - pomiarowej l0 przy ul. Rejtana powinna
byc zgodna z przepisami odrębnymi;
10) odbiorcy zasilani są w gaz ziemny z gazociągów
średniego ciśnienia;
11) układ sieci gazowej tworzą gazociągi średniego
ciśnienia o średnicach od Ø 80 mm do Ø 15 mm;
12) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga
rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia, w oparciu o gazociągi istneijące;
13) dla istniejących gazociągów przy ustalaniu lokalizacji
obiektów i dróg nalezy zachować odległości podstawowe zgodnie z obowiązujacymi przepisami odrębnymi;
14) dla planowanych gazociągów średniego ciśnienia
należy ustalić strefy kontrolowane, w których nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz podejmować żadnej działalności mogacej zagrozić trwałości gazociągu;
15) szerokość stref kontrolowanych, których linia srodkowa pokrywa się z osią gazociągu, dla planowanych
gazociągów średniego ciśnienia powinna być zgodna
z obowiazującymi przepisami odrębnymi.
6. w zakresie modrenizacji, rozbudowy i budowy
systemu ciepłowniczego ustala się:
1) obszar objety planem znajduje się poza zasięgiem
miejskiego systemu ciepłowniczego;
2) utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania
obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej
w oparciu o indywidualne źródła ciepła i lokalne systemy grzewcze; nie jest planowane wyłaczenie obszaru objętego planem w zasięg miejskiego systemu ciepłowniczego;
3) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego
należy w źródłach ciepła wykorzystywać paliwa czyste
ekologicznie, z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów do
powietrza.
7. W zakresie modrenizacji, rozbudowy i budowy
systemu elektroenergetycznego usala się:
1) obszar objety planem zasilany jest w energię elektryczną w oparciu o sieć elektroenergetyczną sredniego napięcia poprzez stacje transformatorowe SN/nn;
2) zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia;
3) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się bedzie w oparciu o istniejące i planowane stacje transformatowe, alokalizowane w obszarze planu i jego sąsiedztwie; lokalizacja i ilość dodatkowych linii i stacji
SN/nn wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę
mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych
w planie odbiorców;
4) w terenie 8U wskazuje się lokalizację nowej stacji
transformatorowej SN/nn, zasilanej z istniejącej linii
średniego napiecia;
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5) wskazuje się jako zasadę budowę stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji wnetrzowych
lub napowierzchniowych;
6) ustala się strefy techniczne wzdłuż napowietrznych
linii elektroenergetycznych 15 kV, których wilekości
i sposób zagospodarowania okreslają przepisy
odrębne.
8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów telekomunikacyjnych ustala się:
1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i obecną
lokalizację urzadzeń telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nastapi w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych
urzadzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje si, jako zasadę lokalizację urzadzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w lub na obiektach budowlanych; dopuszcza się wolnostaojące obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych
rozwiązań technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu;
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4) w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci
przewodowej.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 16. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36. ust.4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o palnowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz, 717, z późniejszymi zmianami) w wysokości 25%.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochni.
§ 18. 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 XLIV/404/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU „GOCZAŁKOWSKICH” W BOCHNI
SKALA 1:2000*
UKŁAD SEKCJI

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/404/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

DO UCHWAŁY Nr XLIV/404/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Część 1 ZAWIERAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO TERENU "GOCZAŁKOWSKICH"
W BOCHNI WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 09.11.2009 r. DO 30.11.2009 r.
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Część 2 ZAWIERAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU "GOCZAŁOWSKICH"
W BOCHNI WYŁOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 22.02.2010 r. DO 15.03.2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/404/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

do uchwały Nr XLIV/404/10 RADY MIASTA BOCHNI z dnia 29 kwietnia 2010 r.
określający 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 "Goczałkowskich" w Bochni
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:
-- systemy zaopatrzenia w wodę,
-- systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
-- drogi i ulice gminne.
