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UCHWAŁA NR XLII/349/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy
Wiņnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 2193/1, 2193/2 i nr 2194
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458,
Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142
i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20, ust. 1 i art.27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492,

z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r.
Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127,
poz.880, z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237
i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010r. nr 24, poz.124, Nr 75,
poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 130,
poz.871, Nr 149, poz.996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130
poz.871) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r.
o zmianie
ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz .U.
Nr 130 poz.871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenów wsi Królówka w gminie Nowy
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Wiśnicz uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/230/02 Rady
Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 marca 2002 r.
w zakresie działek: nr 2193/1, 2193/2 i nr 2194 zwaną
dalej „zmianą planu”, stwierdzając jej zgodność
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz
zatwierdzonym uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007r.
2. Uchwała dotyczy obszarów, których granice zostały
określone w załączniku nr 1, do uchwały NR XII/80/07
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Nowy
Wiśnicz
w miejscowościach: Królówka, Kopaliny, Muchówka,
Chronów.
§ 2.
1. Uchwała obejmuje ustalenia, stanowiące tekst zmiany
planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej
Uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na
całym obszarze zmiany planu - określone
w rozdziale II niniejszej Uchwały;
3) przeznaczenie terenu, określone w rozdziale III niniejszej Uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV niniejszej Uchwały;
5) przepisy końcowe, określone w rozdziale V niniejszej Uchwały.
2. Integralnymi częściami Uchwały jest:
1) załącznik nr 1 obejmuje część graficzną zmiany
planu w skali 1:2000;
2) załącznik nr 2 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o :
1) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.
2) Planie - należy przez to rozumieć tekst zmiany planu
i część graficzną zmiany planu ;
3) Tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej Uchwały.
4) Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć
graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1.
5) Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi ;
6) Terenie – należy przez to rozumieć teren objęty zmianą planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą; (przypisanymi wyłącznie do
danego terenu), w którym obowiązują te same ustalenia.
7) Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie ustalone na rysunku zmiany planu wyznaczające
granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz
o zróżnicowanych
warunkach
zabudowy
i zagospodarowania.
8) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wy-
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dzielonym liniami rozgraniczającymi; na rzecz którego
należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi.
9) Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie powoduje kolizji
z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca.
10) Dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla zapewnienia
prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych
dojazdów może być ustalony na etapie projektowania
inwestycyjnego.
11) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji
budynku
do
linii
rozgraniczającej,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię:
schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu,
przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m; w sytuacji nie wrysowania
na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona z linią rozgraniczającą.
12) Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego - rozumie się taki rodzaj działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to
jest nie powoduje przekraczania standardów jakości
ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych.
13) Terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę
powierzchniową na tym terenie.
14) Powierzchni zabudowy terenu – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, liczoną zgodnie
z obowiązującą
normą,
wszystkich
budynków
i obiektów
kubaturowych
istniejących
i projektowanych na działce budowlanej.
15) Wskaźniku powierzchni zabudowy terenu - należy
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony
w procentach.
16) Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie następujące
warunki:
a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w planie pod zainwestowanie i oznaczone na
Rysunku planu symbolem U;
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
zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
17) „Studium” - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
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nego gminy Nowy Wiśnicz zatwierdzonym uchwałą
Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia
31 sierpnia 2007r.
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1)

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4.
1. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu odnoszą się
odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej zmiany planu.
2. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu oraz
w części graficznej zmiany planu obowiązują łącznie.
3.

Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać
i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

4. Określone w § 2 ust.1 pkt. 3 zasady przeznaczenia
terenu obejmują :
1)
2)

podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 ust.8,
dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 ust.9.

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym 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 ustaleń rysunków zmiany planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi
linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opracowywanej zmiany planu;
2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów
o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) obszar o ustalonym w zmianie planu przeznaczeniu
terenu jest określony na rysunkach zmiany planu
liniami rozgraniczającymi, posiada literowe oznaczenie identyfikacyjne oraz cyfrę umieszczoną
przed nim, stanowiącą odnośnik do ustaleń tekstowych.
Oznaczenia identyfikacyjne:
a) U - tereny zabudowy usługowej,
b) KZ - teren komunikacji - fragment pasa drogowego drogi zbiorczej
4) strefa hydrogeniczna niezbędna dla ochrony otuliny biologicznej cieków oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych
w ich korytach, obejmująca pasy terenu położone
w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, o szerokości
ustalonej na Rysunku zmiany planu;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - określa dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu,
wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą
pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m;
w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż
pokrywa się ona z linią rozgraniczającą.
7. Elementy oznaczone na rysunkach zmiany planu określone przepisami i decyzjami odrębnymi:

2)

Teren zmiany planu jest w całości położony
w obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego
utworzonego
w oparciu
o rozporządzenie Wojewody Tarnowskiego z dnia
12 maja 1997r.; w związku z powyższym, teren
objęty
zmianą
planu
podlega
ochronie
i prowadzona działalność inwestycyjna winna
być
zgodna
z ograniczeniami,
nakazami
i zakazami
określonymi
w Rozporządzeniu
Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 309, poz.2241/.
Strefa częściowej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar projektowanego Królowieckiego
Parku Kulturowego posiadający historyczny
układ i zawierający istniejące skupiska tradycyjnej zabudowy.

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunkach
zmiany planu - nie stanowiące ustaleń:
1) granice działek ewidencyjnych;
2) istniejące zagospodarowanie działek.
Rozdział 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU
§ 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 zmiany 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 zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie się sieci
i urządzenia
wodociągowe,
kanalizacyjne
i energetyczne.
3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami i Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów,
ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z wykorzystaniem niskoemisyjnych nośników energii lub ustala się konieczność zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska.
5. Wzdłuż cieku (nie objętego zmianą planu, ale położonego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego
zmianą planu) ustala się strefę hydrogeniczną
o zasięgu określonym na rysunku zmiany planu;
w strefie tej, niezbędnej dla ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku,
zgodnie z przepisami odrębnymi zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż
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1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
W strefie obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.
Wszelką działalność inwestycyjną w strefie należy
prowadzić ze świadomością możliwości wystąpienia
zagrożenia podtopieniem. Obecni użytkownicy oraz
przyszli inwestorzy, winni podjąć działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat materialnych
i niematerialnych na wypadek wystąpienia podtopienia terenu.
6. W związku z położeniem terenu zmiany planu
w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej "B"
obejmującej obszar projektowanego Królowieckiego
Parku Kulturowego obowiązują następujące przepisy:
W obszarze strefy, należy zachować historyczną dyspozycję przestrzenną, zespołów osiedleńczych wraz
z siecią drożną i istniejącą zielenią wysoką wzdłuż
dróg i cieków wodnych oraz topografią terenu. Działalność budowlana tj. uzupełnianie zabudowy
i ewentualna wymiana substancji podlega następującym rygorom :
1) utrzymania
typu
zabudowy
lokalizowanej
w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi
zasadami zagospodarowania obszaru.
2) nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa winna
posiadać cechy tradycyjne (bryłę, formę, detal architektoniczny)
3) nowa zabudowa winna pozytywnie łączyć się
z zabudową istniejącą tworząc harmonijny krajobraz zurbanizowany.
4) Lokalizacja obiektów usługowych szczególnie
o charakterze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla uniknięcia degradacji krajobrazu miejscowości.
7. W związku z położeniem terenu zmiany planu
w obszarze Wiśnicko–Lipnickiego Parku Krajobrazowego ustala się konieczność zachowania zgodności
sposobu zagospodarowania terenów z zasadami zagospodarowania,
ograniczeniami,
zakazami
i nakazami określonymi w Rozporządzeniu Nr 8/05
Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005r.
w sprawie ochrony Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego /Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 309, poz.2241/.
W Parku zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, z późn. zm.2);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania
i niszczenia
zadrzewień
.śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbie terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej;
8) likwidowania,
zasypywania
i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
własnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą
bezściółkową;
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych
i zbiorników ściekowych;
12)
organizowania
rajdów
motorowych
i samochodowych, z wyłączeniem dróg publicznych.
§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego poprzez określenie następujących zasad
kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej
zabudowy oraz zasad podziału terenu na nowe działki
budowlane:
1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na
działce budowlanej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać
ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję
oraz zastane sąsiedztwo.
2. Ustala się, że teren biologicznie czynny w terenach
zabudowy usługowej wynosi minimum 20% powierzchni działki budowlanej;
3. W terenach zabudowy usługowej ustala się wskaźnik
powierzchni zabudowy terenu wynoszący maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
4. W terenach zabudowy usługowej zakazuje się dokonywania nowych podziałów na działki budowlane dla
zabudowy usługowej, natomiast dopuszcza się możliwość wydzielenia z istniejących działek nowych
działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dla dróg, dojazdów, zatok postojowych lub parkingów, oraz dopuszcza się nowy podział działek w celu powiększenia, regulacji kształtu
istniejącej działki lub poprawy jej dostępności lub
wydzielenia działki istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
5. W ramach działki zabudowy usługowej winna być
zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych w zależności od wielkości usługowej powierzchni użytkowej - minimum 1 miejsce na 20m2
powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni
pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej).
Ponadto; w sytuacji lokalizacji na działce położonej
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w terenach zabudowy usługowej budynku mieszkalnego, dodatkowo należy zapewnić jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie.
6. 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.
7. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone
na rysunku zmiany planu symbolami 1U i 2U
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia, pełniące funkcje usługowe z zakresu,
handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, oświaty, kultury, łączności, bankowości, zdrowia, turystyki
oraz obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej ustala się możliwość lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg, dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych;
3) garaży, obiektów gospodarczych, w tym obiektów
magazynowych związanych z obsługą zlokalizowanych w tych terenach obiektów usługowych,
4) obiektu mieszkalnego jednorodzinnego dla opieki
lub nadzoru ewentualnie mieszkania dla opieki lub
nadzoru o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150m2.
3. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego
programu usługowego dla mieszkańców.
4. Istniejące budynki, w tym mieszkaniowe i inne obiekty pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, wymiany
lub
do
przekształceń
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym
pod warunkiem zachowania zasad określonych
w niniejszej uchwale oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych.
5. Dla budynków w terenach zabudowy usługowej ustala się:
1) maksymalną wysokość dla budynków usługowych - 9m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej
kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość - 6 m licząc od poziomu
terenu przy głównym wejściu do budynku do
najwyżej położonej kalenicy dachu dla budynków
gospodarczych, garaży, w tym obiektów magazynowych związanych z obsługą zlokalizowanych
w tych terenach obiektów usługowych.
3) zasadę, aby dachy nowych obiektów były wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º,
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o nadwieszonych okapach; dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dopuszcza się również możliwość realizacji na
części dachu tarasu. Dla zabudowy istniejącej dopuszcza
się
możliwość
przy
remoncie
i rozbudowie
pozostawienie
dachów
o istniejącym nachyleniu połaci, w tym dachów
płaskich,
4) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
5) zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ściany budynków; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych.
6. W terenach zabudowy usługowej zakazuje się stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu; zakazuje się również
realizacji ogrodzeń pełnych (bez prześwitów na odcinkach dłuższych niż 3m) za wyjątkiem murów oporowych i przeciwpożarowych.
7. W terenach zabudowy usługowej oznaczonych na
rysunkach zmiany planu symbolami 1U i 2U:
1) ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy
zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym, pod warunkiem
zachowania przepisów dotyczących lokalizacji budynków wg przepisów odrębnych,
2) wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów
w strefie hydrogenicznej,
3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
w odległości 5m od linii rozgraniczającej terenów
dróg oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami KZ i KL.
4) ustala się konieczność przestrzegania zasad określonych w §5 ust.6 dotyczących zasad zagospodarowania w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej "B",
5) obowiązują
nakazy
i zakazy
określone
w Rozporządzeniu Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz. Woj.
Mał. Nr 309, poz.2241/ dotyczące zagospodarowania terenów położonych w obszarze Wiśnicko–
Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
§ 8.
1. Wyznacza się teren komunikacji drogi zbiorczej obejmujący fragment pasa drogowego; oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KZ. Podstawowym
przeznaczeniem terenu jest komunikacja.
2. Teren komunikacji obejmujący fragment pasa drogowego drogi głównej - określa rysunek zmiany planu.
3. Ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji przekroju poprzecznego drogi
1 KZ z parametrami określonymi w przepisach odrębnych.
4. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów tras komunikacyjnych, mogą być:
1) ciągi i urządzenia infrastruktury technicznej,
2) zieleń o charakterze izolacyjnym oraz urządzenia
służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej;
3) elementy małej architektury.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 699

