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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 234 w Bobowej*

43733

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 526/5 w Siedliskach*

43738

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
dla części działki Nr 109/1, części działek Nr 204/1, 204/2, części działki Nr 502,
działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4, 723/2, części działki 915/3 (działki Nr 915/5
wg projektu podziału), części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4 w Bobowej,
części działki Nr 550, działki Nr 830 w Brzanie, części działki Nr 526/1 w Jankowej, części działki Nr 481, działki Nr 517/5, części działki Nr 779/11 w Siedliskach, części działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9 i części działek Nr 853/6, 853/8
wg projektu podziału) w Stróżnej, działki Nr 5/3, części działki Nr 184/3, części
działki Nr 423/8, części działki Nr 507 w Wilczyskach*

43743

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 104/3 w Wilczyskach*

43791

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011

43796

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XV/92/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki
Nr 234 w Bobowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1,
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 121
poz. 1266 z póŝniejszymi zmianami) w związku
z Uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLIX/325/10

z dnia 28 paŝdziernika 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa. Rada Miejska
w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą
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Nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia
2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53 poz. 742 z póŝniejszymi zmianami.)
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę Nr 234 w Bobowej, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony
na mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej
na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej
uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia
26 grudnia 1999 roku
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony
w obrysie rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej
i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym
mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią
i procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie występują na nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć
wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem klasy R II o powierzchni 0,
20 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie wymagające zgody o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 z póŝn. zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
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2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaŝniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4. Tereny objęte planem znajdują się w obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Białej (GZWP 434). Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie wymagane jest
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko
i ustalenia zawarte w § 8 i § 9 ust. 3
5. Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem.
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z póŝn. zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązuje podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na zbiorczą oczyszczalnię.
3. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem U/P obejmujący część
działki Nr 234 w Bobowej o powierzchni 0,29 ha,
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stanowiący grunty klasy R II o powierzchni 0,20 ha
i B/R II o powierzchni 0,08 ha, przeznacza się na tereny usług i działalności produkcyjnej, w tym związanej z produkcją mebli. Utrzymuje się istniejące
budynki , dopuszcza się ich remonty, rozbudowę
i przebudowę. Dopuszcza się ich rozbiórkę. Dopuszcza się realizację nowych budynków usługowych i produkcyjnych z wykluczeniem realizacji
budynków dla działalności o której mowa w § 6
punkt 4. Dopuszcza się realizację nowego budynku
mieszkalnego lub realizację części mieszkalnej
w budynkach usługowo - produkcyjnych. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności do granic wydzielonego terenu oraz zastosowanie technologii bezpiecznych
ekologicznie. Utrzymuje się istniejące sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej i dopuszcza
się ich rozbudowę. Dopuszcza się realizację parkingów
i placów
postojowych,
związanych
z prowadzoną działalnością. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/50 m2 powierzchni ściśle związanej z funkcją usługową i 1 stanowisko/5 stanowisk pracy. Na odpływach wód opadowych
z utwardzonych parkingów i placów manewrowych obowiązuje zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych. Pozostała część działki 234
o powierzchni 0,01 ha znajduje się w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczających drogę gminną.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 450.
Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
nie większa niż 12 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość budynków nie może być większa niż 25 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie nowych budynków
w odległości co najmniej 20 m od zewnętrznej
krawędzi istniejącej drogi wojewódzkiej, co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej i co najmniej 10 m od granicy terenu kolejowego, nie mniej jednak niż 20 m
od osi skrajnego toru.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 55%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 25% powierzchni działki jako
biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów U/P
w zakresie infrastruktury technicznej:
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1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o nośniki energii zapewniające najniższy poziom
emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej
na warunkach określonych przez zarządcę sieci
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów U/P istniejącym zjazdem z drogi
gminnej (działka Nr 232).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U/P w wysokości 10%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/92/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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cym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 234 w Bobowej, w okresie wyłożenia tego projektu
do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/92/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 234 w Bobowej

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzająZałącznik nr 3
do uchwały Nr XV/92/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr
234 w Bobowej, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
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UCHWAŁA NR XV/93/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki
Nr 526/5 w Siedliskach
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust.
2 pkt 5
ustawy
z dnia
8 marca
1990
roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art.
3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 121
poz. 1266 z póŝniejszymi zmianami) w związku
z Uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLVIII/309/10
z dnia 13 września 2010 roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bobowa. Rada Miejska
w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27
stycznia 2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego

z 2003 roku Nr 53 poz. 742 z póŝniejszymi zmianami.)
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących
działkę Nr 526/5 w Siedliskach, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący
załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Bobowa
uchwalone
Uchwałą Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa
z dnia 26 grudnia 1999 roku
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony
w obrysie rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej
i odstokowej.
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§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym
mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią
i procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie
występują na nich strefy ochrony sanitarnej od
ujęć wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Tereny objęte planem były przeznaczone na
cele nierolnicze i nieleśne w planie dotychczasowym
i nie wymagają zgody o której mowa w art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266
z póŝn. zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaŝniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4. Tereny objęte planem położone są w obszarach
eksponowanych widokowo stoków, zwanych
w planie dotychczasowym „strefami widokowymi”. Dla terenów objętych planem obowiązują
ograniczenia dotyczące wysokości i kubatury budynków podane w ustaleniach szczegółowych.
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5. Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem.
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568
z póŝn. zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem U/K obejmujący działkę Nr 526/5 w Siedliskach o powierzchni 0,28 ha,
stanowiący grunty klasy R IVa, przeznacza się na
tereny usług, dla realizacji obiektów usługowych
w tym dla usług handlu. Dopuszcza się realizację
budynku mieszkalnego lub realizację części mieszkalnej w budynkach usługowych. Obowiązuje
ograniczenie uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności do granic wydzielonego terenu.
Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i dopuszcza się ich rozbudowę. Dopuszcza się realizację parkingów i placów
postojowych, związanych z prowadzoną działalnością. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/50 m2
powierzchni ściśle związanej z funkcją usługową.
Na odpływach wód opadowych z utwardzonych
parkingów i placów manewrowych obowiązuje zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
nie większa niż 9 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura części nadziemnej, liczonej od poziomu parteru, dla budynków usługowych nie może być większa niż 2000 m3, dla budynku mieszkalnego 1000 m3.
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4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie nowych budynków
w odległości co najmniej 20 m od zewnętrznej
krawędzi istniejącej drogi powiatowej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 30% powierzchni działki jako
biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów U/K
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie
ścieków
(dotyczy
ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” –
Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póŝn. zmianami)
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej
realizacji dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie
obiektów
indywidualne,
oparte
o nośniki energii zapewniające najniższy poziom
emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zloka-
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lizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów U/ z drogi powiatowej (działka
Nr506) na warunkach określonych przez zarządcę
drogi.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U/K w wysokości 10%
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/93/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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cym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 526/5 w Siedliskach, w okresie wyłożenia tego
projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/93/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 526/5 w Siedliskach

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzają-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/93/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 526/5 w Siedliskach, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27
marca
2003
roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
7048

7049
7049

UCHWAŁA NR XV/91/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla częņci
działki Nr 109/1, częņci działek Nr 204/1, 204/2, częņci działki Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4, 723/2,
częņci działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu podziału), częņci działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4 w Bobowej,
częņci działki Nr 550, działki Nr 830 w Brzanie, częņci działki Nr 526/1 w Jankowej, częņci działki Nr 481, działki
Nr 517/5, częņci działki Nr 779/11 w Siedliskach, częņci działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9 i częņci działek Nr 853/6,
853/8 wg projektu podziału) w Stróżnej, działki Nr 5/3, częņci działki Nr 184/3, częņci działki Nr 423/8, częņci działki
Nr 507 w Wilczyskach
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art.
20 ust. 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266
z póŝniejszymi zmianami) w związku z Uchwałami
Rady Miejskiej w Bobowej Nr XL6/296/2010 z dnia
7 czerwca 2010 roku, Nr XLVIII/309/10 z dnia 13 września 2010 roku i Nr XLIX/325/10 z dnia 28 paŝdziernika
2010 roku w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa Rada Miejska w Bobowej uchwala co
następuje:

USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą
Nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia
2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53 poz. 742 z póŝniejszymi zmianami.)
2. „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących część
działki Nr 109/1, część działek Nr 204/1, 204/2,
część działki Nr 502, działkę Nr 503, działki Nr 673,
674/4, 723/2, część działki 915/3 (działkę Nr 915/5
wg projektu podziału), część działki Nr 919/5, działkę Nr 1035/4 w Bobowej, część działki Nr 550,
działkę Nr 830 w Brzanie, część działki Nr 526/1
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w Jankowej, część działki Nr 481, działkę Nr 517/5,
część działki Nr 779/11 w Siedliskach, część działki
Nr 853/4 (działkę Nr 853/9 i część działek 853/6
i 853/8 wg projektu podziału) w Stróżnej, działkę
Nr 5/3, część działki Nr 184/3, część działki
Nr 423/8, część działki Nr 507 w Wilczyskach,
uchwalone niniejszą uchwałą.
3. „Rysunkach planu” - należy przez to rozumieć rysunki planów wymienionych w punkcie 2 sporządzone na mapach sytuacyjno – wysokościowych
wykonanych na bazie map zasadniczych, zarejestrowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000,
stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 18 i będące integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Bobowa
uchwalone
Uchwałą Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa
z dnia 26 grudnia 1999 roku
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony
w obrysie rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej
i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plany o których
mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plany o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planami obowiązujące studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających
określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planami nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planami nie są zagrożone powodzią,
i nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej od
ujęć wody.
4. Dla terenów położonych w obszarach zagrożonych
procesami erozyjno – osuwiskowymi (plan 2, część
planu 3 i część planu 4), obowiązuje rozpoznanie
warunków geologiczno – inżynierskich i określenie
sposobu posadowienia obiektów i wymogów konstrukcyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi, dotyczącymi geotechnicznych warunków posadowienia obiektów.
5. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z póŝn.
zmianami) przeznacza się na cele nierolnicze
i nieleśne grunty rolne objęte planami klas R IVa, R
IVb, Ps IV, Ps V, R VI, Ps VI o powierzchniach podanych w ustaleniach szczegółowych oraz grunty rolne
klasy R IIIa o powierzchni 0,45 ha objęte planem 17
i klasy R IIIb o powierzchni 0,44 ha objęte planem 3,
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znajdujące się w odrębnych kompleksach rolnych nie
wyznaczonych w studium i nie wymagające zgody
o której mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy.
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaŝniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych.
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Dla terenów położonych w obszarach eksponowanych widokowo stoków, zwanych w planie dotychczasowym „strefami widokowymi” (część planu 4,
plan 5, plan 6, plan 7, plan 12), obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości obiektów i kubatury
podane w ustaleniach szczegółowych.
5. Na obszarach objętych planami nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do
architektury tradycyjnej.
2. W terenach objętych planem 1, planem 6 i planem
7, znajdujących się częściowo w wyznaczonej planem dotychczasowym strefie stanowisk archeologicznych, prace ziemne w obrębie wymienionej
strefy należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia
Urzędu Konserwatora Zabytków.
3. Tereny objęte planem 7 położone są częściowo
w strefie ochrony konserwatorskiej od zabytkowego
cmentarza
żydowskiego
w Bobowej.
W obrębie tej strefy obowiązuje zakaz realizacji
budynków i realizacja wszelkich działań na warunkach określonych przez Konserwatora Zabytków.
4. Tereny objęte planem 7 położone są w strefie
ochrony otuliny zespołów i obiektów zabytkowych. W strefie tej obowiązują parametry i
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5. Na obszarach objętych planami nie występują inne
obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568
z póŝn. zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Docelowo, po ich zrealizowaniu, obowiązuje podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię
o sprawności powyżej 90%.
3. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
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2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej
krawędzi istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 35%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 50% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
1 MN w zakresie infrastruktury technicznej:

4. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.

1)

5. Obowiązuje utrzymanie ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających drogi publiczne.

2)

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. PLAN 1 – miasto Bobowa część działki
Nr 109/1
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN obejmujący
część działki Nr 109/1 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,49 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R IVb o powierzchni 0,40 ha i klasy B/R IVb,
przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub rozbiórkę istniejących budynków. Dopuszcza się realizację nowych budynków mieszkalnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów
inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W zaznaczonej na rysunku planu strefie stanowiska archeologicznego
obowiązują ustalenia podane w § 7 punkt 2. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie
mniejszej niż 0,10 ha z obowiązkiem zapewnienia
do nich dojazdu.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
1 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.

3)

4)

5)
6)

Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo
wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019
z póŝn. zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej sieci dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie
oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
Usuwanie odpadów poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 1 MN drogą wewnętrzną (dz.
Nr 110 i 111).
§ 10. PLAN 2 – miasto Bobowa część działek
Nr 204/1 i 204/2
1. Teren oznaczony symbolem 2 MN/o obejmujący
część działek Nr 204/1 i 204/2 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,18 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R VI, przeznacza się na tereny zabudowy
mieszkaniowej w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych dla realizacji budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samo-
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chodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie
miejsc
postojowych
w ilości
co
najmniej
1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego obowiązuje wykonanie określonej przepisami odrębnymi dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
2 MN/o:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje
usytuowanie
budynków
w odległości nie mniejszej niż 10 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej drogi gminnej
i w odległości od granicy gruntów leśnych
zgodnej z przepisami odrębnymi.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
2 MN/o w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie
ścieków
(dotyczy
ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz.
U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie
obiektów
indywidualne,
oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju
opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej
na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zloka-
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lizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 2 MN/o istniejącą drogą gminną
(dz. nr 333).
§ 11. PLAN 3 – miasto Bobowa część działki Nr
502, działka Nr 503
1. Teren oznaczony symbolem 3 MN obejmujący
działkę Nr 503 w mieście Bobowa, o powierzchni
0,33 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIb, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej.
Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę,
nadbudowę lub rozbiórkę istniejących budynków.
Dopuszcza się realizację nowych budynków
mieszkalnych. Dopuszcza się realizację budynków
gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych.
Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na
działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha
z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Teren oznaczony symbolem 3 MN/o obejmujący
część działki Nr 502 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,14 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R IIIb o powierzchni 0,11 ha i klasy R IVa
o powierzchni 0,03 ha, przeznacza się na tereny
zabudowy mieszkaniowej w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych dla realizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej
1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego
obowiązuje wykonanie określonej przepisami odrębnymi dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.
3. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
3 MN i 3 MN/o:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602

– 43747 –

mniejsza niż 0,01% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
3 MN i 3 MN/o w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
5. Dojazd do terenów 3 MN i 3 MN/o istniejącą drogą
gminną (działka nr 522).
§ 12. PLAN 4 – miasto Bobowa działki Nr 673,
674/4, 723/2
1. Teren oznaczony symbolem 4 MN/o, obejmujący
część działki Nr 673 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,09 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R V, przeznacza się na tereny zabudowy
mieszkaniowej w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych dla realizacji budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie
miejsc
postojowych
w ilości
co
najmniej
1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego obowiązuje wykonanie określonej przepisami odrębnymi dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.
2. Teren oznaczony symbolem 4 MN/K obejmujący
działki Nr 674/4 i 723/2 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,31 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R IVb o powierzchni 0,09 ha, klasy Ps IV
o powierzchni 0,21 ha i klasy B/Ps IV o powierzchni
0,01 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej” dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopusz-
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cza się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha z obowiązkiem zapewnienia do
nich dojazdów.

