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UCHWAŁA∗ NR XXXVIII/404/14
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” w Bochni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2012 r. po. 647 z późń. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kurów”
w Bochni, zatwierdzonego Uchwałą Nr I/61/07 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2007 r., zwaną dalej
„planem”, stwierdzając, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasta Bochnia.
2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w uchwale Nr XIV/154/11 Rady Miasta
Bochnia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kurów” i obejmuje teren ograniczony:
1) od południa – potokiem;
2) od zachodu – ul. Wiśnicką;
3) od północy – potokiem Gróbka i granicą administracyjną miasta.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 196,32 ha.
§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz w części graficznej planu
obejmującej Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Integralnymi częściami uchwały są Rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu:
1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem,
o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną
symbolami literowymi i cyfrowymi;
2) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został
ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
∗

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
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3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które zostało
ustalone planem jako jedyne lub przeważające na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia
przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu i różnych
zasadach lub warunkach zabudowy i zagospodarowania;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana
elewacja projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy
nadziemnymi częściami budynku, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów,
zadaszeń, wykusza, tarasu, detali architektonicznych, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej
odległości o więcej niż 2m;
7) wskaźniku terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy
udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu
inwestycji;
8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowaną budynkami, liczoną po
zewnętrznym obrysie murów ich części nadziemnych, a w przypadku podcieni z podporami czy przejazdów
- po obrysie ich wyższych kondygnacji;
9) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy
udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; jeżeli teren
inwestycji obejmuje różne rodzaje terenów, to wskaźnik stosuje się odpowiednio i odrębnie dla każdej
części wyznaczonego planem terenu;
10) wskaźnik intensywności zabudowy – rozumie się przez to wartość liczbową wyrażającą stosunek sumy
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonej po obrysie zewnętrznym
budynków istniejących i projektowanych na działce do powierzchni całkowitej działki budowlanej;
11) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów
widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy metr
bieżący ogrodzenia;
12) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć elementy wolnostojące
albo umieszczone na budynkach i budowlach:
a) płaszczyznowe o powierzchni ekspozycji większej niż - 6 m²,
b) trójwymiarowe o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza - 2 m,
c) słupy i maszty o wysokości przekraczającej - 10 m, od poziomu terenu przy czym powierzchni
reklamowych dwustronnych nie sumuje się.
13) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
14) szyldzie – należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną lub wejściem do lokalu lub
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego grafikę reklamową, określającą nazwę
i charakter prowadzonej działalności;
15) trasie rowerowej – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający ruch
rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy
rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach ograniczonej prędkości ruchu, drogi
wewnętrzne;
16) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy,
nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na Rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej
obsługi działek i obiektów;
17) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć:
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a) działalność usługową oraz przedsięwzięcia usługowe, ustalone z zachowaniem procedur określonych
w przepisach odrębnych, których oddziaływanie nie przekroczy granic terenu do którego inwestor ma
tytuł prawny (tj. których eksploatacja nie powinna spowodować przekroczenia standardów jakości
środowiska określonych w przepisach odrębnych dla terenów o przeznaczeniu ustalonym w zmianie
planu, a emisje nie powodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska),
b) usługi nie będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany;
18) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy najniżej
położonym wejściu do budynku lub jego części do kalenicy; jeżeli budynek położony jest na stoku,
wysokość zabudowy mierzy się od poziomu terenu w połowie długości lub szerokości budynku równoległej
do linii spadku stoku (w zależności od usytuowania budynku) do kalenicy.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale – należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi
w przepisach odrębnych.
3. Nazwy własne (ulic, cieków wodnych, obszarów, obiektów) przywołane w tekście planu i opisane na
Rysunku Planu należy rozumieć odpowiednio jako nazwy istniejące na dzień sporządzenia planu.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście planu oraz na Rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie
określonym uchwałą.
2. Elementy ustaleń Rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie przeznaczenia lub o różnych warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu;