– 47296 –

Rozdział 4
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 9. Ustala się następujące generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych,
ustala się zasadę pełnej obsługi obszaru objętego
zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej,
w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w obszarze
opracowania ustala się:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy
wyposażyć w uzbrojenie techniczne wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji;
2) utrzymanie przebiegów i lokalizację istniejących
sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, równocześnie zapewniając możliwość ich
rozbudowy i modernizacji;
3) w obszarze objętym opracowaniem dopuszcza
się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
przepisów szczególnych;
3. Zaopatrzenie w wodę do czasu realizacji wodociągu
„Królówka” docelowo przewidzianego do połączenia
z wodociągiem „Nowy Wiśnicz” – w oparciu
o własne źródło wody.
4. Odprowadzenie ścieków – teren aktualnie poza zasięgiem kanalizacji zbiorczej. Realizacja inwestycji
uwarunkowana jest koniecznością odprowadzenia
ścieków do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków, na okres przejściowy do chwili jej
realizacji dopuszcza się możliwość zainwestowania
terenu pod warunkiem indywidualnego odprowa-
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dzenia ścieków z obowiązkiem podłączenia się do
systemu kanalizacji zbiorczej w chwili jej wykonania .
5. Zaopatrzenie w gaz nowego zainwestowania nastąpi
w oparciu o rozbudowę istniejących sieci gazociągów. Ustala się możliwość budowy nowych gazociągów, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki
istniejących gazociągów. Przy sytuowaniu obiektów
obowiązuje zachowanie odległości podstawowych
od sieci gazowych., zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną nowego zainwestowania nastąpi w oparciu o rozbudowę istniejącej
infrastruktury elektroenergetycznej.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. W związku z uchwaleniem zmiany planu dla
terenów nią objętych, ustala się stawkę procentową
służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi
zmianami) - w wysokości 10%.
§ 11. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz
uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/230/02 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 8 marca 2002 r.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/349/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady: Jerzy Łacny
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planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Królówka. Docelowo zaopatrzenie w wodę
odbywać się będzie z projektowanego wodociągu
„Królówka”, którego sieci przebiegają w sąsiedztwie
terenu zmiany planu. Do czasu realizacji sieci wodociągu komunalnego zaopatrzenie w wodę terenu
zmiany planu pozostaje w oparciu o własne źródło
wody. Docelowo odprowadzenie ścieków odbywać
się będzie poprzez system kanalizacji zbiorczej projektowanej dla Królówki. Do czasu realizacji kanalizacji
zbiorczej – dopuszcza się realizację zainwestowania
pod warunkiem indywidualnego odprowadzenia
ścieków z obowiązkiem podłączenia się do systemu
kanalizacji zbiorczej w chwili jej wykonania. Zatem
realizacja zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nie wiąże się
z koniecznością wykonania dodatkowych odcinków
sieci wodociągowej i kanalizacji, które należących do
zadań własnych gminy. W związku z powyższym nie
przewiduje się dla Gminy dodatkowych kosztów
związanych z realizacją bądź modernizacją urządzeń
oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla nowowyznaczonych terenów budowlanych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/349/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
Określający
sposób
realizacji
zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz
w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 2193
i nr 2194
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.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle określony
w uchwale NR XII/80/07 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w miejscowościach:
Królówka, Kopaliny, Muchówka, Chronów oraz
w załączniku nr 1 stanowiącym jej integralną część.

Nowe, ustalone niniejszą zmianą planu tereny
posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną. W związku z powyższym zmiana
przeznaczenia terenów wywołana niniejszą zmianą
planu nie spowoduje konieczności realizacji dodatkowych odcinków dróg; nie przewiduje się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację.

Niniejsza zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu działek nr 2193 i nr 2194 położonych
w miejscowości Królówka, w tym na teren zabudowy
usługowej. Obsługa nowowyznaczonych terenów
budowlanych w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenie ścieków będzie realizowana zgodnie
z zasadą ustaloną w obowiązującym miejscowym

Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XLII/350/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Chronów w gminie Nowy
Wiņnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 536,
nr 597 i nr 508
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia
8 marca
1990
roku
o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458,
Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142
i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20, ust. 1 i art.27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492,
z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr
45, poz.319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz.880,

z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220,
poz.1413 oraz z 2010r. nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474,
Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz.871,
Nr 149, poz.996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130 poz.871)
w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 130 poz.871) Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenów wsi Chronów w gminie Nowy Wiśnicz uchwalonego Uchwałą Nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w zakresie działek: nr 536, 597 i nr 508 zwaną dalej
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„zmianą
planu”,
stwierdzając
jej
zgodność
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz uchwalonego uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007r.

7. Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie ustalone na rysunku zmiany planu wyznaczające
granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz
o zróżnicowanych
warunkach
zabudowy
i zagospodarowania.

2. Uchwała dotyczy obszarów, których granice zostały
określone w załącznikach nr 5 i nr 6, do uchwały NR
XII/80/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian
punktowych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Nowy
Wiśnicz
w miejscowościach: Królówka, Kopaliny, Muchówka,
Chronów, a także obszarów, których granice zostały
określone
w załączniku
nr
1,
do
uchwały
Nr XIX/146/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie
zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz
w miejscowości Chronów.

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczającymi; na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności
z przepisami odrębnymi.

§ 2.
1. Uchwała obejmuje ustalenia, stanowiące tekst zmiany
planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej
Uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące
na całym obszarze zmiany planu - określone
w rozdziale II niniejszej Uchwały;
3) przeznaczenie terenu, określone w rozdziale III niniejszej Uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV niniejszej Uchwały;
5) przepisy końcowe, określone w rozdziale V niniejszej Uchwały.
2. Integralnymi częściami Uchwały jest:
1) załącznik nr 1a obejmuje część graficzną zmiany
planu w skali 1:2000;
2) załącznik nr 1b obejmuje część graficzną zmiany
planu w skali 1:2000;
3) załącznik nr 2 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o :
1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.
2. Planie - należy przez to rozumieć tekst zmiany planu
i część graficzną zmiany planu ;
3. Tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej Uchwały.
4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć
graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1a
i załącznik nr 1b.
5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi ;
6. Terenie - należy przez to rozumieć teren objęty zmianą planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą; (przypisanymi wyłącznie
do danego terenu), w którym obowiązują te same
ustalenia.

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie powoduje kolizji
z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca.
10. Dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie
projektowania inwestycyjnego.
11. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię określającą dopuszczalne zbliżenie
elewacji budynku do linii rozgraniczającej,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać
tej odległości o więcej niż 2,0 m; w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona z linią
rozgraniczającą.
12. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego - rozumie się taki rodzaj działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania standardów
jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych.
13. Terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację,
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2,
oraz wodę powierzchniową na tym terenie.
14. Powierzchni zabudowy terenu – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków
i obiektów
kubaturowych
istniejących
i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej.
15. Wskaźniku powierzchni zabudowy terenu - należy
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy
terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach.
16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie następujące
warunki:
a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w planie pod zainwestowanie i oznaczone na Rysunku planu symbolami : MU i U;
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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 zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
17. „Studium” - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz zatwierdzonym
uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007r.
18. Hałasie - rozumie się przez to dźwięk o częstotliwości
od 16Hz do 16000 Hz.
19. Poziomie hałasu - rozumie się przez to równoważny
poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB)
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4.
1. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu odnoszą się
odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej zmiany planu.
2. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu oraz
w części graficznej zmiany planu obowiązują łącznie.
3.