3. Teren oznaczony symbolem 4 ZN, obejmujący
pozostałą część działki Nr 673 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,03 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R V, przeznacza się na tereny zieleni nieurządzonej, związanej z obudową biologiczną cieku
wodnego. Obowiązuje zakaz realizacji budynków.
Dopuszczona realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się dotychczasowe
użytkowanie.
4. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla
terenów 4 MN/o i 4 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie większa niż 10 m w terenach 4 MN/o i 9 m
w terenach 4 MN/K, licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W terenach 4 MN/K, kubatura budynków części
nadziemnej, liczona od poziomu parteru, nie
może być większa niż 1000 m3. W terenach
4 MN/o długość budynków nie większa niż 20
m.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25%, nie
mniejsza
niż
0,1%
powierzchni
działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
5. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
4 MN/o i 4 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci na warunkach określonych przez za-
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rządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie
odpadów
poprzez
segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach i wywożenie w sposób zorganizowany.
6. Dojazd do terenów 4 MN/o i 4 MN/K drogą wewnętrzną (działka Nr 674/2).
§ 13. PLAN 5 –miasto Bobowa część działki
Nr 915/3 (działka Nr 915/5wg nowego podziału)
1. Teren oznaczony symbolem 5 MN/K obejmujący
część działki Nr 915/3 (działkę Nr 915/5 wg projektu
podziału) w mieście Bobowa o powierzchni 0,30
ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa
o powierzchni 0,05 ha i klasy R IVb o powierzchni
0,05 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej” dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do
nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
5 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 450.
Obowiązuje
ciemna
kolorystyka
dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura budynków części nadziemnej, liczona
od poziomu parteru, nie może być większa niż
1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25%, nie
mniejsza
niż
0,1%
powierzchni
działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
5 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16

3)
4)
5)

6)

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na warunkach określonych przez zarządcę
sieci.
Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
Usuwanie
odpadów
poprzez
segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 5 MN/K z istniejącej drogi
gminnej (działka nr 916).
§ 14. PLAN 6 – miasto Bobowa część działki
Nr 919/5
1. Teren oznaczony symbolem 6 MN/K obejmujący
część działki Nr 919/5 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,13 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R IVa o powierzchni 0,07 ha i klasy R IVb
o powierzchni 0,06 ha, przeznacza się na tereny
zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej”
dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich)
i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje
zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co
najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza
się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W zaznaczonej na rysunku planu strefie
stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia podane w § 7 punkt 2.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
6 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym droga w dachu, nie większa niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy.
3) Kubatura budynków części nadziemnej, liczona
od poziomu parteru, nie może być większa niż
1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
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5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25%, nie
mniejsza
niż
0,1%
powierzchni
działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
6 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 6 MN/K z istniejącej drogi
gminnej (działka nr 916).
§ 15. PLAN 7 – miasto Bobowa działka Nr 1035/4
1. Teren oznaczony symbolem 7 MN/K obejmujący
działkę
Nr
1035/4
w mieście
Bobowa
o powierzchni 0,24 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R IVb o powierzchni 0,05 ha i klasy R V
o powierzchni 0,19 ha, przeznacza się na tereny
zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej”
dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich)
i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza
się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.

Poz. 7049
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej
jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura budynków części nadziemnej, liczona
od poziomu parteru, nie może być większa niż
1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25%, nie
mniejsza
niż
0,1%
powierzchni
działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi wewnętrznej i poza wyznaczoną planem dotychczasowym strefą
ochrony konserwatorskiej zabytkowego cmentarza (Kza).
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
7 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie
odpadów
poprzez
segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany

2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
7 MN/K:

4. Dojazd do terenów 7 MN/K drogą wewnętrzną
(działka nr 1042).

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 450.
Obowiązuje
ciemna
kolorystyka
dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.

1. Teren oznaczony symbolem 8 MN obejmujący
część działki Nr 550 w Brzanie o powierzchni
0,23 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospo-

§ 16. PLAN 8 –wieś Brzana część działki Nr 550
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darczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich)
i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza
się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
8 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 450.
Obowiązuje
ciemna
kolorystyka
dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki jako
biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
8 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

Poz. 7049

4. Dojazd do terenów 8 MN drogą wewnętrzną (działka nr 155).
§ 17. PLAN 9 – wieś Brzana działka Nr 830
1. Teren oznaczony symbolem 9 MN obejmujący
działkę Nr 830 w Brzanie o powierzchni 0,60 ha,
stanowiący grunty rolne klasy R IVb o powierzchni
0,40 ha i klasy R V o powierzchni 0,20 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży
dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej
1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie
mniejszej niż 0,205 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
9 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej
i od granicy gruntów leśnych w odległości
zgodnej z przepisami odrębnymi.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
9 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
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z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
Usuwanie
odpadów
poprzez
segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 9 MN drogą wewnętrzną (działka nr 831).
§ 18. PLAN 10 – wieś Jankowa część działki
Nr 526/1
1. Teren oznaczony symbolem 10 MN obejmujący
część działki Nr 526/1 w Jankowej o powierzchni
0,28 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVb, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1
mieszkanie. Dopuszcza się podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
10 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej i w odległości od granicy gruntów leśnych zgodnej
z przepisami odrębnymi.
5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza
niż
0,1%
powierzchni
działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