3) oznaczenie identyfikacyjne kategorii przeznaczenia terenu:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN-k – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej,
c) MU-k – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej,
d) U – tereny zabudowy usługowej,
e) U-k – tereny zabudowy usługowej,
f) U-r – tereny usług rekreacji,
g) ZR – tereny zieleni nie urządzonej,
h) ZL – tereny lasów,
i) WS – tereny wód powierzchniowych,
j) KDG – tereny dróg publicznych – drogi główne,
k) KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne,
l) KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe,
m) KDW – teren dróg wewnętrznych;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) strefa hydrogeniczna;
6) strefa terenów podmokłych;
7) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej;
8) strefa ochrony krajobrazowej;
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9) obiekty posiadające cechy zabytkowe oraz obiekty o wysokich wartościach kulturowych wskazane
w oparciu o opracowanie „Studium historyczno –urbanistyczne” opracowane przez Pracownię Konserwacji
Zabytków Oddział w Krakowie w Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej w latach 1983-1984;
10) obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3. Elementy oznaczone na Rysunku planu – wynikające z unormowań odrębnych:
1) strefa ochrony archeologicznej, na podstawie danych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Krakowie delegatura w Tarnowie;
2) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wzdłuż linii elektroenergetycznych
wysokiego i średniego napięcia;
3) określone według „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla Miasta Bochnia”
w skali 1:10000, opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy:
a) tereny zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych w terenach osuwisk aktywnych,
b) tereny osuwisk aktywnych okresowo,
c) tereny osuwisk nieaktywnych,
d) tereny zagrożone ruchami masowymi,
4) odwierty poszukiwawcze wraz ze strefą wolną od zabudowy.
4. Elementy informacyjne oznaczone na Rysunku planu:
1) zasięg ponadnormatywnego oddziaływania komunikacji;
2) punkty widokowe;
3) główny ciąg pieszo-rowerowy;
4) przystanki komunikacji miejskiej;
5) cieki wodne;
6) istniejąca linia elektroenergetyczna 400kV relacji Tucznawa-Tarnów, Tucznawa-Rzeszów;
7) istniejąca linia elektroenergetyczna 15kV;
8) planowana linia elektroenergetyczna 110kV;
9) istniejąca sieć wodociągowa;
10) planowana sieć wodociągowa;
11) istniejąca przepompownia wody;
12) istniejąca sieć kanalizacyjna;
13) planowana sieć kanalizacyjna;
14) istniejąca przepompownia ścieków.
Rozdział 2.
Zasady zagospodarowania terenów
obowiązujące na całym obszarze planu
§ 5. 1. Utrzymanie bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także
zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów – nie mogą naruszać przepisów odrębnych, w tym:
1) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
2) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury.
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2. Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu
zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.
3. Wydzielone działki, które są położone w terenach przeznaczonych pod zabudowę lecz nie spełniają
parametrów działki budowlanej według przepisów odrębnych, pozostają w dotychczasowym użytkowaniu
i jako takie nie mogą być zabudowane, natomiast w połączeniu z innymi działkami mogą stanowić teren
inwestycji.
4. Nowo wydzielone działki, z działek już zabudowanych, nie mogą zmniejszać wskaźników powierzchni
biologicznej czynnej i zwiększać wskaźników powierzchni zabudowy działki lub działek, z których zostały
wyodrębnione. Na terenie pomniejszonej działki obowiązuje nakaz przestrzegania wskaźników
uwzględnionych w ustaleniach szczegółowych.
5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące
się w przeznaczeniu podstawowym, względnie w przeznaczeniu uzupełniającym - przy dochowaniu warunków
określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu zawartych w Rozdziale III niniejszej Uchwały
oraz z zachowaniem przepisów odrębnych.
§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wszelkie nowe inwestycje realizować należy w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie
charakteryzujące się niską energochłonnością, wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów;
2) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego, pokrycie potrzeb cieplnych obiektów należy zapewnić
w oparciu o lokalne źródła ciepła wykorzystujące paliwa czyste ekologiczne (np. gaz ziemny, gaz płynny,
lekki olej opałowy,) z dopuszczeniem wykorzystania ekogroszku, węgla kamiennego o niskiej zawartości
siarki i popiołu lub alternatywnych źródeł energii (energia słoneczna, geotermalna, z wyłączeniem
elektrowni wiatrowych);
3) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się
wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi;
4) dla obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć, dla których raport oddziaływania na
środowisko jest wymagany, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem sieci, urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg;
5) ustala się konieczność ograniczenia ewentualnej uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności do
granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny;
6) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu:
a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN, MN-k) oraz w terenach zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (MU-k) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) w terenach zabudowy usługowej (U, U-k) – dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy
związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
c) w terenie usług rekreacji oznaczonych na Rysunku planu symbolami U-r obowiązują dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
d) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie;
7) w strefie zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych w terenach osuwisk aktywnych, o zasięgu
określonym na Rysunku planu według „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla
Miasta Bochnia” w skali 1:10000, opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy ustala się:
a) zakaz wznoszenia nowych budynków, w tym również obiektów tymczasowych,
b) utrzymanie istniejącej zabudowy,
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c) możliwość przebudowy istniejących obiektów oraz ich rozbudowy o nie więcej niż 30 % powierzchni
użytkowej jednorazowo w okresie obowiązywania planu, pod warunkiem przestrzegania szczegółowych
nakazów i zakazów określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wykonanej zgodnie
z przepisami odrębnymi, świadczącej o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji
i zagospodarowania terenu,
d) zakaz budowy ogrodzeń, wymagających ciągłych fundamentówi podmurówek,
e) zakaz zmiany istniejącego ukształtowania terenu, oraz nadsypywania gruntu,
f) nakaz zabezpieczania i konserwacji skarp terenowych z zastosowaniem m.in. zieleni o właściwościach
umacniających i glebochronnych w celu zabezpieczenia przed ewentualnym osuwaniem się mas
ziemnych;
8) w terenach osuwisk aktywnych okresowo , w terenach osuwisk nieaktywnych oraz w terenach
zagrożonych ruchami masowymi, przewidzianych pod zabudowę lub infrastrukturę techniczną, o zasięgu
określonym na Rysunku planu według „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla
Miasta Bochnia” w skali 1:10000, opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy, istniejące zainwestowanie pozostawia się do utrzymania. Dopuszcza się możliwość
realizacji nowych budynków z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia obiektów
budowlanych określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonanej zgodnie z przepisami
odrębnymi, wskazującej na możliwość bezpiecznej realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów
budowlanych, i zagospodarowania terenu. Obecni użytkownicy oraz przyszli inwestorzy, winni podjąć
świadome działania zmierzające do zabezpieczenia posadowienia istniejących i nowych obiektów,
polegające na zastosowaniu technologii i materiałów budowlanych określonych w dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej;
9) w celu ochrony otuliny biologicznej cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną
o szerokości określonej na Rysunku planu, obejmującą pasy terenu położone
w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, stanowiące jego naturalną biologiczną otulinę. Strefa obejmuje
również tereny zagrożone zalaniem lub podtopieniem. W strefie tej ustala się konieczność utrzymania
naturalnej roślinności tworzącej biologiczną otulinę cieku oraz dopuszcza się realizację zieleni urządzonej
stanowiącej uzupełnienie naturalnego środowiska. Dopuszcza się realizację nie wyznaczonych w planie
obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym;
10) wszystkie cieki i rowy, w tym nie wydzielone na Rysunku planu, podlegają ochronie. Ustala się
konieczność zachowania ciągłości wszystkich cieków wodnych, wydzielonych i nie wydzielonych na
Rysunku planu, w tym w miejscach skrzyżowania z infrastrukturą drogową. Dla umożliwienia prowadzenia
robót remontowych i konserwacyjnych oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową zabrania się
grodzenia nieruchomości przyległych do cieków i rowów w odległości minimum 1,5m od krawędzi
wysokiej skarpy koryta powierzchniowej wody płynącej, zabrania się także zakazywania lub
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar;
11) w celu ochrony osób i mienia wyznacza się strefę występowania terenów podmokłych, o granicach
określonych na Rysunku planu, w której w związku z występowaniem wysokiego poziomu wód
gruntowych ustala się całkowity zakaz zabudowy;
12) ustala się obowiązek utrzymania i ochrony rowów melioracyjnych oraz innych urządzeń wodnych.
W celu ochrony urządzeń i systemów melioracji w sposobie zagospodarowania ustala się konieczność
zachowania ciągłości prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych; w przypadku kolizji
z planowanym zainwestowaniem, dopuszcza się ich przebudowę, odbudowę i rozbudowę na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. W zasięgu występowania urządzeń melioracyjnych zaleca się
zachowanie obecnego, rolnego użytkowania terenów;
13) w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się konieczność zapewnienia dróg pożarowych oraz
zaopatrzenia w wodę w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach odrębnych;
14) w terenach przylegających do urządzeń i liniowych obiektów infrastruktury obowiązują strefy
techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w których występują ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Zasięg oraz warunki zagospodarowania terenu objętego strefą zostały
określone w § 21 oraz w przepisach odrębnych;
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15) w zawiązku z występowaniem w obszarze planu zlikwidowanych odwiertów poszukiwawczych
Dołuszyce - 4 oraz Dołuszyce - 6, obowiązuje strefa bezpieczeństwa wolna od zabudowy, która zgodnie
z przepisami odrębnymi obejmuje teren wokół odwiertu o promieniu 5m,
16) ustala się obowiązek urządzania terenów zieleni tylko z rodzimych , lokalnych gatunków flory, na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej
i krajobrazu:
1) występujące w obszarze planu obiekty posiadające cechy zabytkowe oraz obiekty zabytkowe ujęte
w wojewódzkiej ewidencji zabytków oznaczone na Rysunku planu, podlegają ochronie:
a) w skład obiektów posiadających cechy zabytkowe wchodzą, w oparciu o opracowanie „Studium
historyczno–urbanistyczne” opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków Oddział w Krakowie
w Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej w latach 1983-1984, poniższe obiekty:

LISTA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WSKAZANYCH
W STUDIUM HISTORYCZNO- URBANISTYCZNYM MIASTA BOCHNI
Poz.
Oznaczenie przejęte
Lp.
z studium hist.urbanistycznego Miasta
Bochni
1.
429.

Nr
ewidencyjny
budynku
obowiązujący do
roku ..
-

Nr
ewidencyjny
budynku aktualnie
obowiązujący

Obiekt

-

Relikt Stawu Młyńskiego
„Kurowskiego”
w dolinie otoku Dębcza
Budynek Szkoły
Zagroda:
a) Chałupa zbudowana
z końcem
XIX
w.,
drewniana,
konstrukcji
zrębowej;
b)
Obora
zbudowana
z końcem
XIXw.,
drewniana,
konstrukcji
zrębowej.
Stodoła
w zagrodzie,
zbudowana w 2 poł. XIX
w., drewniana, konstrukcji
zrębowej,
Zagroda:
a) Chałupa, zbudowana
w 2 poł. XIX w., drewniana,
konstrukcji zrębowej;
b) Stodoła - obora,
zbudowana w 2 poł. XIXw.,
drewniana,
konstrukcji
zrębowej.
a)Chałupa, pocz. XXw.,
drewniana,
konstrukcji
zrębowej;
b)Stodoła
zbudowana

2.
3.

430.
432.

Kurów 20

Wiślicka 44

4.

438.

Kurów 51

Kurów 192

5.

441.

Kurów 80

Kurów 182

6.

444.

Kurów 153

Kurów 146
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początek XXw. drewniana,
konstrukcji zrębowej, kryta
dachówką.
b) ochroną obejmuje się gabaryt, formę, detal architektoniczny budynku oraz jego otoczenie, w tym
założenia zielni. Dopuszcza się remonty polegające na przywróceniu oraz utrzymaniu historycznej
formy, gabarytu oraz detalu, przebudowę i zmianę funkcji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech
stylowych, gabarytów bryły, kształtu dachu oraz detalu architektonicznego a także rozbudowę
z wyłączeniem nadbudowy budynków. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tych obiektów,
wymagają postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do
obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Ewentualne odstępstwa od w/w ustaleń mogą
być wprowadzone z chwilą zaktualizowania gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart
adresowych zabytków nieruchomych,
c) obiekt zabytkowy ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków stanowi figura kamienna na cokole z 1927
r.;
2) w celu ochrony szczególnych wartości zabytkowych wyznacza się strefę ścisłej ochrony
konserwatorskiej obejmującą układy przestrzenne wsi wraz z pozostałościami tradycyjnej zabudowy,
w której obowiązują ustalenia:
a) działalność inwestycyjna wymaga postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
b) zachowanie historycznej dyspozycji przestrzennej i ochrona przed niekontrolowanym jej
przekształceniem wraz z zasadniczymi elementami kompozycji i zachowanymi zabytkowymi obiektami,
poprzez utrwalenie istniejących struktur o wysokich wartościach kulturowych,
c) zachowanie i uczytelnienie zasadniczych elementów rozplanowania (historycznej sieci drożnej, rzecznej
oraz zieleni),
d) utrzymanie i konserwacja wszystkich obiektów posiadających cechy zabytkowe, oraz ochrona gabarytu,
formy, detalu architektonicznego budynków i ich otoczenia,
e) zakaz tworzenia dominant konkurencyjnych w stosunku do obiektów zabytkowych, zachowanie osi
widokowych na obiekty zabytkowe,
f) nakaz kształtowania zabudowy w sąsiedztwie obiektów zabytkowych w nawiązaniu do skali i formy
architektonicznej oraz układu zabudowy tradycyjnej, przy założeniu harmonijnego współistnienia
elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej
tradycji architektonicznej,
g) ochrona terenów zielonych naturalnych i urządzonych, będących wypełnieniem układów i otoczenia
zespołu urbanistycznego wraz z ich płaszczyzną ekspozycji,
h) zakaz wprowadzania funkcji uciążliwych i degradujących zabytkową substancję;
3) cały obszar planu objęty jest strefą ochrony archeologicznej obejmującą obszar stanowisk
archeologicznych, wraz z terenami wyznaczającymi zasięg pojawiania się zabytków ze śladami osadnictwa
oraz terenami przyległymi.
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a) na Rysunku planu określono obszar stanowisk archeologicznych, wraz z terenami wyznaczającymi
zasięg pojawiania się zabytków ze śladami osadnictwa zgodnie z „Katalogiem stanowisk
archeologicznych położonych na terenie objętym planem, wg danych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie” zgodnie z poniższym spisem:

Nr
Nr
stanowiska stanowiska
Funkcja
Powierzchnia
w
na
obiektu
[ha]
miejscowości obszarze

kultura

chronologia

Materiał masowy

Ocena
wartości
poznawczej
stanowiska

AZP 105-61
97
98

52
53

1,0

1.
ślad
osadnictwa Nowożytna
ślad
?
Epoka
osadnictwa
kamienia

?
ślad
osadnictwa

3. osada

99

54

0,5

1. osada

100

55

-

1. ślad
?
osadnictwa

101

56

1,0

ślad
?
osadnictwa
2. osada

102

103

57

58

-

-

ślad
?
osadnictwa

Neolit

2
fragmenty Mała
naczyń
Rdzeń
Mała
szczątkowy ze
zmiany oraz
używany jako
tłuczek /krzem.
jurajski/;
Mała

ostrze toporka
kamiennego /skała
Mała
Średniowiecze krystaliczna/
2 fragmenty
naczyń
Średniowiecze 5 fragmentów
Mała
naczyń
Epoka
Przepalony
Mała
kamienia
wiórek
z uszkodzonym
wierzchołkiem
Epoka
Fragment odłupka Duża
kamienia
/krzem. jurajski/
Wczesne
średniowiecze
VIII – X w.
Epoka
kamienia

2. ślad
osadnictwa

Średniowiecze

ślad
?
osadnictwa

Epoka
kamienia

15 fragmentów
naczyń

Duża

Odłupek retusz.
/krzem. jurajski/;
odłupek korowy
/krzem. jurajski/

Mała

1 fragment
naczyń
Odłupek
z uszkodzonym
wierzchołkiem
/obsydian/

Mała

Mała
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2. ślad
osadnictwa
1. ślad
?
osadnictwa
1. ślad
osadnictwa
ślad
?
osadnictwa

Średniowiecze 1 fragment
naczyń
Neolit
2 fragmenty
naczyń
Średniowiecze 1 fragment
naczyń
Prehistoria
1 fragment
naczyń

łużycka
ślad
osadnictwa

Schyłek epoki
brązu, wczesna 2 fragmenty
epoka żelaza
naczyń

107

108

62

63

-

0,5

ślad
?
osadnictwa
łużycka
ślad
osadnictwa
1. ślad
?
osadnictwa
ślad
osadnictwa
nowożytna
3. osada

109

64

-

1. ślad
?
osadnictwa

110

65

-

1. ślad
?
osadnictwa

111

66

-

112

67

-

116

96

-

1. ślad
osadnictwa
1. ślad
?
osadnictwa
ślad
łużycka
osadnictwa
?

1 fragment
naczyń
1 fragment
naczyń

Schyłek epoki
brązu, wczesna 1 fragment
epoka żelaza
naczyń
Prahistoria
1 fragment
naczyń
Średniowiecze
2 fragmenty
naczyń
5 fragmenty
naczyń
Epoka
Odłupek /krzem.
kamienia
jurajski/; odłupek
spedolitowany
/krzem. jurajski/
Epoka
Odłupek –
kamienia
zatępiec /krzem.
jurajski/
Średniowiecze 2 fragmenty
naczyń
Prahistoria
2 fragmenty
naczyń
Epoka brązu,
1 fragment
wczesna epoka naczyń
żelaza

?