Ustalenia zmiany 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 ust.8,
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 ust.9.
5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym 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 ustaleń rysunków zmiany planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi
linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opracowywanej zmiany planu;
2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) obszar o ustalonym w zmianie planu przeznaczeniu terenu jest określony na rysunkach zmiany
planu liniami rozgraniczającymi, posiada literowe
oznaczenie identyfikacyjne oraz cyfrę umieszczoną przed nim, stanowiącą odnośnik do ustaleń
tekstowych. Oznaczenia identyfikacyjne:
a) U - tereny zabudowy usługowej,
b) MU - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

Poz. 5961

4) strefa hydrogeniczna niezbędna dla ochrony otuliny biologicznej cieków oraz dla umożliwienia
prowadzenia
robót
remontowych
i konserwacyjnych w ich korytach, obejmująca
pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, o szerokości ustalonej na Rysunku
zmiany planu;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - określa dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii
rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia
przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka,
balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te
nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż
2,0 m; w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona z linią rozgraniczającą.
7. Elementy oznaczone na rysunkach zmiany planu określone przepisami i decyzjami odrębnymi:
1) Teren zmiany planu jest w całości położony
w obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego
utworzonego
w oparciu
o rozporządzenie Wojewody Tarnowskiego z dnia
12 maja 1997r.; w związku z powyższym, teren
objęty
zmianą
planu
podlega
ochronie
i prowadzona działalność inwestycyjna winna
być
zgodna
z ograniczeniami,
nakazami
i zakazami
określonymi
w Rozporządzeniu
Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja
2005 roku /Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 309, poz.2241/.
2) Teren zmiany planu w zakresie części działki
nr 508 położony jest w strefie sanitarnej od
cmentarza.
8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunkach
zmiany planu - nie stanowiące ustaleń:
1) granice działek ewidencyjnych;
2) istniejące zagospodarowanie działek.
Rozdział 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU
§ 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 zmiany 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 zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie się sieci
i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne.
3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami i Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
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4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów,
ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z wykorzystaniem niskoemisyjnych nośników energii lub ustala się konieczność zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska.
5. Ustala się obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi :
a) w terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej
oznaczonych na rysunku planu symbolem MU
obowiązują
dopuszczalne
poziomy
hałasu
w środowisku, jak dla terenów mieszkaniowo usługowych,
b) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie
nie ustala się kategorii w tym zakresie.
6. Wzdłuż cieku, biegnącego wzdłuż południowej granicy działki 597, ustala się strefę hydrogeniczną
o zasięgu określonym na rysunku zmiany planu;
w strefie tej, niezbędnej dla ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku,
zgodnie z przepisami odrębnymi zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż
1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
W strefie obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.
Wszelką działalność inwestycyjną w strefie należy
prowadzić ze świadomością możliwości wystąpienia
zagrożenia podtopieniem. Obecni użytkownicy oraz
przyszli inwestorzy, winni podjąć działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat materialnych
i niematerialnych na wypadek wystąpienia podtopienia terenu.
7. W związku z położeniem terenu zmiany planu,
w części działki nr 508, w strefie sanitarnej od cmentarza ustala się konieczność zachowania sposobu zagospodarowania tej części terenu zmiany planu
zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
8. W związku z położeniem terenu zmiany planu
w obszarze Wiśnicko–Lipnickiego Parku Krajobrazowego ustala się konieczność zachowania zgodności
sposobu zagospodarowania terenów z zasadami zagospodarowania,
ograniczeniami,
zakazami
i nakazami określonymi w Rozporządzeniu Nr 8/05
Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005r.
w sprawie ochrony Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego /Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 309, poz.2241/.
W Parku zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, z późn. zm.2);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania
i niszczenia
zadrzewień
.śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
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dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
pozyskiwania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbie terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej;
likwidowania,
zasypywania
i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
własnych gruntów rolnych;
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą
bezściółkową;
utrzymywania otwartych rowów ściekowych
i zbiorników ściekowych;
organizowania
rajdów
motorowych
i samochodowych, z wyłączeniem dróg publicznych.

§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego poprzez określenie następujących zasad
kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej
zabudowy oraz zasad podziału terenu na nowe działki
budowlane:
1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na
działce budowlanej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać
ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję
oraz zastane sąsiedztwo.
2. Ustala się, że teren biologicznie czynny w terenach
zabudowy :
a) usługowej wynosi minimum 20% powierzchni
działki budowlanej,
b) mieszkaniowo - usługowej wynosi minimum 30 %
powierzchni działki budowlanej;
3. Ustala się wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący dla:
a) zabudowy mieszkaniowo - usługowej maksymalnie
30% powierzchni działki budowlanej.
4. Ustala się następujące, wiążące przy podziałach gruntów na nowe działki budowlane minimalne wielkości
działek dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Powierzchnia działki może wynosić nie mniej niż
700m2., nie mniej niż 18m szerokości działki. Ilość
miejsc parkingowych na działce, należy wyliczyć su-
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mując potrzeby mieszkańców (2) + ilość miejsc parkingowych dla klientów, w związku z tym wielkość
działki jest ściśle związana z rodzajem prowadzonej
działalności gospodarczej
5. W terenach zabudowy usługowej zakazuje się dokonywania nowych podziałów na działki budowlane dla
zabudowy usługowej, natomiast dopuszcza się możliwość wydzielenia z istniejących działek nowych
działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dla dróg, dojazdów, zatok postojowych lub parkingów, oraz dopuszcza się nowy podział działek w celu powiększenia, regulacji kształtu
istniejącej działki lub poprawy jej dostępności lub
wydzielenia działki istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
6. W ramach działki zabudowy usługowej winna być
zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych w zależności od wielkości usługowej powierzchni użytkowej :
a) minimum 1 miejsce na 20m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej);
b) w sytuacji lokalizacji na działce położonej
w terenach zabudowy usługowej budynku mieszkalnego, dodatkowo należy zapewnić jedno miejsce
postojowe na jedno mieszkanie;
c) w sytuacji lokalizacji na działce położonej
w terenach zabudowy usługowej budynku pensjonatowego, należy zapewnić jedno miejsce postojowe na jeden pokój.
7. W ramach działki zabudowy mieszkaniowo - usługowej winna być zarezerwowana odpowiednia liczba
miejsc parkingowych na działce. Liczbę miejsc parkingowych należy wyliczyć sumując potrzeby mieszkańców (minimum 2 stałe miejsca parkingowe) +
ilość miejsc parkingowych dla klientów.
8. 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.
9. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek.
a) zabudowy usługowej maksymalnie
wierzchni działki budowlanej,

40%

po-

Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
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1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg, dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych;
3) garaży, obiektów gospodarczych, w tym obiektów
magazynowych związanych z obsługą zlokalizowanych w tych terenach obiektów usługowych,
4) ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji
oraz obiektów małej architektury typu fontanna,
pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.,
5) obiektu mieszkalnego jednorodzinnego dla opieki
lub nadzoru ewentualnie mieszkania dla opieki
lub nadzoru o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150m2.
3. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego
programu usługowego dla mieszkańców.
4. Istniejące budynki, w tym mieszkaniowe i inne obiekty pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, wymiany
lub
do
przekształceń
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym
pod warunkiem zachowania zasad określonych
w niniejszej uchwale oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych.
5. Dla budynków w terenach zabudowy usługowej ustala się:
1) maksymalną wysokość - 9m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu dla budynków usługowych,
2) maksymalną wysokość - 9 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w terenach zabudowy usługowej, w tych terenach obiektów
usługowych.
3) maksymalną wysokość - 6 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu dla budynków gospodarczych, garaży w tym obiektów magazynowych związanych z obsługą zlokalizowanych
4) zasadę, aby dachy nowych obiektów były wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º,
o nadwieszonych okapach; dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi;
dopuszcza się również możliwość realizacji na części dachu tarasu. Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się możliwość przy remoncie i rozbudowie
pozostawienie dachów o istniejącym nachyleniu
połaci, w tym dachów płaskich,
5) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
6) zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze
niż ściany budynków; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych.

1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone
na
rysunku
zmiany
planu
symbolami
1U
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia, pełniące funkcje usługowe z zakresu,
handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, oświaty, kultury, łączności, bankowości, zdrowia, turystyki
oraz obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw.

6. W terenach zabudowy usługowej zakazuje się stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu; zakazuje się również
realizacji ogrodzeń pełnych (bez prześwitów na odcinkach dłuższych niż 3m) za wyjątkiem murów oporowych i przeciwpożarowych.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej ustala się możliwość lokalizacji:

7. W terenach zabudowy usługowej oznaczonych na
rysunkach zmiany planu symbolami 1U:
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1) ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy
zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, pod warunkiem zachowania przepisów dotyczących lokalizacji budynków wg przepisów odrębnych,
2) obowiązują
nakazy
i zakazy
określone
w Rozporządzeniu Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 309, poz.2241/ dotyczące zagospodarowania terenów
położonych
w obszarze
Wiśnicko–
Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
3) obowiązują przepisy odrębne dla części działki nr
508, położonej w strefie sanitarnej od cmentarza.
§ 8.
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 1MU i 2MU z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod obiekty i urządzenia, pełniące funkcje
mieszkaniowo - usługowe:
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b) maksymalną wysokość dla budynków usługowych
- 9 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy
dachu,
c) maksymalną wysokość dla budynków gospodarczych i garaży - 6 m licząc od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu.
d) zasadę, aby dachy nowych obiektów były wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º,
o nadwieszonych okapach; dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi;
dopuszcza się również możliwość realizacji na części dachu tarasu. Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się możliwość przy remonciei rozbudowie pozostawienie dachów o istniejącym nachyleniu połaci, w tym dachów płaskich;
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
f) zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż
ściany budynków; wprowadza się zakaz stosowania
pokryć dachowych w kolorach jaskrawych.

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej
bez obiektów lub powierzchni usługowej;
2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej
wraz z częścią usługową mieszczącą się
w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym.

7. W terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej
zakazuje się stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu; zakazuje się również realizacji ogrodzeń pełnych (bez
prześwitów na odcinkach dłuższych niż 3m) i z prefabrykowanych elementów betonowych.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowo- usługowej ustala się możliwość
lokalizacji:

8. W terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej
oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbolami
1MU i 2MU:

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg, dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych;
3) garaży, obiektów gospodarczych, w tym obiektów
magazynowych związanych z obsługą zlokalizowanych w tych terenach obiektów usługowych
4) ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji oraz
obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp

1) ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy
zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym, pod warunkiem
zachowania przepisów dotyczących lokalizacji
budynków wg przepisów odrębnych,
2) w terenie zmiany planu oznaczonym na rysunku
zmiany planu symbolem 1MU wprowadza się
zakaz realizacji nowych obiektów w strefie hydrogenicznej.
3) w obszarze zmiany planu oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 2MU, nakazuje się
przestrzeganie nieprzekraczalnej linii zabudowy
wyznaczonej w odległości 4 m od linii rozgraniczającej drogi KL (położonej poza obszarem objętym zmianą planu).
4) obowiązują
nakazy
i zakazy
określone
w Rozporządzeniu Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz. Woj.
Mał. Nr 309, poz.2241/ dotyczące zagospodarowania terenów położonych w obszarze Wiśnicko–Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

3. Funkcje usługowe określone w ust. 1 obejmują usługi
z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, oświaty, kultury, łączności, bankowości,
zdrowia i turystyki oraz obsługi komunikacji
z wyłączeniem stacji paliw.
4. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego
programu usługowego dla mieszkańców.
5. Istniejące budynki, w tym mieszkaniowe i inne obiekty pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, wymiany
lub
do
przekształceń
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym
pod warunkiem zachowania zasad określonych
w niniejszej uchwale oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych.
6. Dla budynków w terenach zabudowy mieszkaniowo usługowej ustala się :
a) maksymalną wysokość dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 9 m licząc od poziomu terenu
przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,

Rozdział 4
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 9. Ustala się następujące generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych,
ustala się zasadę pełnej obsługi obszaru objętego
zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej,
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w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.

obowiązuje zachowanie odległości podstawowych
od sieci gazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną nowego zainwestowania nastąpi w oparciu o rozbudowę istniejącej
infrastruktury elektroenergetycznej.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy
wyposażyć w uzbrojenie techniczne wyprzedzająco
lub równocześnie z realizacją inwestycji;
2) utrzymanie przebiegów i lokalizację istniejących
sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, równocześnie zapewniając możliwość ich rozbudowy i modernizacji;
3) w obszarze objętym opracowaniem dopuszcza się
realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
przepisów szczególnych;
3.