Poz. 7049
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 10
MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu
lokalnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 10 MN istniejącą drogą wewnętrzną (działki nr 540, 512/1).
§ 19. PLAN 11 – wieś Siedliska część działki
Nr 481
1. Teren oznaczony symbolem 11 MN obejmujący
część działki Nr 481 w Siedliskach o powierzchni
0,54 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa
o powierzchni 0,49 ha i klasy Ps IV o powierzchni
0,05 ha, przeznacza się na tereny zabudowy
mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację
budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej
1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się podział
na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha
pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
11 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem
kolorów
żółtych
i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru mak-
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symalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie większa niż 20 m
W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej
Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
11 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu
lokalnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 11 MN z istniejącej drogi gminnej (działka nr 466).
§ 20. PLAN 12 –wieś Siedliska działka Nr 517/5
1. Teren oznaczony symbolem 12 MN/K obejmujący
działkę Nr 517/5 w Siedliskach o powierzchni 0,29
ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej
w strefie „widokowej” dla realizacji budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje
zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co
najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza
się podział na działki o powierzchni nie mniejszej
niż 0,10 ha, pod warunkiem wydzielenia do nich
dojazdów.
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2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
12 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem
kolorów
żółtych
i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura budynków części nadziemnej, liczona
od poziomu parteru, nie może być większa niż
1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 70% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 20 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi wojewódzkiej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
12 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany
4. Dojazd do terenów 12 MN/K jednym zjazdem
z drogi wojewódzkiej zrealizowanym na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
§ 21. PLAN 13 – wieś Siedliska część działki
Nr 779/11
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1. Teren oznaczony symbolem 13 MN obejmujący
część
działki
Nr
779/11
w Siedliskach
o powierzchni 0,29 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R IVa o powierzchni 0,25 ha i klasy R IVb
o powierzchni 0,04 ha, przeznacza się na tereny
zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje
zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co
najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza
się podział na działki o powierzchni nie mniejszej
niż 0,10 ha pod warunkiem zapewnienia do nich
dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
13 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej
jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
13 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody, zlokalizowanego zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą
oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie
oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci na warunkach określonych przez za-
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rządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 13 MN drogą wewnętrzną na
działce 779/11.
§ 22. PLAN 14 – wieś Stróżna część działki
Nr 853/4 (działka Nr 853/9, część działek Nr 853/6
i 853/8 wg projektu podziału)
1. Teren oznaczony symbolem 14 MN obejmujący
część działki Nr 853/4 w Stróżnej (działkę Nr 853/9
i część działek 853/8 i 853/6) o powierzchni 0,33 ha,
stanowiący grunty rolne klasy R IVa o powierzchni
0,30 ha i klasy R IVb o powierzchni 0,03 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
14 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi powiatowej.
5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
14 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
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1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody, zlokalizowanego zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 14 MN z istniejącej drogi powiatowej (działka nr 454) na warunkach określonych
przez zarządcę drogi.
§ 23. PLAN 15 – wieś Wilczyska część działki
Nr 5/3
1. Teren oznaczony symbolem 15 MN obejmujący
część działki Nr 5/3 w Wilczyskach o powierzchni
0,30 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa
o powierzchni 0,02 ha, klasy R IVb o powierzchni
0,22 ha i klasy Ps V o powierzchni 0,06 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1
mieszkanie. Dopuszcza się podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 15
MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość budynków nie większa niż 20 m.
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3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków od granicy
gruntów
leśnych
w odległości
zgodnej
z przepisami odrębnymi.
5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza
niż
0,1%
powierzchni
działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
15 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 15 MN istniejącą drogą dojazdową.
§ 24. PLAN 16 – wieś Wilczyska część działki
Nr 184/3
1. Teren oznaczony symbolem 16 MN obejmujący
część działki Nr 184/3 w Wilczyskach o powierzchni
0,54 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa
o powierzchni 0,41 ha, klasy R IVb o powierzchni
0,09 ha i klasy R V o powierzchni 0,04 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży
dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie
mniejszej niż 0,15 ha pod warunkiem zapewnienia
do nich dojazdów.
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2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
16 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej
jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków od granicy
gruntów leśnych w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi.
5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
16 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody, zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju
opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 16 MN z istniejącej drogi wojewódzkiej przez pozostałą część działki 184/3.
§ 25. PLAN 17 – wieś Wilczyska część działki
Nr 423/8
1. Teren oznaczony symbolem 17 MN obejmujący
część działki Nr 423/8 w Wilczyskach o powierzchni
0,45 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIa, prze-
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znacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich)
i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza
się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
Dopuszcza
się
podział
na
działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,12 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
17 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej
jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość budynków nie większa niż 20 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza
niż
0,1%
powierzchni
działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
17 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody, zlokalizowanego zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
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4. Dojazd do terenów 17 MN z istniejącej drogi gminnej (działka nr 394/1) przez działkę Nr 423/7.
§ 26. PLAN 18 – wieś Wilczyska część działki
Nr 507
1. Teren oznaczony symbolem 18 MN obejmujący
część działki Nr 507 w Wilczyskach o powierzchni
0,06 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży
dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
18 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 450.
Obowiązuje
ciemna
kolorystyka
dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej
jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość budynków nie większa niż 15 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
18 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu
lokalnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
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3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o
paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju
opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 18 MN istniejącą drogą dojazdową.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 27. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 28. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, MN/o, MN/K w wysokości 10%, dla terenów
zieleni nieurządzonej ZN w wysokości 1%.
§ 29. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunki planów w skali 1: 1000, zaopatrzone stosowną klauzulą jako załączniki od Nr 1 do Nr 18 do
uchwały.
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planów, stanowiące załącznik
Nr 19.
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 20
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602