Określa 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 obiekty niniejszym planem pozostaje w zasięgu
obsługi podstawowej strefy ciśnień, stabilizowanej
przez zbiorniki "Campi". Utrzymuje się położone na obszarze planu urządzenia i sieci zaopatrzenia w wodę
w tym: rurociągi zaopatrujące obszar "Goczałkowskich"
w wodę Ø 150 mm w ul. Proszowskiej - Goczałkowskich
wraz z rurociągami rozprowadzającymi Ø 100mm
i Ø 90÷80mm. Zakłada się ich modernizację i rozbudowę. Obsługa projektowanego zainwestowania oparta
zostanie na: wzmocnieniu istniejącego układu zasilania
przez przedłużenie istniejącego rurociągu Ø 100 mm
w ul. Staszica, w kierunku wschodnim do spięcia z biegnącą w rejonie potoku Babica magistralą - Ø 450mm,
celem stworzenia pierścieniowego układu zasilania
obszaru; realizacji rurociągów Ø 100mm w projektowanych ulicach, przedłużenia wodociągu Ø 100mm
w ul. 20 Stycznia, realizacji odcinków sieci bocznej
Ø 100 ÷ 90 mm doprowadzających wodę do projektowanego zainwestowania. Tereny przeznaczone niniejszym planem pod zainwestowanie zostaną wyposażone
w sieć wodociągu komunalnego, zapewniającą wszystkim użytkownikom wymaganą ilość wody, o jakości
odpowiadającej obowiązującym normom.
Szacunkowa wartość kosztów jakie Gmina może
ponieść w związku z realizacją nowych sieci wodociągowych wyniesie około 564000 złotych.
W zakresie realizacji systemów odprowadzania
i oczyszczania ścieków przewiduje się, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 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,
mechanicznobiologiczną oczyszczalnią ścieków "Bochnia", położoną
w północnej części miasta. W obszarze planu obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji. Utrzymuje się istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze "Goczałkow-

skich" w Bochni z głównymi kanałami: Ø 200 mm
w ul. Rejtana - Goczałkowskich - Proszowska - Ptaśnika
(częściowo poza granicami opracowania), wraz z kanałami bocznymi między innymi w ul. Garncarskiej, Goczałkowskich, Krótkiej i innych, Ø 200 mm w ul. Staszica
i ul. Grodeckiego prowadzący ścieki w kierunku północnym do rurociągu tłoczonego wzdłuż Rowu Buczkowskiego; Ø 200 mm w ul. Piotrowskiej, oraz kanał
Ø 300 mm, uchodzące wprost do głównego kanału
Ø 800 mm biegnącego prawym brzegiem potoku Babica. Tereny projektowanego zainwestowania zostaną
wyposażone w sieć kanalizacji miejskiej opartej na
głównych kanałach sanitarnych. Dla obsługi projektowanego zainwestowania przewiduje się: realizację
kanału sanitarnego Ø 200mm w północnej części
ul. 20 Stycznia, wraz z przepompownią sieciową, realizację kanałów sanitarnych Ø 200mm i realizację sieci
kanałów bocznych. 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 możliwości ich przejęcia.
Szacunkowa wartość kosztów jakie Gmina może ponieść w związku z rozbudową sieci kanalizacji wyniesie
około 1'005000 złotych.
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 oświetlenia.
-- projektowane zainwestowanie wymaga rozbudowy
sieci dróg dojazdowych oraz budowy sieci dróg
lokalnych i zbiorczych.
Szacunkowa wartość kosztów jakie Gmina może
ponieść w związku z realizacją nowych dróg wraz z wykupem koniecznych gruntów i budynku wyniesie około
4'092000 złotych.
Harmonogram
Harmonogram realizacji zadań będzie uzależniony od
wysokości środków 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 wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystając
z realizowanej infrastruktury dróg.