Zaopatrzenie
w wodę
docelowo
w oparciu
o rozbudowany wodociąg „Nowy Wiśnicz”, do czasu
realizacji sieci wodociągu komunalnego – w oparciu
o własne źródło wody.

4. Kanalizacja – docelowo obowiązek podłączenia do
kanalizacji zbiorczej projektowanej dla Chronowa
wspólnie z sołectwem Kobyle zakończonej oczyszczalnią ścieków we wsi Kobyle. Na okres przejściowy
do chwili jej realizacji dopuszcza się możliwość zainwestowania terenu pod warunkiem indywidualnego
odprowadzenia ścieków z obowiązkiem podłączenia
się do systemu kanalizacji zbiorczej w chwili jej wykonania .
5. Zaopatrzenie w gaz nowego zainwestowania nastąpi
w oparciu o rozbudowę istniejących sieci gazociągów. Ustala się możliwość budowy nowych gazociągów, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki
istniejących gazociągów. Przy sytuowaniu obiektów

Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. W związku z uchwaleniem zmiany planu dla
terenów zabudowy mieszkaniowo
- usługowej
i usługowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolami od 1MU, 2MU i 1U ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy
z dnia
27
marca
2003
r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717, z późniejszymi zmianami) - w wysokości 10%.
§ 11. W obszarach objętych zmianami planu, tracą
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Chronów w gminie Nowy Wiśnicz
uchwalonego Uchwałą Nr IX/60/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1A
do uchwały Nr XLII/350/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.

CHRONÓW DZIAŁKA 597

* 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: Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1B
do uchwały Nr XLII/350/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady: Jerzy Łacny
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i odprowadzenie ścieków będzie realizowana zgodnie
z docelową zasadą ustaloną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Chronów. Docelowo zaopatrzenie
w wodę będzie realizowane poprzez rozbudowany
wodociąg „Nowy Wiśnicz”. Do czasu realizacji sieci
wodociągu komunalnego zaopatrzenie w wodę terenu zmiany planu pozostaje w oparciu o własne źródło
wody. Docelowo odprowadzenie ścieków odbywać
się będzie poprzez system kanalizacji zbiorczej projektowanej dla Chronowa wspólnie z sołectwem Kobyle
zakończonej oczyszczalnią ścieków we wsi Kobyle. Do
czasu realizacji kanalizacji zbiorczej – dopuszcza się
realizację zainwestowania pod warunkiem indywidualnego odprowadzenia ścieków z obowiązkiem podłączenia się do systemu kanalizacji zbiorczej w chwili
jej wykonania. Zatem realizacja zapisanych w zmianie
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nie wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji,
które należących do zadań własnych gminy.
W związku z powyższym nie przewiduje się dla Gminy
dodatkowych kosztów związanych z realizacją bądź
modernizacją urządzeń oraz sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych dla nowowyznaczonych terenów
budowlanych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/350/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
określający sposób realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Chronów w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie
przeznaczenia terenu działek nr 536, nr 597 i nr 508
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:
• systemy zaopatrzenia w wodę,
•

systemy
związane
i oczyszczaniem ścieków,
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z odprowadzaniem

• drogi i ulice gminne.
Zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle określony
w uchwale NR XII/80/07 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w miejscowościach:
Królówka,
Kopaliny,
Muchówka,
Chronów
w załączniku nr 5 i nr 6 oraz w załączniku nr 1 do
uchwały Nr XIX/146/08 z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie zmiany punktowej miejscowego planu
zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy
Wiśnicz w miejscowości Chronów.

Nowe, ustalone niniejszą zmianą planu tereny
posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną.
W związku z powyższym zmiana przeznaczenia terenów wywołana niniejszą zmianą planu nie spowoduje konieczności realizacji dodatkowych odcinków
dróg; nie przewiduje się konieczności rezerwowania
dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację.

Niniejsza zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu działek nr 536, nr 597 i nr 508
w miejscowości Chronów, na tereny zabudowy usługowej i na tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Obsługa nowowyznaczonych terenów budowlanych
w zakresie
zaopatrzenia
w wodę

Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

5961

5962
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UCHWAŁA NR XLII/351/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kopaliny w gminie Nowy
Wiņnicz w zakresie przeznaczenia terenu działki nr 48/1

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458,
Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142
i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20, ust. 1 i art.27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492,
z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r.
Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127,
poz.880, z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237
i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010r. nr 24, poz.124, Nr 75,
poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 130,
poz.871, Nr 149, poz.996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130
poz.871) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r.
o zmianie
ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
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Nr 130 poz.871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenów wsi Kopaliny w gminie Nowy Wiśnicz uchwalonego Uchwałą Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w zakresie działki nr 48/1 zwaną dalej „zmianą planu”, stwierdzając jej zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz uchwalonym
uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r.
2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice zostały
określone w załączniku nr 2, do uchwały NR XII/80/07
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Nowy
Wiśnicz
w miejscowościach: Królówka, Kopaliny, Muchówka,
Chronów.
§ 2.
1. Uchwała obejmuje ustalenia, stanowiące tekst zmiany
planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej
Uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące
na całym obszarze zmiany planu - określone
w rozdziale II niniejszej Uchwały;
3) przeznaczenie terenu, określone w rozdziale III niniejszej Uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV niniejszej Uchwały;
5) przepisy końcowe, określone w rozdziale V niniejszej Uchwały.
2. Integralnymi częściami Uchwały są:
1) załącznik nr 1 obejmuje część graficzną zmiany
planu w skali 1:2000;
2) załącznik nr 2 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o :
1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.
2. Planie - należy przez to rozumieć tekst zmiany planu
i część graficzną zmiany planu ;
3. Tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej Uchwały.
4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć
graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1.
5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi ;
6. Terenie - należy przez to rozumieć teren objęty zmianą planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą; (przypisanymi wyłącznie
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do danego terenu), w którym obowiązują te same
ustalenia
7. Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie ustalone na rysunku zmiany planu wyznaczające
granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz
o zróżnicowanych
warunkach
zabudowy
i zagospodarowania.
8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczającymi; na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności
z przepisami odrębnymi.
9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie powoduje kolizji
z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca.
10. Dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie
projektowania inwestycyjnego.
11. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię określającą dopuszczalne zbliżenie
elewacji budynku do linii rozgraniczającej,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać
tej odległości o więcej niż 2,0 m; w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona z linią
rozgraniczającą.
12. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego - rozumie się taki rodzaj działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania standardów
jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych.
13. Terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację,
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2,
oraz wodę powierzchniową na tym terenie.
14. Powierzchni zabudowy terenu – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków
i obiektów
kubaturowych
istniejących
i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej.
15. Wskaźniku powierzchni zabudowy terenu - należy
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy
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 planie pod zainwestowanie i oznaczone
na Rysunku planu symbolem MU;
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 zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
17. „Studium” - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz zatwierdzonym
uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiejw Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007r.
18. Hałasie - rozumie się przez to dźwięk o częstotliwości
od 16Hz do 16000 Hz.
19. Poziomie hałasu - rozumie się przez to równoważny
poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB)
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4.
1. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu odnoszą się
odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej zmiany planu.
2. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu oraz
w części graficznej zmiany planu obowiązują łącznie.
3.

Ustalenia zmiany 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 ust.8,
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 ust.9.
5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym 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 ustaleń rysunku zmiany planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi
linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opracowywanej zmiany planu;
2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) obszar o ustalonym w zmianie planu przeznaczeniu terenu jest określony na rysunkach zmiany
planu liniami rozgraniczającymi, posiada literowe
oznaczenie identyfikacyjne oraz cyfrę umieszczoną przed nim, stanowiącą odnośnik do ustaleń
tekstowych. Oznaczenia identyfikacyjne:
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a) MU - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej
b) KG - teren komunikacji drogi głównej- fragment
pasa drogowego.
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - określa dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii
rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia
przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka,
balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te
nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż
2,0 m; w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona
7. Elementy oznaczone na rysunkach zmiany planu określone przepisami i decyzjami odrębnymi:
1) Teren zmiany planu jest w całości położony
w obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego utworzonego w oparciu o rozporządzenie
Wojewody Tarnowskiego z dnia 12 maja 1997r.;
w związku z powyższym, teren objęty zmianą
planu podlega ochronie i prowadzona działalność
inwestycyjna
winna
być
zgodna
z ograniczeniami, nakazami i zakazami określonymi w Rozporządzeniu Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz.
Woj. Mał. Nr 309, poz.2241/.
8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunkach
zmiany planu - nie stanowiące ustaleń:
1) granice działek ewidencyjnych;
2) istniejące zagospodarowanie działek.
Rozdział 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJACE NA CAŁYM OBSZRZE PLANU
§ 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 zmiany 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 zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie się sieci
i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne.
3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami i Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów,
ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z wykorzystaniem niskoemisyjnych nośników energii lub ustala się konieczność zastoso-
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wania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska.

10)prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą
bezściółkową;
11)utrzymywania otwartych rowów ściekowych
i zbiorników ściekowych;
12)organizowania
rajdów
motorowych
i samochodowych, z wyłączeniem dróg publicznych.