– 43760 –

Poz. 7049

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602

– 43763 –

Poz. 7049
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 9
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
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Załącznik nr 10
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 11
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 12
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 13
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 14
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 15
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 16
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 17
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Załącznik nr 18
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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cym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia
w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części
działki Nr 109/1, części działek Nr 204/1, 204/2, części
działki Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4,
723/2, części działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu podziału), części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4
w Bobowej, części działki Nr 550, działki Nr 830
w Brzanie, części działki Nr 526/1 w Jankowej, części
działki Nr 481, działki Nr 517/5, części działki Nr 779/11
w Siedliskach, części działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9
i części działek Nr 853/6, 853/8 wg projektu podziału)
w Stróżnej, działki Nr 5/3, części działki Nr 184/3, części działki Nr 423/8, części działki Nr 507
w Wilczyskach, w okresie wyłożenia tego projektu do
wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)

Załącznik nr 19
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki
Nr 109/1, części działek Nr 204/1, 204/2, części działki
Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4, 723/2,
części działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu podziału), części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4
w Bobowej, części działki Nr 550, działki Nr 830
w Brzanie, części działki Nr 526/1 w Jankowej, części
działki Nr 481, działki Nr 517/5, części działki Nr 779/11
w Siedliskach, części działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9
i części działek Nr 853/6, 853/8 wg projektu podziału)
w Stróżnej, działki Nr 5/3, części działki Nr 184/3, części działki Nr 423/8, części działki Nr 507
w Wilczyskach

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzająZałącznik nr 20
do uchwały Nr XV/91/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania
w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki
Nr 109/1, części działek Nr 204/1, 204/2, części działki
Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4, 723/2, części działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu podziału),
części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4 w Bobowej,
części działki Nr 550, działki Nr 830 w Brzanie, części
działki Nr 526/1 w Jankowej, części działki Nr 481, działki
Nr 517/5, części działki Nr 779/11 w Siedliskach, części
działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9 i części działek Nr 853/6,
853/8 wg projektu podziału) w Stróżnej, działki Nr 5/3,
części działki Nr 184/3, części działki Nr 423/8, części
działki Nr 507 w Wilczyskach

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki
Nr 109/1, części działek Nr 204/1, 204/2, części działki
Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4, 723/2, części działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu podziału),
części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4 w Bobowej,
części działki Nr 550, działki Nr 830 w Brzanie, części
działki Nr 526/1 w Jankowej, części działki Nr 481, działki
Nr 517/5, części działki Nr 779/11 w Siedliskach, części
działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9 i części działek Nr 853/6,
853/8 wg projektu podziału) w Stróżnej, działki Nr 5/3,
części działki Nr 184/3, części działki Nr 423/8, części
działki Nr 507 w Wilczyskach, stwierdza brak potrzeby
rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR XV/94/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki
Nr 104/3 w Wilczyskach
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1,
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266
z póŝniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Rady
Miejskiej w Bobowej Nr XL6/296/2010 z dnia
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7 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa Rada Miejska w Bobowej
uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą
Nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia
2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53 poz. 742 z póŝniejszymi zmianami.)
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę Nr 104/3 w Wilczyskach, uchwaloną niniejszą
uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony
na mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej
na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej
uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia
26 grudnia 1999 roku
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony
w obrysie rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej
i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym
mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone procesami
erozyjno – osuwiskowymi oraz nie występują na
nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć wody.
4. Tereny objęte planem częściowo położone są
w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
wyznaczonym w planie na podstawie zasięgu wody Q1%, określonym w „Studium określającym
granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu” dla zalewów powodziowych o prawdopodo-
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bieństwie p=1%. W obszarze tym obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające
z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed
powodzią.

5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem klasy R IIIa o powierzchni
0,13 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie wymagające zgody o której
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 z póŝn. zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaŝniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych.
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4. Tereny objęte planem znajdują się w obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Białej (GZWP 434). Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie wymagane jest
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko
i ustalenia zawarte w § 8 i § 9 ust. 4.
5. Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem.
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z póŝn.
zm.).
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§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część
działki Nr 104/3 w Wilczyskach o powierzchni
0,13 ha, stanowiący grunty klasy R IIIa, przeznacza
się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynku gospodarczego
i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza
się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni
parkingowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
2. Teren oznaczony symbolem R obejmujący pozostałą część działki Nr 104/3 w Wilczyskach o powierzchni 0,19 ha, stanowiący grunty klasy R IIIa
i R IIIb, przeznacza się na tereny rolne w obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią. Utrzymuje się
dotychczasowe użytkowanie, dopuszcza się realizację zieleni. Dopuszcza się realizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje
zakaz realizacji budynków. Obowiązują ustalenia
podane w § 3 punkt 4.
3. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30- 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
nie większa niż 9 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Obowiązuje realizacja budynków bez podpiwniczenia.
3) Kubatura budynków części nadziemnej, liczona
od poziomu parteru, nie może być większa niż
1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie nowych budynków
w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni istniejącej drogi dojazdowej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozo-
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stawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów MN
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w
zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z póŝn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe,
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej
na warunkach określonych przez zarządcę sieci
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
5. Dojazd do terenów MN z istniejącej drogi dojazdowej (działka Nr 117).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów
MN w wysokości 10%, dla terenów R w wysokości 1%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/94/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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cym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 104/3 w Wilczyskach, w okresie wyłożenia tego
projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/94/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 104/3 w Wilczyskach