Źródła finansowania: Źródłami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą:
-- środki własne gminy,
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-- uzyskane z partycypacji mieszkańców w kosztach
realizacji inwestycji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
RYSZARD NAJBAROWSKI
2064

2065
2065

UCHWAŁA NR LV/257/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin
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 2003 r.), art. 18, ust. 2
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.
zm.). Po stwierdzeniu zgodności projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Poronin z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada Gminy
Poronin uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin
w części wskazanej na załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Poronin nr XXXIX/195/2009 z dnia
29 kwietnia 2009, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,4 ha,
wskazany na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustalenia planu składają się z:
1) tekstu niniejszej uchwały,
2) załącznika nr 1 - rysunku „Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu” stanowiącego integralną część
uchwały,
3) załącznika nr 2, będącego integralną częścią uchwały,
zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
4) załącznika nr 3, będącego integralną częścią uchwały,
zawierającego informacje na temat sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Podstawowym celem planu jest stworzenie
podstaw formalno-prawnych do ustalenia przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu oraz sposobu zabudowy z zachowaniem:
1) zapewnienia warunków przestrzennych dla rozwoju
mieszkalnictwa z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego,
2) minimalizacja konfliktów pomiędzy użytkownikami
przestrzeni.
§ 3. 1. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
wynikające z ustaleń niniejszego planu, są ustaleniami
obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego zmianą planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
oraz różnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi KDG,
4) symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz różnych
warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) MN – Tereny zabudowy jednorodzinnej,
b) WS – Tereny wód powierzchniowych wraz z obudową biologiczną,
c) KDG – Tereny dróg publicznych.
2. Następujące elementy występujące na rysunku
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wynikające z ustaleń przepisów odrębnych, są ustaleniami
obowiązującymi:
1) Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (cały obszar objęty planem),
2) zewnętrzny teren ochrony pośredniej ujęcia wody
pitnej(cały obszar objęty planem),
3) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią.
§ 4. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, składają się:
1) ustalenia obowiązujące na całym obszarze opracowania, zawarte w rozdziale I i II,
2) ustalenia obowiązują dla poszczególnych terenów
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i wyróżnionych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym,
zawarte w rozdziałach III.
2. Podejmowane przedsięwzięcia i inwestycje (w
zakresie zagospodarowania terenów) nie mogą naruszać ustaleń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.
§ 5. Jeżeli jest mowa o: 1. podstawowym przeznaczeniu terenu – rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem, jako jedyne lub
przeważające na wyznaczonym terenie, na rzecz którego
należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi
przepisami odrębnymi,
2. dopuszczalnym przeznaczeniu terenu – rozumie
się przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy,
który został dopuszczony w terenie wyznaczonym planem, jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego,
3. maksymalnej szerokości traktu budynku – rozumie się przez to szerokość traktu w poziomie parteru
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stanowiącą rozpiętość dachu pomniejszoną o wysięg
okapów,
4. rzucie budynku - rozumie się przez to powierzchnię liczoną po zewnętrznym obrysie murów,
słupów i podpór lub obudowy ścian przyziemia, bez
wliczania w tą powierzchnię schodów zewnętrznych,
5. wskaźniku intensywności zabudowy - należy
przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy
udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu
wskazanego przez inwestora we wniosku w sprawie
zabudowy lub zmiany zagospodarowania terenu, obejmujący działkę lub zespół działek, położony w terenach
budowlanych,
6. obudowie biologicznej cieku – rozumie się przez
to roślinność leśną, zaroślową i trawiastą zgodną z warunkami siedliskowymi,
7. terenie budowlanym – rozumie się przez to tereny MN,
8. nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi KDG rozumie się przez to linię określającą dopuszczalne (nieprzekraczalne) położenie elewacji nowych budynków
i innych obiektów kubaturowych, w stosunku do drogi
KDG, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną
linię schodów zewnętrznych, daszków, okapów,
9. wysokości podmurówki - rozumie się przez to
wysokość liczoną od docelowego poziomu terenu do
poziomu podłogi pierwszej kondygnacji nadziemnej
(tzw. poziom „0”).
Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym
planem
I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem, obowiązuje
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko z późniejszymi zmianami. Zakaz ten nie dotyczy: dróg publicznych, sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę, sieci i urządzeń kanalizacji,
dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego niekorzystnego wpływu na środowisko.
2. Na obszarze objętym planem, obowiązuje zakaz
lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z późniejszymi zmianami. Zakaz ten
nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego niekorzystnego wpływu na
środowisko.
3. Na obszarze objętym planem, obowiązuje zakaz
lokalizacji reklam wolnostojących.
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4. Na obszarze objętym planem, obowiązuje zakaz
lokalizacji reklam (zarówno wolnostojących jak
i umieszczanych na budynkach) o powierzchni większej
niż 2m2.
§ 7. 1. Ustala się następujące elementy kompozycji
przestrzennej jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi KDG – wyznaczona na rysunku planu, określająca dopuszczalne
(nieprzekraczalne) położenie elewacji nowych budynków i innych obiektów kubaturowych zgodnie z zapisami zawartymi w § 5.
2. Za zgodne z planem uznaje się:
1) lokalizowanie w granicach całego terenu objętego
planem nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z § 6,
2) przebudowę, rozbudowę oraz remont istniejącej zabudowy i urządzeń, z zachowaniem ustaleń w zakresie
intensywności zabudowy, zasad zagospodarowania
terenów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających
z ustaleń planu dla poszczególnych kategorii terenów,
z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 7,
3) wyznaczenie w terenach MN nieoznaczonych na rysunku planu ciągów pieszych oraz dróg wewnętrznych,
4) utrzymanie istniejącej zabudowy (położonej pomiędzy drogą a nieprzekraczalną linią zabudowy od drogi
KDG) z zakazem jej rozbudowy i przebudowy,
5) utrzymanie bryły istniejących budynków i jej elementów w dotychczasowej postaci,
6) dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, do
czasu jego zagospodarowania zgodnego z planem.
§ 8. 1. Nie ustala się zasad przeprowadzania scaleń.
2. Ustala się następujące zasady przeprowadzania
podziałów nieruchomości:
1) każda nowowydzielana działka budowlana musi mieć
zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu
przepisów odrębnych,
2) powierzchnię działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym położonej w poszczególnych kategoriach terenu określono w § 22,
3) minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów
mających na celu powiększenie działek macierzystych,
4) minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.
§ 9.
1. Dla całego obszaru objętego planem w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom obowiązuje:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2) wyprzedzająca lub równoległa w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowa sieci wodociągowej
dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów
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w zakresie ilości i jakości wody z uwzględnieniem
ochrony przeciwpożarowej,
3) wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
4) zastosowanie rozwiązań uwzględniających konieczność redukcji zagrożeń dla istniejącej zabudowy.
II. Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego
§ 10. 1. Dla całego obszaru objętego zmianą planu
obowiązują przepisy wynikające z położenia w zewnętrznym terenie ochrony pośredniej ujęcia wody
pitnej (w Szaflarach), dla którego obowiązują ograniczenia ustanowione decyzją Wojewody Małopolskiego
z dnia 27.12.2000r. (znak: OŚ.III-IV.6811-1-23/2000).
2. W strefie tej zakazuje się:
1) odprowadzania do wód powierzchniowych i do ziemi
ścieków nieoczyszczonych,
2) lokalizowania stacji paliw, bez zainstalowania urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem, w trakcie prowadzonej działalności i w przypadku ewentualnej awarii,
3) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych
i przemysłowych,
4) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych
i przemysłowych, bez uszczelnienia dna i prawidłowego zagospodarowania odcieku,
5) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokości 30 m od ich brzegów,
6) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach
cieków, ustawiania kontenerów na odpady w odległości mniejszej niż 20 m od ich brzegów,
7) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do
gruntu ścieków opadowych z nowych i modernizowanych ciągów komunikacyjnych, bez ich wcześniejszego podczyszczenia,
8) lokalizowania i eksploatowania garbarni nie wyposażonych w szczelne zbiorniki na ścieki garbarskie z zapewnieniem wywozu tych ścieków do oczyszczalni
w Nowym Targu.