5. Ustala się obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi :
1) w terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej
oznaczonych na rysunku planu symbolem MU
obowiązują
dopuszczalne
poziomy
hałasu
w środowisku, jak dla terenów mieszkaniowo usługowych,
2) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie
nie ustala się kategorii w tym zakresie.
6. W związku z położeniem terenu zmiany planu
w obszarze Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego ustala się konieczność zachowania zgodności sposobu zagospodarowania terenów z zasadami
zagospodarowania,
ograniczeniami,
zakazami
i nakazami określonymi w Rozporządzeniu Nr 8/05
Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005r.
w sprawie ochrony Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego /Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 309,
poz.2241/. W Parku zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, z późn.
zm.2);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania
i niszczenia
zadrzewień
.śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbie terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
własnych gruntów rolnych;
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§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego poprzez określenie następujących zasad
kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej
zabudowy oraz zasad podziału terenu na nowe działki
budowlane:
1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na
działce budowlanej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać
ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję
oraz zastane sąsiedztwo.
2. Ustala się, że teren biologicznie czynny w terenach
zabudowy mieszkaniowo - usługowej wynosi minimum 30 % powierzchni działki budowlanej;
3. Ustala się wskaźnik powierzchni zabudowy terenu
wynoszący dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej
maksymalnie 30 % powierzchni działki.
4. Ustala się następujące, wiążące przy podziałach gruntów na nowe działki budowlane minimalne wielkości
działek dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Powierzchnia działki nie może wynosić mniej niż
700m2., minimalna szerokość działki nie mniej niż
18m.
5. W ramach działki zabudowy mieszkaniowo - usługowej winna być zarezerwowana odpowiednia liczba
miejsc parkingowych na działce. Liczbę miejsc parkingowych należy wyliczyć sumując potrzeby mieszkańców (minimum 2 stałe miejsca parkingowe) +
ilość miejsc parkingowych dla klientów.
6. 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.
7. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolami 1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod obiekty i urządzenia, pełniące funkcj mieszkaniowo - usługowe:
-

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej
bez obiektów lub powierzchni usługowej;
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej
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wraz z częścią usługową mieszczącą się
w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym.

9. W terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonym na rysunkach zmiany planu symbolem 1MU:
1) ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy
zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym, pod warunkiem
zachowania przepisów dotyczących lokalizacji
budynków wg przepisów odrębnych,

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej ustala się możliwość lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg, dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych;
3) obiektów gospodarczych i garaży,
4) ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji oraz
obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.;
3. Funkcje usługowe określone w ust. 1 i 2 obejmuje
usługi z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła,
administracji, oświaty, kultury, łączności, bankowości, zdrowia i turystyki oraz obsługi komunikacji
z wyłączeniem stacji paliw.
4. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego
programu usługowego dla mieszkańców.
5. Istniejące budynki, w tym mieszkaniowe i inne obiekty pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, wymiany
lub
do
przekształceń
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym
pod warunkiem zachowania zasad określonych
w niniejszej uchwale oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych.
6. Dla budynków w terenach zabudowy mieszkaniowo usługowej ustala się maksymalną wysokość:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 9 m
licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do
budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
b) dla budynków usługowych - 9 m licząc od poziomu
terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
c) dla budynków gospodarczych i garaży - 6 m licząc
od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu.
d) zasadę, aby dachy nowych obiektów były wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º,
o nadwieszonych okapach; dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi;
dopuszcza się również możliwość realizacji na części dachu tarasu. Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się możliwość przy remoncie
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
f) zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż
ściany budynków; wprowadza się zakaz stosowania
pokryć dachowych w kolorach jaskrawych.
7. Ustala się, iż obsługę komunikacyjną terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej 1MU zapewnia droga
lokalna biegnąca wzdłuż południowej granicy terenu
zmiany planu.
8. W terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej
zakazuje się stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu; zakazuje się również realizacji ogrodzeń pełnych (bez
prześwitów na odcinkach dłuższych niż 3m) za wyjątkiem murów oporowych i przeciwpożarowych.
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10.

Obowiązują
nakazy
i
zakazy
określone
w Rozporządzeniu Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego
z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 309,
poz.2241/ dotyczące zagospodarowania terenów położonych w obszarze Wiśnicko - Lipnickiego Parku
Krajobrazowego.
§ 8.

1. Wyznacza się teren komunikacji drogi głównej obejmujący fragment pasa drogowego; oznaczony na rysunku planu symbolem 1KG. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest komunikacja.
2. Teren komunikacji obejmujący fragment pasa drogowego drogi głównej - określa rysunek zmiany planu.
3. Ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji przekroju poprzecznego drogi
1 KG z parametrami określonymi w przepisach odrębnych.
4. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów
tras komunikacyjnych, mogą być:
1) ciągi i urządzenia infrastruktury technicznej,
2) zieleń o charakterze izolacyjnym oraz urządzenia
służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej;
3) elementy małej architektury.
Rozdział 4
ZASADY ROZWOJU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 9. Ustala się następujące generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych,
ustala się zasadę pełnej obsługi obszaru objętego
zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej,
w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w obszarze
opracowania ustala się:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy
wyposażyć w uzbrojenie techniczne wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji;
2) utrzymanie przebiegów i lokalizację istniejących
sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, równocześnie zapewniając możliwość ich rozbudowy i modernizacji;
3) w obszarze objętym opracowaniem dopuszcza się
realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
przepisów szczególnych;
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3. Zaopatrzenie w wodę – z sieci istniejącego wodociągu
komunalnego „Nowy Wiśnicz” – obejmującego zasięgiem obsługi obszar objęty planem.

Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE

4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do biegnącego
w drodze kanału sanitarnego ø 200 mm systemu kanalizacji w Nowym Wiśniczu zakończonego oczyszczalnią ścieków w Starym Wiśniczu .

§ 10. W związku z uchwaleniem zmiany planu dla
terenów nią objętych ustala się stawkę procentową
służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi
zmianami) - w wysokości 10%

5. Zaopatrzenie w gaz nowego zainwestowania nastąpi
w oparciu o rozbudowę istniejących sieci gazociągów. Ustala się możliwość budowy nowych gazociągów, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki
istniejących gazociągów. Przy sytuowaniu obiektów
obowiązuje zachowanie odległości podstawowych od
sieci gazowych, zgodnie zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną nowego zainwestowania nastąpi w oparciu o rozbudowę istniejącej
infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 11. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kopaliny w gminie Nowy Wiśnicz
uchwalonego Uchwałą Nr IX/59/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/351/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 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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dzenie ścieków będzie realizowana zgodnie z zasadą
ustaloną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kopaliny Zaopatrzenie w wodę – z sieci istniejącego
wodociągu komunalnego „Nowy Wiśnicz” biegnącego w sąsiedztwie terenu zmiany planu. Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie za pośrednictwem
kanału
sanitarnego
ø
200mm,
biegnącego
w sąsiedztwie terenu zmiany planu, do zbiorczego
systemu kanalizacji zakończonego oczyszczalnią ścieków w Starym Wiśniczu. Zatem realizacja zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nie wiąże się z koniecznością wykonania
dodatkowych
odcinków
sieci
wodociągowej
i kanalizacji, które należących do zadań własnych
gminy. W związku z powyższym nie przewiduje się
dla Gminy dodatkowych kosztów związanych
z realizacją bądź modernizacją urządzeń oraz sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych dla nowowyznaczonych terenów budowlanych.

Załącznik
do uchwały Nr XLII/351/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
okreņlający sposób realizacji zapisanych w zmianie
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasady
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych w zakresie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Kopaliny w gminie Nowy Wiņnicz w zakresie
przeznaczenia terenu działki nr 48/1.
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:
• systemy zaopatrzenia w wodę,
•

systemy
związane
i oczyszczaniem ścieków,
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z odprowadzaniem

Nowe, ustalone niniejszą zmianą planu tereny
posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną.

• drogi i ulice gminne.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle określony
w uchwale NR XII/80/07 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w miejscowościach:
Królówka, Kopaliny, Muchówka, Chronów oraz
w załączniku nr 2 stanowiącym jej integralną część.

W związku z powyższym zmiana przeznaczenia
terenów wywołana niniejszą zmianą planu nie spowoduje konieczności realizacji dodatkowych odcinków dróg; nie przewiduje się konieczności rezerwowania
dodatkowych
środków
finansowych
w budżecie Gminy na ich realizację.

Niniejsza zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu działki nr 148/1 w miejscowości Kopaliny, w tym na teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Obsługa nowowyznaczonych terenów budowlanych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowa-
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UCHWAŁA NR XLII/352/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Muchówka w gminie Nowy
Wiņnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 585, nr 805 i nr 1415
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52,
poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142
i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20, ust. 1 i art.27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492, z 2005r.
Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45,
poz.319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz.880,
z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220,
poz.1413 oraz z 2010r. nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474,
Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz.871,

Nr 149, poz.996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130 poz.871)
w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz.871) Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Muchówka uchwalonego
Uchwałą Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r. dotyczącą terenu
działek nr 585, 805, 1415 zwaną dalej „zmianą planu”, stwierdzając jej zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz uchwalonym
uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007r.
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2. Uchwała dotyczy terenu, którego granice określone
zostały w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały
Nr XII/80/07 z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmian
punktowych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w miejscowościach: Królówka, Kopaliny, Muchówka, Chronów.
§ 2.
1. Uchwała obejmuje ustalenia, stanowiące tekst zmiany
planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej
Uchwały;
2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące
na całym obszarze planu - określone w rozdziale II
niniejszej Uchwały;
3) przeznaczenie terenu, określone w rozdziale III niniejszej Uchwały;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV niniejszej Uchwały;
5) przepisy końcowe, określone w rozdziale V niniejszej Uchwały.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1a - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;
2) załącznik nr 1b - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;
3) załącznik nr 2 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o :
1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.
2. Planie - należy przez to rozumieć tekst zmiany planu
i część graficzną zmiany planu ;
3. Tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej Uchwały;
4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć
graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1a
i załącznik nr 1b.
5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi ;
6. Terenie - należy przez to rozumieć teren objęty zmianą planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą; (przypisanymi wyłącznie
do danego terenu), w którym obowiązują te same
ustalenia.
7. Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie ustalone na rysunku zmiany planu wyznaczające
granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz
o zróżnicowanych
warunkach
zabudowy
i zagospodarowania.
8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczającymi; na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflik-
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ty przestrzenne, przy
z przepisami odrębnymi.

zachowaniu

zgodności

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie powoduje kolizji
z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca.
10. Dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku Planu, lecz niezbędne dla zapewnienia
prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg
tych dojazdów może być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego.
11. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię określającą dopuszczalne zbliżenie
elewacji budynku do linii rozgraniczającej,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać
tej odległości o więcej niż 2,0 m; w sytuacji nie
wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona
z linią rozgraniczającą.
12. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego - rozumie się taki rodzaj działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia, to jest nie powoduje przekraczania standardów
jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych.
13. Terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację,
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2,
oraz wodę powierzchniową na tym terenie.
14. Powierzchni zabudowy terenu – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków
i obiektów
kubaturowych
istniejących
i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej.
15. Wskaźniku powierzchni zabudowy terenu - należy
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy
terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach.
16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie następujące
warunki:
a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym
w planie
pod
zainwestowanie
i oznaczone na Rysunku planu symbolem U;
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 zagospoda-
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planu

7. Elementy oznaczone na Rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi:

17. „Studium” - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz uchwalonego
uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007r.

Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać
i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

1) Teren zmiany planu jest w całości położony
w obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego utworzonego w oparciu o rozporządzenie
Wojewody Tarnowskiego z dnia 12 maja 1997r.;
w związku z powyższym, teren objęty zmianą planu podlega ochronie i prowadzona działalność
inwestycyjna winna być zgodna z ograniczeniami,
nakazami
i zakazami
określonymi
w Rozporządzeniu Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz. Woj.
Mał. Nr 309, poz.2241/.
2) Teren zmiany planu w zakresie działki nr 1415 położony jest w granicach obszaru górniczego „Łąkta”,
zatw.
Decyzją
MOŚZNiL
Nr GK/wk/MN/2927/97 z dnia 1997-08-26.
3) Teren zmiany planu w zakresie działki nr 585 położony jest w strefie sanitarnej od cmentarza.
4) Teren zmiany planu w zakresie części działek
nr 585 i nr 1415 położony jest

4. Określone w § 2 ust.1 pkt. 3 zasady przeznaczenia
terenu obejmują :

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunkach
zmiany planu - nie stanowiące ustaleń:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4.
1. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu odnoszą się
odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej zmiany planu.
2. Ustalenia zawarte w tekście zmiany planu oraz
w części graficznej zmiany planu obowiązują łącznie.
3.

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 ust.8,
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu
§3 ust.9.
5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym 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 ustaleń rysunku zmiany planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi
linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu opracowywanej zmiany planu;
2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów
o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) obszar o ustalonym w zmianie planu przeznaczeniu terenu, jest określony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, posiada literowe
oznaczenie identyfikacyjne oraz cyfrę umieszczoną
przed nim, stanowiącą odnośnik do ustaleń tekstowych.
Oznaczenia identyfikacyjne:
a)
b)
c)
d)
e)

U - tereny zabudowy usługowej,
ZN - tereny zieleni nieurządzonej,
ZL - tereny lasów,
R - teren rolniczy,
KG - teren komunikacji drogi głównej- fragment pasa drogowego.
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - określa dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii
rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia
przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka,
balkonu, wykusza, tarasu, przy czym elementy te
nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż
2,0 m; w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy traktować, iż pokrywa się ona z linią rozgraniczającą.

1) granice działek ewidencyjnych;
2) istniejące zagospodarowanie działek,
Rozdział 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE
§ 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 zmiany 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 zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie się sieci
i urządzenia
wodociągowe,
kanalizacyjne
i energetyczne.
3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami i Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów,
ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z wykorzystaniem niskoemisyjnych
nośników energii lub ustala się konieczność zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska.
5. W związku z położeniem terenu zmiany planu,
w zakresie działki nr 1415, w strefie obszaru i terenu
górniczego „Łąkta”, (granice terenu i obszaru górni-
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czego pokrywają się) zatwierdzonego Decyzją
MOŚZNiL Nr GK/wk/MN/2927/97 z dnia 1997-08-26;
działalność inwestycyjna winna być prowadzona
zgodnie z przepisami odrębnymiw tym zakresie. Należy zachować odległości podstawowe obrysów
obiektów budowlanych od gazociągów wynoszące
10m (odległość liczona od osi gazociągu).
6. W związku z położeniem terenu zmiany planu,
w zakresie działki nr 585, w strefie sanitarnej od
cmentarza ustala się konieczność zachowania sposobu zagospodarowania terenu zmiany planu zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
7. W związku z położeniem terenu zmiany planu
w obszarze Wiśnicko–Lipnickiego Parku Krajobrazowego ustala się konieczność zachowania zgodności
sposobu zagospodarowania terenów z zasadami zagospodarowania,
ograniczeniami,
zakazami
i nakazami określonymi w Rozporządzeniu Nr 8/05
Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005r.
w sprawie ochrony Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego /Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 309, poz.2241/.
W Parku zakazuje się:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627,
z późn. zm.2);
umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
likwidowania
i niszczenia
zadrzewień
.śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
pozyskiwania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową utrzymaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
likwidowania, zasypywania i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
własnych gruntów rolnych;
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10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą
bezściółkową;
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych
i zbiorników ściekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych, z wyłączeniem dróg publicznych.
8. W związku z położeniem terenu zmiany planu
w zakresie części działek nr 585 i nr 1415 w obszarze
zmeliorowanym ustala się konieczność realizacji inwestycji w taki sposób aby nie zakłócać funkcjonowania istniejących sieci i urządzeń melioracji.
§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego poprzez określenie następujących zasad
kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej
zabudowy oraz zasad podziału terenu na nowe działki
budowlane:
1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na
działce budowlanej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać
ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję
oraz zastane sąsiedztwo.
2. Ustala się, że teren biologicznie czynny w terenach
zabudowy usługowej wynosi minimum 20% powierzchni działki budowlanej;
3. W terenach zabudowy usługowej ustala się wskaźnik
powierzchni zabudowy terenu wynoszący maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
4. W terenach zabudowy usługowej zakazuje się dokonywania nowych podziałów na działki budowlane
dla zabudowy usługowej, natomiast dopuszcza się
możliwość wydzielenia z istniejących działek nowych działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dla dróg, dojazdów, zatok
postojowych lub parkingów, oraz dopuszcza się nowy podział działek w celu powiększenia, regulacji
kształtu istniejącej działki lub poprawy jej dostępności lub wydzielenia działki istniejącej zabudowy
mieszkaniowej.
5. W ramach działki zabudowy usługowej winna być
zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych w zależności od wielkości usługowej
powierzchni użytkowej :
a) minimum 1 miejsce na 20m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej
(magazynowej, socjalnej, technicznej);
b) w sytuacji lokalizacji na działce położonej
w terenach zabudowy usługowej budynku mieszkalnego, dodatkowo należy zapewnić jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie;
c) w sytuacji lokalizacji na działce położonej
w terenach zabudowy usługowej budynku pensjonatowego, należy zapewnić jedno miejsce postojowe na jeden pokój.
6. 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.
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7. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek.
8. W celu ochrony istniejących urządzeń i systemów
melioracji, w terenach rolnych i zieleni nieurządzonej
należy zachować dotychczasowe lub rolne użytkowanie gruntów z zakazem zalesiania. Natomiast na
terenach zmeliorowanych a przeznaczonych do zabudowy (tereny zabudowy usługowej), realizacja inwestycji powinna być prowadzona w taki sposób aby
nie zakłócać funkcjonowania istniejących sieci
i urządzeń melioracji.

4)

5)

Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone
na rysunku zmiany planu symbolami 1U, 2U i 3U
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia, pełniące funkcje usługowe z zakresu,
handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, oświaty, kultury, łączności, bankowości, zdrowia, turystyki,
zabudowy pensjonatowej oraz obsługi komunikacji
z wyłączeniem stacji paliw.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej ustala się możliwość lokalizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dróg, dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych;
3) garaży, obiektów gospodarczych, w tym obiektów
magazynowych związanych z obsługą zlokalizowanych w tych terenach obiektów usługowych,
4) obiektu mieszkalnego jednorodzinnego dla opieki
lub nadzoru ewentualnie mieszkania dla opieki lub
nadzoru o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150m2.
3. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego
programu usługowego dla mieszkańców.
4. Istniejące budynki, w tym mieszkaniowe i inne obiekty pozostawia się do utrzymaniaz możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, wymiany
lub
do
przekształceń
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym
pod warunkiem zachowania zasad określonych
w niniejszej uchwale oraz przy zachowaniu przepisów odrębnych.
5. Dla budynków w terenach zabudowy usługowej ustala się:
1) maksymalną wysokość - 12m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, dla budynków zabudowy pensjonatowej położonych na terenie oznaczonym, na rysunku zmiany planu, symbolem 3U.
2) maksymalną wysokość - 9 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, dla pozostałych budynków usługowych.
3) maksymalną wysokość - 9 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu dla zabudowy miesz-

6)
7)
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kaniowej jednorodzinnej położonej w terenach zabudowy usługowej,
maksymalną wysokość - 6 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu dla budynków gospodarczych, garaży w tym obiektów magazynowych związanych z obsługą zlokalizowanych
w tych terenach obiektów usługowych
zasadę, aby dachy nowych obiektów były wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º,
o nadwieszonych okapach; dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi;
dopuszcza się również możliwość realizacji na części dachu tarasu. Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się możliwość przy remonciei rozbudowie pozostawienie dachów o istniejącym nachyleniu połaci, w tym dachów płaskich,
dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub
oknami połaciowymi,
zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż
ściany budynków; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych.