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzająZałącznik nr 3
do uchwały Nr XV/94/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 104/3 w Wilczyskach, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27 marca
2003
roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717).
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
7050
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UCHWAŁA NR XV/95/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm ) – Rada Miejska w Bobowej uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na
rok 2011 Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
18.01.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę
1 371 225 zł w tym :
1) dochody bieżące- zmniejsza się o kwotę
14 527 zł, a zwiększa się o kwotę 241 528 zł, dochody majątkowe - zmniejsza się o kwotę
2 410 436 zł jak i również zwiększa się o kwotę
812 210 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody
budżetu
po
zmianach
wynoszą
40 655 238,57 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę
718 106 zł w tym :
1) wydatki bieżące- zmniejsza się o kwotę
140 000 zł, a zwiększa się o kwotę 54 435 zł, wydatki majątkowe- zmniejsza się o kwotę 2 033
787 zł, a zwiększa się o kwotę 1 401 246 zł oraz

dokonuje się zmian zgodnie załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po
zmianach wynoszą 39 248 610,57 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych
o kwotę 632 541 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
4. Na skutek wprowadzonych zmian zmniejsza się
nadwyżkę budżetowa o kwotę 653 119 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 582 426 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu
Unii
Europejskiej
o kwotę
1 235 545 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2011 –
do kwoty 4 889 499 zł , z czego:
a) na sfinansowanie uprzednio zaciąganych zobowiązań do kwoty 3 653 954 zł,
b) na wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do kwoty
1 235 545 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602

– 43797 –

7. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do zaciągania
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami w ust. 6, z których obciążenia
w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobowa na
2011 rok- jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.

Poz. 7051
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/95/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Dochody Budżetu Gminy Bobowa na 2011 r.
Dział

§

Ŝródło dochodów

Zmniejszenie
w zł.

Zwiększenie
w zł

1

2

3

4

5

010

6207

400

0830
600

Rolnictwo i łowiectwo

1 235 545,00

0,00

Dochody majątkowe

1 235 545,00

0,00

Dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem środków
europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatn w ramach budżetu środków europejskich

1 235 545,00

.-w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3"

1 235 545,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

6 500,00

Dochody bieżące

6 500,00

Wpływy z usług

6 500,00

Transport i łącznoņć

841 614,00

800 000,00

Dochody majątkowe

841 614,00

800 000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

800 000,00

6291

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

6207

Dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem środków
europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6
ustawy, lub płatn w ramach budżetu środków europejskich

41 614,00

.-w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3"

41 614,00

800 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00

25 200,00

700

Dochody bieżące
0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

800 000,00

15 400,00
2 200,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602
0830

– 43798 –

Wpływy z usług
Dochody majątkowe

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

750

80 000,00

9 800,00
9 800,00

80 000,00
0,00

74 010,00

Dochody bieżące

0,00

71 600,00

Pozostałe odsetki

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0970

Wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe

756

13 200,00

Administracja publiczna

0920

0870

Poz. 7051

26 000,00
2 600,00
43 000,00
0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 410,00
2 410,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

8 000,00

49 000,00

Dochody bieżące

8 000,00

49 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

23 800,00

0340

Podatek od środków transportowych

22 200,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

758

2920
801

8 000,00

Różne rozliczenia

0,00

5 000,00

Dochody bieżące

0,00

5 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)

5 000,00

Oņwiata i wychowanie

0,00

39 800,00

Dochody bieżące

0,00

39 800,00

0830

Wpływy z usług

0970

Wpływy z różnych dochodów

2310

Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

852

3 000,00

13 000,00
1 000,00
25 800,00

Pomoc społeczna

0,00

7 000,00

Dochody bieżące

0,00

7 000,00

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

3 000,00

853

2007

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 527,00

24 107,00

Dochody bieżące

6 527,00

24 107,00

Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków
europ. oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich.

24 107,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602
2009

900

– 43799 –
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Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków
europ. oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz
ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ.
europejskich.

6 527,00

.-w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3"

6 527,00

24 107,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

10 500,00

Dochody bieżące

10 500,00

0400

Wpływy z opłaty produktowej

1 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

9 500,00

921

0970
926

6207

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 621,00

Dochody bieżące

12 621,00

Wpływy z różnych dochodów

12 621,00

Kultura fizyczna i sport

253 277,00

0,00

Dochody majątkowe

253 277,00

0,00

Dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem środków
europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6
ustawy, lub płatn w ramach budżetu środków europejskich

253 277,00

- tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3"

253 277,00

Razem dochody:

W tym: dochody bieżące
W tym: dochody majątkowe

2 424 963,00

1 053 738,00

14 527,00

241 528,00

2 410 436,00

812 210,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/95/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Bobowa na 2011 rok
Dz. Rozdz.
010
01010

600
60013

60014

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie w tym:
Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostek budżetowych
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Drogi publiczne powiatowe w tym:
Wydatki majątkowe:

Zmniejsz. w zł.