3. Zgodnie z ww. decyzją w strefie tej, za niezbędne uznano:
1) realizację dla terenów o zwartej zabudowie, zbiorczej
kanalizacji sanitarnej zakończonej lokalną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków,
2) realizację dla terenów poza zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej, indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków lub gromadzenia ścieków
w szczelnych zbiornikach wybieralnych, z zapewnieniem ich wywozu na oczyszczalnię ścieków,
3) posiadanie płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę
w gospodarstwach prowadzących działalność hodowlaną,
4) zorganizowanie sprawnego wywozu odpadów komunalnych na kontrolowane wysypiska.
§ 11. 1. Zgodnie z przepisami odrębnymi, ochronie
podlega oznaczony na rysunku planu obszar położony
w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego (powołany rozporządzeniem Wojewody
Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Rozporządzenie
nr 92/06 z dnia 24.11.2006).
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2. W granicach Południowomałopolskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego obowiązują przepisy odrębne, określone w ww. Rozporządzeniu.
3. W szczególności obowiązuje:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru;
2) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
3) zakaz wydobywania dla celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt a także minerałów; zakaz
ten nie dotyczy obszarów objętych koncesjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
„Prawo geologiczne i górnicze” lub ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia;
4) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; zakaz ten nie dotyczy wykonywania koniecznych prac
ziemnych bezpośrednio związanych z realizacją dopuszczalnych w obszarze robót budowlanych;
5) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
6) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
7) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior, i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; zakaz nie dotyczy
obszarów, co do których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich
projekty uzgodnione z Wojewodą Małopolskim, dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych,
a także obszarów, co do których w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istniały decyzje o warunkach zabudowy.
§ 12. 1. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią,
wyznaczony w oparciu o zasięg zalewu wodami powodziowymi Q1% od Białego Dunajca (wyznaczony w sporządzonym przez Dyrektora RZGW w Krakowie opracowaniu pn. „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu.
2. W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią:
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1) obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające
z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed
powodzią.
§ 13. 1. W zakresie ochrony przyrody, środowiska
i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie
z ustaleniami dla powierzchni biologicznie czynnej
w rozumieniu przepisów odrębnych,
2) zachowanie zasad kształtowania zabudowy określonych w § 22.
2. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów
oraz ochrony jakości wód obowiązuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz
wód opadowych z powierzchni terenu do cieków,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest podłączenie nowopowstających obiektów do sieci kanalizacji
gminnej z zastrzeżeniem § 10,
3) prowadzenie jakiejkolwiek działalności nie może powodować powstawania uciążliwości wykraczających
poza granice działki, do której użytkownik ma tytuł
prawny; dotyczy to zwłaszcza odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza,
4) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków przemysłowych i opadowych za zgodą zarządcy
sieci, pod warunkiem wcześniejszego zredukowania
zawartych w nich zanieczyszczeń do parametrów ścieków sanitarnych z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
5) zakaz grodzenia nieruchomości przylegających do
wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż
1,5 m od wyznaczonej linii brzegowej,
6) zakaz stosowania ogrodzeń na trwałe związanych
z podłożem w odległości 1,5 – 4,0 m od linii brzegowej
cieków. W odległości 1,5 – 4,0 m od linii brzegowej
cieków dopuszcza się stosowanie ogrodzeń łatwych
do demontażu,
7) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury
drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej, w odległości mniejszej niż 5m od górnej krawędzi skarpy
brzegowej,
8) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie
z zasadami określonymi w § 15 oraz w § 16.
3. Ze względu na położenie obszaru, nie wprowadza się ustaleń w zakresie zagrożenia ruchami osuwiskowymi.
4. Dla celów ochrony przed hałasem, ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zgodnie
z przepisami odrębnymi, dla terenów MN poziom hałasu
nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczalnego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
III Zasady modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunalnej
§ 14. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem: 1. Podstawowy
układ komunikacyjny obsługujący teren objęty planem
stanowi fragment drogi klasy KDG.