6. Ustala się, iż obsługę komunikacyjną terenu zabudowy usługowej oznaczoną na rysunku zmiany planu
symbolami 1U i 2U należy zapewnić poprzez istniejące połączenia z drogą główną na warunkach określonych przez zarządcę drogi lub za pośrednictwem
istniejących dróg biegnących wzdłuż:
-

zachodniej lub wschodniej granicy terenu 1U;
południowej i zachodniej granicy terenu 2U

Obsługa komunikacyjna terenu zabudowy usługowej
3U położonego w sąsiedztwie modernizowanego
skrzyżowania dróg wojewódzkich, winna zostać zapewniona poprzez zjazd z drogi głównej na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
7. W terenach zabudowy usługowej zakazuje się stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu; zakazuje się również
realizacji ogrodzeń pełnych (bez prześwitów na odcinkach dłuższych niż 3m) za wyjątkiem murów oporowych i przeciwpożarowych.
8. W terenach zabudowy usługowej oznaczonych na
rysunkach zmiany planu symbolami 1U, 2U i 3U:
1) ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy
zgodnie z ustalonym powyżej przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym, pod warunkiem
zachowania przepisów dotyczących lokalizacji
budynków wg przepisów odrębnych,
2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
w odległości 5m od linii rozgraniczającej tereny
dróg oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem KG,
3) ustala się konieczność przestrzegania zasad określonych w §5 ust. 5, dotyczących działalności inwestycyjnej w strefie obszaru górniczego "Łąkta",
4) ustala się konieczność przestrzegania zasad określonych w §5 ust. 6 dotyczących działalności inwestycyjnej w strefie sanitarnej od cmentarza,
5) ustala się konieczność przestrzegania zasad określonych w §5 ust. 8 dotyczących realizacji inwestycji w obszarze zmeliorowanym,
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6) ustala się konieczność lokalizacji nowej zabudowy, w odległości nie mniejszej niż, 12 m od granicy lasu,
7) obowiązują
nakazy
i zakazy
określone
w Rozporządzeniu Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku (Dz. Urz. Woj.
Mał. Nr 309, poz.2241) dotyczące zagospodarowania terenów położonych w obszarze Wiśnicko–
Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
§ 8.
1. Wyznacza się teren zieleni nieurządzonej oznaczony
na Rysunku planu symbolem 1ZN, 2ZN i 3ZN
o podstawowym przeznaczeniu pod łąki i pastwiska,
tereny zieleni łęgowej, zadrzewienia śródpolne, pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów
i korytarzy ekologicznych. W obszarze terenów zieleni nieurządzonej obowiązuje zakaz zabudowy.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zieleni
nieurządzonej, ustala się możliwość realizacji:
1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dojazdów nie wydzielonych, dojść pieszych
i ścieżek rowerowych.
3. Warunkiem lokalizacji urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w ust.2 jest
dostosowanie ich charakteru i wymogów do przeznaczenia podstawowego.
§ 9.
1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku
planu symbolem 1ZL, 2ZL i 3ZL, z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod lasy. Wprowadza się
całkowity zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego użytkowania, za wyjątkiem
obiektów bezpośrednio służących działalności leśnej.
§ 10.
1. Wyznacza się teren rolniczy, oznaczony na rysunku
zmiany planu symbolem 1R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy.
W terenach upraw polowych, oznaczonych na rysunkach planu symbolem 1R, ustala się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych za wyjątkiem
możliwości realizacji nowych obiektów kubaturowych, zagród (siedliska) dla rolników posiadających
i prowadzących w tym obszarze gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1ha.
W terenach upraw polowych obowiązuje zakaz zalesiania.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych
w ust.1 terenach ustala się możliwość:
1) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej
2) lokalizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych
w planie oraz ścieżek rowerowych i szlaków turystyki pieszej prowadzonych po istniejących ciągach.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego,
wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do
wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
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§ 11.

1. Wyznacza się tereny komunikacji drogi głównej
obejmujący fragment pasa drogowego; oznaczony
na rysunku planu symbolem 1KG, 2KG i 3KG. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest komunikacja.
2. Teren komunikacji obejmujący fragment pasa drogowego drogi głównej - określa rysunek zmiany planu.
3. Ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji przekroju poprzecznego drogi
1 KG, 2KG i 3KG z parametrami określonymi
w przepisach odrębnych.
4. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów
tras komunikacyjnych, mogą być:
1) ciągi i urządzenia infrastruktury technicznej,
2) zieleń o charakterze izolacyjnym oraz urządzenia
służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej;
3) elementy małej architektury.
Rozdział 4
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 12. Ustala się następujące generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych,
ustala się zasadę pełnej obsługi obszaru objętego
zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej,
w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w obszarze
opracowania ustala się:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy
wyposażyć w uzbrojenie techniczne wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji;
2) utrzymanie przebiegów i lokalizację istniejących
sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, równocześnie zapewniając możliwość ich rozbudowy i modernizacji;
3) w obszarze objętym opracowaniem dopuszcza się
realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
przepisów szczególnych;
3. Zaopatrzenie w wodę - do czasu realizacji projektowanego wodociągu „Muchówka” – zaopatrzenie
w wodę w oparciu o własne źródło wody.
4. Odprowadzenie ścieków. Warunkiem uruchomienia
terenu jest odprowadzenie ścieków do kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków. Docelowo projektowany jest system kanalizacji Muchówki wraz
z przysiółkiem Nowy Świat z Królówki ze sprowadzeniem ścieków na istniejącą oczyszczalnię po jej modernizacji. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej –
dopuszcza się realizację zainwestowania pod warunkiem indywidualnego odprowadzenia ścieków
z obowiązkiem podłączenia się do systemu kanalizacji zbiorczej w chwili jej wykonania .
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5. Zaopatrzenie w gaz nowego zainwestowania nastąpi
w oparciu o rozbudowę istniejących sieci gazociągów. Ustala się możliwość budowy nowych gazociągów, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki
istniejących gazociągów. Przy sytuowaniu obiektów
obowiązuje zachowanie odległości podstawowych
od sieci gazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
w odniesieniu do gazociągów kopalnianych , będących
własnością
Górnictwa
Naftowego
i Gazownictwa S.A oddział w Sanoku, odległość ta
wynosi 10.0m od obrysu budynku do osi gazociągu.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną nowego zainwestowania nastąpi w oparciu o rozbudowę istniejącej
infrastruktury elektroenergetycznej.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 13. W związku z uchwaleniem zmiany planu dla
terenów nią objętych ustala się stawkę procentową

Poz. 5963

służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi
zmianami) - w wysokości 10%.
§ 14. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Muchówka w gminie Nowy Wiśnicz
uchwalonego Uchwałą Nr IX/61/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1A
do uchwały Nr XLII/352/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady: Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1B
do uchwały Nr XLII/352/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady: Jerzy Łacny
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scowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Muchówka (realizacji projektowanego wodociągu „Muchówka” biegnącego poza terenem objętym niniejszą zmianą planu oraz realizacji
projektowanego zbiorczego systemu kanalizacji ze
sprowadzeniem ścieków na istniejącą oczyszczalnię
po jej modernizacji ). Do chwili realizacji wodociągu
zaopatrzenie w wodę terenu zmiany planu pozostaje
w oparciu o własne źródło wody. Do czasu realizacji
kanalizacji zbiorczej – dopuszcza się realizację zainwestowania pod warunkiem indywidualnego odprowadzenia ścieków z obowiązkiem podłączenia się do
systemu kanalizacji zbiorczej w chwili jej wykonania.
Zatem realizacja zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nie wiąże
się z koniecznością wykonania dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji, które należących do zadań własnych gminy. W związku
z powyższym nie przewiduje się dla Gminy dodatkowych kosztów związanych z realizacją bądź modernizacją
urządzeń
oraz
sieci
wodociągowych
i kanalizacyjnych dla nowowyznaczonych terenów
budowlanych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/352/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
Określający
sposób
realizacji
zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Muchówka w zakresie przeznaczenia terenu
działek nr 585, nr 805 i nr 1415.
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.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle określony
w uchwale NR XII/80/07 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w miejscowościach:
Królówka, Kopaliny, Muchówka, Chronów oraz
w załączniku nr 3 i nr 4 stanowiących jej integralne
części.

Nowe, ustalone niniejszą zmianą planu tereny
posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną.
W związku z powyższym zmiana przeznaczenia
terenów wywołana niniejszą zmianą planu nie spowoduje konieczności realizacji dodatkowych odcinków dróg; nie przewiduje się konieczności rezerwowania
dodatkowych
środków
finansowych
w budżecie Gminy na ich realizację.

Niniejsza zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu działek nr 585, nr 805 i nr 1415
w miejscowości Muchówka w tym na tereny zabudowy usługowej. Obsługa nowowyznaczonych terenów budowlanych w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenie ścieków będzie realizowana zgodnie
z docelową zasadą ustaloną w obowiązującym miej-

Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

5963

5964
5964

UCHWAŁA NR II/5/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212
i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) Rada
Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

uchwały budżetowej nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2) 302.830 zł wysokość dotacji udzielanych dla MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie określona
w § 10 pkt b) uchwały budżetowej nr XXXIX/434/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
575.270 zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej
na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
wprowadzonymi niniejszą uchwałą:

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 575.270
zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami po
zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
8.042.513 zł, który nie ulega zmianie.
§ 3. Zwiększa się do kwoty:
1) 568.578 zł wysokość dotacji udzielanych dla Gminnego Centrum Kultury w Żabnie określoną w § 10 pkt a)

1) załącznik nr 2a do uchwały budżetowej dotyczący
wydatków majątkowych budżetu otrzymuje treść załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera
zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 55/U/10 z dnia
11 listopada 2010 r. r. oraz 59/U/10 z dnia 29 listopada
2010 r. Burmistrza Żabna,
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2) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący
udzielanych dotacji otrzymuje treść załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały.

Poz. 5964

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/5/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Dochody
Dochody
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
0770

600
60016
0690
700
70005
0970
750
75023
0970
756

75618

0590
801
80101
0970
80104
0970
80110
0970
852
85212

0920
0970
900
90001

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych opłat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
Wpływy z różnych dochodów
Gimnazja
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przed
zmianą
25527659
25527659
14 000,00

Zmiana

Po zmianie

1900000
1900000
19 000,00

27427659
27427659
33 000,00

156006800
98 508,00
1 000,00
2 645 181,00
2 645 181,00

- 1 000,00
- 1 000,00
- 1 000,00
32 818,00
32 818,00

1559068,00
97 508,00
0,00
2 677 999,00
2 677 999,00

20 000,00
142 340,00
23 454,00

32 818,00
6 000,00
6 000,00

52 818,00
148 340,00
29 454,00

3 454,00
966383900

6 000,00
125,00

9 454,00
9663964,00

440 000,00

125,00

440 125,00

0,00
672 568,00
78 752,00
63 552,00
480 210,00
0,00
7 407,00
6 507,00
6410754,00
4891877,00

125,00
34 902,00
10 231,00
10 231,00
2 398,00
2 398,00
22 273,00
22 273,00
242,00
242,00

125,00
707 470,00
88 983,00
73 783,00
482 608,00
2 398,00
29 680,00
28 780,00
6410996,00
4892119,00

190,00
3 387,00
276125500

91,00
151,00
- 1666,00

281,00
3 538,00
275958900

1 022 156,00

99,00

1 022 255,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 699
0870
90078
2710

90095
0830
921
92109
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926
92601
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Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Pozostała działalność
Wpływy z usług
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Pozostałe odsetki
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
Razem:
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0,00