Zwiększ. w zł

90 500,00
90 500,00
90 500,00
90 500,00
55 000,00

0,00
0,00
0,00

1 208 041,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
30 041,00
30 041,00

943 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602

60016

60078

750
75095

801
80101

80104

852
85214

853
85395

900
90001

921
92109

926
92601

– 43800 –
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- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne w tym:
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3
Administracja publiczna
Pozostała działalność w tym:
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostek budżetowych
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przedszkola w tym:
Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostek budżetowych
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w tym:
Wydatki bieżące:
4, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność w tym:
Wydatki bieżące:
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostek budżetowych
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe w tym:
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3
Razem wydatki:

30 041,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
1 053 000,00
1 053 000,00
1 053 000,00

2 173 787,00

1 455 681,00

W tym: wydatki bieżące
W tym: wydatki majątkowe

140 000,00
2 033 787,00

54 435,00
1 401 246,00

0,00
0,00
943 000,00
943 000,00
943 000,00
943 000,00

523 246,00
523 246,00
523 246,00
523 246,00

458 246,00
458 246,00
458 246,00
458 246,00
458 246,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

14 000,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
2 855,00
2 855,00
2 855,00
2 855,00

0,00
0,00

17 580,00
17 580,00
17 580,00
17 580,00

100 000,00
100 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00

100 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/95/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2011 roku

Lp.

Wyszczególnienie

A
1

Wydatki majątkowe w tym:
Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Bobowa
Etap I-budowa oczyszczalni ścieków w m. Siedliska budowa
ujęcia wody, remont budynku
stacji uzdatniania wody, budowa
sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna
Poprawa jakości wody pitnej
w m. Bobowa
Udzielenie pomocy finansowej
do budowy dróg powiatowych
w m. Brzana, Jankowa, Stróżna
Modernizacja dróg gminnych
Poprawa funkcjonalności centrum miasta Bobowa
Odbudowa dróg gminnych po
powodzi
Odbudowa mostu w Siedliskach
uszkodzonego podczas powodzi
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej Zadanie Nr 3 -roboty wchodzące
w zakres termomodernizacji
obiektów należących do Gminy
Bobowa
Dokumentacja kosztorysowotechniczna na odprowadzenie
wód z cieków wodnych na terenie Gminy Bobowa.
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo technicznej wraz
z zakupem działki pod Dom Kultury w Jankowej
Wykonanie koncepcji na kompleks rekreacyjno sportowy
w mieście Bobowa
Przebudowa, rozbudowa
i modernizacja ogólnodostępnej
przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie
Bobowa wraz z nadzorem
Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę stadionu
sportowego w Bobowej
RAZEM

2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

Dz.

Rozdz.

010

01010

Zmniejsz.
w zł.
2 033 787,00
55 000,00

010

01010

35 500,00

600

60014

30 041,00

600
600

60016
60016

20 000,00
15 000,00

600

60078

110 000,00

600

60078

943 000,00

943 000,00

943 000,00

750

75095

523 246,00

458 246,00

458 246,00

900

90001

100 000,00

921

92109

50 000,00

926

92601

62 000,00

926

92601

60 000,00

926

92601

30 000,00

2 033 787,00

Zwiększ. w zł.

w tym: wydatki na prog.
z udz. ņrod. o których
mowa w art.5 ust 1,
pkt. 2 i 3
Zmniejsz.
Zwiększ.
w zł.
w zł.
115 000,00 1 401 246,00
55 000,00

1 401 246,00

60 000,00

1 401 246,00

115 000,00

1 401 246,00

Przewodniczący Rady: Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/95/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobowa na 2011 rok
Lp./ §
I
II
III
IV
903

952
V
963

992

Treņć
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik /Nadwyżka (I-II)
Przychody ogółem w tym:
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ( na wyprzedzające finansowanie
w ramach PROW)
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
Rozchody ogółem w tym:
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan w zł

Zmiana

42 026 463,57
39 966 716,57
2 059 747,00
5 471 925,00
1 235 545,00

-1 371 225,00
-718 106,00
-653 119,00
-582 426,00
0,00

Plan po zmianach
40 655 238,57
39 248 610,57
1 406 628,00
4 889 499,00
1 235 545,00

4 236 380,00

-582 426,00

3 653 954,00

7 531 672,00
4 000 000,00

-1 235 545,00
-1 235 545,00

6 296 127,00
2 764 455,00

3 531 672,00

0,00

3 531 672,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/95/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobowa na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

600
60014

750
75095

§

Treść

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
w tym;
Wydatki majątkowe
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne(dotacja celowa,
pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego)
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe:
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne( dotacja dla Związku
Gmin Ziemi Gorlickiej)
Razem:

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych
Zmniejsz. w zł.
Zwiększ. w zł.
30 041,00
0,00
30 041,00
0,00
30 041,00
30 041,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
95 041,00

0,00

0,00
0,00

0,00
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602

– 43803 –

Poz. 7051
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XV/95/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

§

801
80104
2310
80104

Treņć
4
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) pomiędzy j.s.t
Przedszkola
Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem:

Dochody
Zmniejsz.
Zwiększ.
w zł.
w zł.
25 800,00 25 800,00
25 800,00
25 800,00

25 800,00

25 800,00
25 800,00
25 800,00
25 800,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
7051

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 602

– 43804 –

Poz. 7051

• 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: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 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 Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 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 Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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