2. Ustala się sposób włączeń komunikacyjnych
i akcesji zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z ustaleniami planu.
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4. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych:
1) dla noworealizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w ilości: minimum 1 miejsce na
1 mieszkanie (bez wliczania w to garaży),
2) dla noworealizowanej zabudowy mieszkaniowo usługowej - w ilości: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (bez wliczania w to garaży) oraz dodatkowo minimum 1 miejsce na 25 m2 powierzchni użytkowej
budynku przeznaczonej pod usługi,
3) w przypadku zmiany funkcji obiektu na mieszkaniowo
– usługowy obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w ilości liczonej według wskaźników jak w powyższych punktach.
§ 15. 1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w wodę:
1) źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejący wodociąg gminny położony poza obszarem objętym
zmianą planu,
2) przyłącza należy realizować stosownie do potrzeb,
z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy,
3) nowoprojektowane przewody wodociągowe powinny
być wyposażone w hydranty zewnętrzne zgodnie
z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
2. Ustala się pokrycie zapotrzebowania na wodę
dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami
odrębnymi.
3. W przypadkach braku technicznej możliwości
podłączenia do sieci wodociągowej, lub braku zaspokojenia potrzeb istniejącymi systemami sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne źródła zaopatrzenia
w wodę, wykonane zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 16. Ustala się następujące zasady odprowadzania
i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych:
1. Odprowadzenie ścieków z terenu objętego planem odbywać się będzie w oparciu o zbiorczą sieć kanalizacyjną.
2. Realizacja przyłączy powinna uwzględniać
średnice docelowe.
3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest podłączenie nowopowstających obiektów do sieci kanalizacji gminnej.
4. Wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej
ścieków przemysłowych i opadowych dopuszcza się za
zgodą zarządcy sieci, pod warunkiem wcześniejszego
zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeń do parametrów ścieków sanitarnych z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych.
5. W przypadkach braku sieci lub braku technicznej możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, lub
braku zaspokojenia potrzeb istniejącymi systemami
sieci kanalizacyjnej dopuszcza się indywidualne lub
zbiorowe systemy oczyszczania ścieków z odprowadzeniem wód oczyszczonych do gruntu wykonanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 17. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1. Głównym źródłem zaopatrzenia w gaz będzie
projektowana stacja gazowa I stopnia, zlokalizowana
poza obszarem niniejszego planu.
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2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę gazociągów średniego i niskiego ciśnienia.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu
MN pod:

3. Dopuszczalne trasy gazociągów nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.

1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej
przebudowy i rozbudowy,
2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej,
3) zieleń,
4) nieoznaczone na rysunku planu ciągi piesze i pieszo –
jezdne,
5) budynki gospodarcze, garaże, parkingi i miejsca postojowe,
6) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem § 6.

4. Wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia należy
zachować strefy kontrolowane.
5. Wymiary oraz warunki zagospodarowania strefy zagrożenia wybuchem oraz stref kontrolowanych,
o których mowa powyżej ustalono w postanowieniach
przepisów odrębnych.
§ 18. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów
i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię
elektryczną będzie istniejąca sieć średniego napięcia
15 kV, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej
110/15 kV GPZ zlokalizowanej poza obszarem objętym
planem.
2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.
3. Na obszarze objętym planem w terenach MN
dopuszcza się budowę wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
4. Wzdłuż istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych oraz wokół stacji transformatorowych należy zachować strefy techniczne.
5. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref
technicznych ustalono w postanowieniach przepisów
odrębnych. Zgodnie z przepisami odrębnymi, realizacja
zabudowy w obrębie strefy technicznej napowietrznej
linii 15 kV wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.
§ 19. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w ciepło: 1. Utrzymuje się istniejące indywidualne systemy grzewcze.
2. W miejsce węglowych źródeł ciepła preferuje
się wykorzystanie gazu, innych paliw niskoemisyjnych
lub energii elektrycznej.