99,00

99,00

32 980,00

- 3 265,00

29 715,00

32 980,00

- 3 265,00

29 715,00

1 800,00
1 800,00
1 406 292,00

1 500,00
1 500,00
309,00

3 300,00
3 300,00
1 406 601,00

1 406 292,00

309,00

1 406 601,00

0,00
765 400,00
757 500,00
333 000,00

309,00
- 666 000,00
- 666 000,00
- 333 000,00

309,00
99 400,00
91 500,00
0,00

333 000,00

- 333 000,00

0,00

4632386159

- 57527000

45748 9159

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/5/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Wydatki
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60013
6300

720
72095
6050
750
75022
3030
75023
4440
754
75412

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Przed zmianą
4 80212500
53152100
442 021,00

Zmiana
- 4 642,00
- 4 642,00
- 4 642,00

Po zmianie
4 79748300
526 879,00
437 379,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00

-13 000,00
-13 000,00
-13 000,00

137 000,00
137 000,00
137 000,00

351417100
208 000,00

149300
- 2 000,00

3515664,00
206 000,00

196 000,00

- 2 000,00

194 000,00

2 849 163,00

3 493,00

2 852 656,00

66 363,00

3 493,00

69 856,00

144194700

0,00

144194700

571 447,00

0,00

571 447,00
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4210
4270
801
80101
4270
4300
80104
4210
80110
4300
852
85212

2910

4580
900
90078
3110
921
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2480
92116
2480
926
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Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Przedszkola
Zakup materiałów i wyposażenia
Gimnazja
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Świadczenia społeczne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

Poz. 5964
45 526,00

3 400,00

48 926,00

115 000,00
174 221,00
1889366400
9 158 511,00
483 830,00
142 132,00
3 642 586,00
65 376,00
4 501 784,00
84 101,00
7892264,00
4 878 887,00

- 2 800,00
- 600,00
94 902,00
70 231,00
60 000,00
10 231,00
2 398,00
2 398,00
22 273,00
22 273,00
242,00
242,00

112 200,00
173 621,00
18988566,00
9 228 742,00
543 830,00
152 363,00
3 644 984,00
67 774,00
4 524 057,00
106 374,00
7892506,00
4 879 129,00

3 385,00

153,00

3 538,00

192,00
562822,00

89,00
- 3 265,00

281,00
5624757,00

32 980,00
32 980,00
2486381,00

- 3 265,00
- 3 265,00
15000,00

29 715,00
29 715,00
2501381,00

2 144 551,00

2 000,00

2 146 551,00

566 578,00

2 000,00

568 578,00

289 830,00
289 830,00

13 000,00
13 000,00

302 830,00
302 830,00

1725390,00
1 309 804,00
1 221 000,00

- 666000,00
- 666000,00
- 666000,00

1059390,00
643 804,00
555 000,00

54366374,59

-575270,00

53791104,59

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/5/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/434/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żabno na 2010 rok
Dział
400

Rozdz.

Par.

40002
6050
6050
6057
6059
600
60013
6050

6300

60014
6050
6300

60016
6050

6200
60078
6050

700
70005
6050

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie sieci wodociągowych - dobudowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i budowa chodników przy drogach wojewódzkiej Ilkowice- Łęg
Tarnowski- pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - dotacja
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa chodników przy drogach powiatowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t/. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg
i chodników powiatowych
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Chodnik oraz ul. Tysiąclecia w Niedomicach
Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Żabnie
Asfaltowanie ul. Szpitalnej w Żabnie
Budowa chodnika w Niedomicach
Przebudowa dróg w Gorzycach
Remont drogi wraz z kanalizacją opadową oraz przebudowa chodnika
w Odporyszowie
Dotacja dla MGZGK na zakup piaskarki
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa nawierzchni ul. Nowej w Łęgu Tarnowskim
Odbudowa dróg gminnych po powodzi
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zagospodarowanie terenu placu zabaw i otoczenia przy ul.Jagiełły
Zagospodarowanie terenów osiedla przy ul. 3-Maja w Żabnie
Budowa lokali socjalnych w Łęgu Tarnowskim
Modernizacja budynku p-la w Pasiece Otfinowskiej
Modernizacja budynku OPS - parkingi, oświetlenie
Budowa placu - Pasieka Otfinowska

Kwota
950 000
950 000
20 000
20 000
263 333
500 000
166 667
930 000
2 865 141
526 879
89 500
89 500
437 379
437 379
204 340
135 340
135 340
69 000
69 000
700 922
680 922
1 500
570 026
73 500
2 400
11 496
22 000
20 000
1 433 000
1 433 000
266 000
1 167 000
3 703 238
3 703 238
598 238
10 000
211 000
10 000
37 400
65 000
13 000
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6050
6057
6059
6060
720
72095
6050

750
75023
6050
6060
754
75412
6050
75478
6060
758
75814
6010

801
80101
6050

80110
6050
853
85395
6067
6069

900
90001
6050

– 47334 –

Budowa lokali socjalnych w Siedliszowicach
Przebudowa dachu Domu Ludowego w Kłyżu
Wykonanie elewacji Domu Ludowego Janikowice
Remont chodnika i placu przy budynku Domu Ludowego w Kłyżu
Remont chodników i placów postojowych wraz z instalacją kanalizacji opadowej w Niedomicach
Zakup i montaż przystanku w Gorzycach
Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Niecieczy
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie
Zakup i montaż pieca c.o. w budynku komunalnym w Bobrownikach Wielkich
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów małopolski"- udział własny gminy
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - kotłownia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Garaż w OSP Sieradza
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup pomp dla OSP
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych
i innych instytucji finansowych
udziały w Gminnym Przedsiębiorstwie Kanalizacyjnym Sp. z o.o z siedzibą
w Niedomicach
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie
Wykonanie placu zabaw i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
Wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Niedomicach
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup sprzętu do realizacji programu dofinansowanego w ramach kapitału
ludzkiego
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie sieci kanalizacyjnej - dobudowa

Poz. 5964
36 200
57 000
6 220
49 000
59 418
5 000
39 000
100 000
2 100 000
900 000
3 100 000
5 000
137 000
137 000
137 000
137 000
108 000
108 000
20 000
20 000
88 000
88 000
81 326
4 500
4 500
4 500
76 826
76 826
76 826
250 000
250 000
250 000

250 000
477 026
452 026
452 026
450 000
1 000
1 026
25 000
25 000
25 000
7 000
7 000
6 916
84
7 000
3 665 852
1 030 000
30 000
30 000
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6050
6057
6059

921

926
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Poz. 5964

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno
90002
Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
"Słoneczna Małopolska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno II
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dobudowa oświetlenia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odwodnienie i wymiana okien w D.L. Otfinów
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Domu Ludowego i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (Centrum KOS)
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.
Dotacja dla Centrum Kultury w Żabnie
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do
s.f.p.
Dotacje przekazane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
w zabytkowych kościołach
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja boiska "Orlik +" - stadion sportowy w Żabnie
Modernizacja boiska "Olik 2012" - stadion w Łęgu Tarnowskim
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup wycinarki do darni
Ogółem:
w tym na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych
kwota współfinansowania programów ņrodkami własnymi niekwalifikowalnymi

259 000
629 850
111 150
1 000 000
2 601 808
101 808
1 661 808
838 192
2 601 808
5 000
5 000
5 000
29 044
29 044
29 044
1 559 100
1 519 100
54 100
54 100
99 918
389 086
310 996
800 000
665 000
640 000
40 000
40 000

40 000
574 000
574 000
555 000
155 000
400 000
19 000
19 000
14 377 683
7 614 749
824 059

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/5/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXIX/434/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻABNO NA ROK 2010

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

3.

NADWYŻKA - DEFICYT ( 1 - 2 )

4.

SFINANSOWANIE ( 5 - 6 )

8 042 513,00

5.

PRZYCHODY BUDŻETU:
z tego:

9 787 245,00

a/ zaciągane pożyczki
w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
b/ zaciągane kredyty
c/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
d/ spłaty udzielonych pożyczek
ROZCHODY BUDŻETU:
z tego:
a/ spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów

500 000,00
500 000,00
5 900 000,00
3 367 245,00

6.

45 748 591,59
53 791 104,59
-8 042 513,00

20 000,00
1 744 732,00
1 744 732,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/5/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/434/09 .
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabno w 2010 r.
Dział

1.
600

Rozdz

§

2.
60013
6300

60014
6300

60016
6210

754

75412
2820

75478
2310

Nazwa

3.
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe
z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień,
umów między j.s.t.

Dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych
podmio
celowe
towe
bieżące
inwesty
cyjne
4.
5.
6.
526 379
437 379

Dotacje dla pozostałych
jednostek
podmio
celowe
towe
bieżące inwesty
cyjne
7.
8.

437 379

69 000
69 000

20 000
20 000

20 000

48 926

48 926
48 926

20 000
20 000

0
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801
80101
2540

2590

80103

2310

80104
2310

2540

2590

2710

80110
2590

80146

2320

851
85154

Oņwiata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej
jednostki systemu
oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną
niż j.s.t lub przez osobę
fizyczną
Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień,
umów między j.s.t.
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień,
umów między j.s.t.
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej
jednostki systemu
oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną
niż j.s.t lub przez osobę
fizyczną
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Gimnazja
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej
jednostki systemu
oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną
niż j.s.t lub przez osobę
fizyczną
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
Dotacje celowe przekazane do powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między
j.s.t.
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– 47338 –

Poz. 5964
70 784

2564962
1332203
276 627

0

1055576

5 926

0

5 926

57 858
23 858

1113457

0

391 745

721 712

34 000

119 302
119 302

7 000

7 000

99 000
95 000
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2820

85195
2820

852
85212

2910

85295
2820

853

85333
2710

921
92109
2480

6220

92116
2480

92120

Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Pozostała działalność
Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej wysokości
Pozostała działalność
Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.t.
Biblioteki
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

– 47339 –

Poz. 5964
95 000

4 000
4 000

3 538
3 538

2 400

3 538

2 400
2 400

3 000

3 000
3 000

871 408

665 000

568 578

665 000

40 000

568 578

665 000

302 830
302 830

40 000
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Poz. 5964

6570

926
92605

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do s.f.p.
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820 Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Ogółem:
Dotacje łącznie
z tego: majątkowe
bieżące

– 47340 –

40 000

314000
314000
314000

871 408

97 322

1191379

2564962

464326

40 000
5 229 397
1 231 379
3 998 018

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
5964

• 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.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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