§ 20. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji, lokalizacji urządzeń infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na
obszarze objętym planem: 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urządzeniami infrastruktury
telekomunikacji, dopuszczalne lokalizacje nie mogą
kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.
§ 21. Usuwanie odpadów odbywać się będzie
zgodnie z Gminnym oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstania, zgodnie
z obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami
przepisami odrębnymi.
Rozdział 3
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 22. 1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN.

3. W terenie MN ustala się następujące warunki
zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy wielorodzinnej, szeregowej i zagrodowej oraz obiektów usługowych i produkcyjnych,
2) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego,
mieszkalno usługowego garaży i budynków gospodarczych,
3) wskaźnik intensywności zabudowy - maksymalnie
35%; w przypadku realizacji zabudowy drewnianej
zrębowej dopuszcza się wzrost intensywności zabudowy do 40%,
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 55%;
w przypadku realizacji zabudowy drewnianej zrębowej
dopuszcza się ograniczenie minimalnej wielkości powierzchni biologicznie czynnej do 45 %,
5) wielkość nowych działek budowlanych – w przypadku
podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż
500 m2,
6) minimalna szerokość nowowydzielanych działek budowlanych – 20m,
7) w przypadku prowadzenia działalności usługowej
w budynku mieszkalnym, uciążliwość tej działalności
nie może wykraczać poza granice terenu, do którego
inwestor posiada tytuł prawny,
8) dla ogrodzeń wymagających pozwolenia lub zgłoszenia, obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z użyciem
prefabrykatów betonowych.
4. W terenie MN ustala się następujące zasady
kształtowania zabudowy:
1) stosunek długości głównej kalenicy budynku do maksymalnej szerokości traktu ma być większy niż 1,5,
2) maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni 350m2,
3) maksymalna szerokość traktu krótszego boku budynku nie może być większa niż:
a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej: 8m,
b) dla zabudowy gospodarczej: 6m,
4) maksymalna długość elewacji budynku lub zespołu
połączonych budynków nie może być większa niż
20m,
5) ilość kondygnacji:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo –
usługowej: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym dopuszcza się realizację 1 pełnej
kondygnacji nadziemnej oraz 2 kondygnacji w dachu,
b) dla zabudowy gospodarczej: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym dopuszcza się realizację 1 pełnej kondygnacji nadziemnej oraz
1 kondygnacji w dachu,
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c) ilości kondygnacji podziemnych nie określa się,
6) wysokość noworealizowanych i rozbudowywanych
budynków:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo –
usługowej nie może przekraczać 9,5 m (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w §7 ust.2),
b) gospodarczej i garaży nie może przekraczać 7,0 m
(z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w §7 ust.2),
7) wysokość podmurówki nie powinna przekraczać
0,8 m;
8) odległość krawędzi okapu od poziomu terenu - nie
może przekraczać 4,5 m,
9) dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, dwuspadowy z półszczytami , symetryczny tzn. o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci
dachu pod kątem 49º-54º; dopuszcza się stosowanie
przysztychów,
10) okapy wysunięte na odległość co najmniej 1,0 m od
lica budynku,
11) obowiązuje zakaz:
a) stosowania szczytów nie wynikających z rzutu budynku – dla nowobudowanych budynków (zakaz
nie dotyczy przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących),
b) zwieńczania szczytami ścian stykających się ze sobą
– dla nowobudowanych budynków (zakaz nie dotyczy przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących),
c) stosowania połaci dachowych tworzących formy
dwuspadowe przesuniętych wzajemnie w pionie
lub poziomie,
d) wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany
szczytowej,
e) wysuwania połaci dachowych w stosunku do lica
ściany szczytowej dalej niż 0,4 m, a w przypadku
gdy w ścianie szczytowej znajduje się balkon, dalej
niż wynosi szerokość balkonu + 20cm,
f) otwierania połaci dachowych na długości większej
niż 1/2 elewacji bez uwzględnienia uzasadnionych
rzutem szczytów, mierzonej na wysokości zetknięcia ściany otwarcia z dachem, w najniższym punkcie – dla nowobudowanych budynków (zakaz nie
dotyczy przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących),
g) stosowania otwarć pulpitowych na wysokości kalenicy i otwarć pulpitowych na wysokości drugiej
kondygnacji poddasza,
h) stosowania tzw. „orawiaków”,
12) dopuszcza się możliwość doświetlenia poddasza
przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych
w postaci „kapliczek”, „dymników” (w formie trójkąta,
prostokąta lub wolego oka) i „wyględów” (otwarć
pulpitowych) bądź okien połaciowych,
13) dla nowobudowanych budynków należy zachować
odległość co najmniej 1,5 m od zewnętrznej krawędzi
połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego; dla budynków przebudowywanych i rozbudowywanych – odległość ta wynosić ma co najmniej 1,0 m,
14) otwarcie dachu nie może stykać się z koszem – dla
nowobudowanych budynków (zakaz nie dotyczy przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących),
15) wykończenie elewacji budynków:
a) obowiązuje zastosowanie elementów drewnianych
i kamień łamany w układzie warstwowym lub „na
dziko”. Dopuszcza się tynkowanie powierzchni
ścian lub ich fragmentu,
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b) przy wykończeniu ścian obowiązuje zakaz stosowania otoczaków i tworzyw sztucznych,
16) kolorystyka elewacji i dachów budynków:
a) elementy drewniane ścian w kolorze naturalnego
drewna,
b) tynki – biel, jasny beż, jasno szary,
c) dachy – czarny, grafitowy, ciemno szary; dopuszcza
się stosowanie gontu w kolorze naturalnym,
17) otwory okienne i drzwiowe powinny mieć formę
ustawionych pionowo prostokątów, pojedynczych lub
zwielokrotnionych z dopuszczeniem stosowania ścięcia górnych narożników oraz łuków i trójkątów.
§ 23. 1. Wyznacza się TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z OBUDOWĄ BIOLOGICZNĄ oznaczone na rysunku planu symbolem WS.
2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów
WS pod cieki wraz z obudową biologiczną.
3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów
WS pod:
1) urządzenia związane z gospodarką wodną,
2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
3) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej.
4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów WS:
1) zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych
ścieków komunalnych i przemysłowych,
2) utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem
zasad ochrony przeciwpowodziowej.
§ 24. 1. Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH oznaczone na rysunku planu symbolem KDG,
obejmujące fragment drogi krajowej nr 47.
2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów
KDG pod drogę publiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i zabezpieczającymi.
3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów
KDG pod lokalizację:
1) ciągów pieszych,
2) zieleni o charakterze izolacyjnym,
3) urządzeń służących izolacji od uciążliwości ruchu
drogowego,
4) elementów małej architektury,
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej za zgodą
zarządcy drogi.
4. Obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustala się następujące warunki modernizacji
drogi KDG:
1) jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,
2) szerokość jezdni – minimum 7,0 m.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od
drogi KDG - zgodnie z rysunkiem planu.
7. Lokalizację ogrodzeń oraz reklam dopuszcza się
poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczającymi
drogi KDG.
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Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 25. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku
zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku
z uchwaleniem niniejszego planu ustala się w stosunku
do terenów oznaczonych symbolami:
1) terenu MN - 20%,
wzrostu wartości, stosownie do postanowień ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 26. W obszarze objętym planem, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Poronin uchwalony Uchwałą nr III/11/98 Rady Gminy
Poronin.
§ 27. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Jan Jarząbek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/257/2010
Rady Gminy Poronin
z dnia 26 maja 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady:
Jan Jarząbek
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LV/257/2010
Rady Gminy Poronin
z dnia 26 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Jan Jarząbek
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LV/257/2010
Rady Gminy Poronin
z dnia 26 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Jan Jarząbek
065

• 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.
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