Epoka
kamienia

Mała
Mała
Mała

Mała
Mała

Mała
Mała
Mała

Mała

Mała

Mała
Mała
Mała

Mała

Prahistoria

2 fragmenty
Średniowiecze naczyń

ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa

Prahistoria

Mała

Mała

Średniowiecze
ślad
osadnictwa

Mała

4 fragmenty
naczyń

Mała
Mała
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Epoka
kamienia

przeworska Późny okres
rzymski
?

Prahistoria

Późny okres
przeworska rzymski

osada

Wczesne
średniowiecze

rdzennik /krzem.
jurajski/
Drapacz atypowy Średnia
na odłupku
/krzem. jurajski/;
wior z retuszem na
str. dolną
z uszkodzonym
wierzchołkiem
Średnia
/krzem. jurajski/
3 fragmenty
naczyń
14 fragmentów
naczyń
7 fragmentów
naczyń
4 fragmenty
naczyń

Średnia

Średnia
Średnia

b) obszar strefy objęty zostaje ochroną konserwatorską, zgodnie z którą, wszelkie działania inwestycyjne
w obrębie stanowisk archeologicznych wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Na terenie
stanowisk dopuszcza się możliwość prowadzenia prac budowlano-ziemnych na zasadach określonych
w przepisach odrębnych.
4) wyznacza się strefę ochrony krajobrazowej wyznaczoną na Rysunku planu,
w której ustala się konieczność podporządkowania planowanego zainwestowania ochronie przyrodniczej
i krajobrazowej, zwłaszcza w zakresie walorów widokowych poprzez celowe kształtowanie zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz dbałość o wkomponowywanie nowych obiektów i urządzeń w krajobraz.
Obowiązuje ponadto zachowanie i powiększanie istniejących terenów leśnych oraz zielonych.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie
następujących zasad kształtowania zabudowy oraz kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w sposobie
zagospodarowania terenu, odpowiednich proporcji między zabudowaną a niezabudowaną częścią działki
(lub terenu inwestycji), określonych wskaźnikami zawartymi w uchwale;
2) nakaz uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w pkt 3 oraz ustalonych gabarytów
budynków, rodzajów dachów i kątów nachylenia połaci dachowych projektowanej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej - zawartych w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III;
3) jako przestrzeń publiczną określa się tereny komunikacji:
a) KDG – tereny dróg publicznych – drogi główne,
b) KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne,
c) KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe,
4) zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach od linii rozgraniczających poszczególnych
dróg:
- KDG –10 m,
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- KDL - 4 m,
- KDD - 4 m,
- KDW - 4 m,
- dojazdy nie wydzielone na Rysunku planu liniami rozgraniczającymi – 6,5m od osi jezdni,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i innych podlegających ochronie akustycznej zgodnie
z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) w odległości
mniejszej niż określona w ust. 1 jednak minimum 5 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej KDG,
c) dopuszcza się możliwość zmniejszenia odległości dla lokalizacji nowych budynków w sytuacji
uzupełnienia istniejącej linii zabudowy wyznaczonej bezpośrednio co najmniej trzema bezpośrednio
sąsiadującymi budynkami, z zachowaniem przepisów odrębnych,
d) istniejące budynki położone w całości w odległości mniejszej niż ustalona w planie nieprzekraczalna
linia zabudowy pozostawia się do utrzymania z możliwością przebudowy. Budynki, których tylko część
jest położona w odległości mniejszej niż ustalona w planie nieprzekraczalna lub obowiązująca linia
zabudowy pozostawia się do utrzymania z możliwością przebudowy i nadbudowy oraz dopuszcza się ich
ewentualną rozbudowę, ale tylko w części położonej poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy,
pod warunkiem nie przekroczenia wielkości ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowy i wysokości
ustalonej planem dla tego terenu,
e) w przypadkach, w których nieprzekraczalne linie zabudowy nie zostały wyznaczone na Rysunku planu,
obowiązują przepisy odrębne, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
5) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych;
6) zakaz umieszczania nośników reklamowych wzdłuż drogi głównej KDG, w odległości mniejszej niż
wyznaczona w planie nieprzekraczalna linia zabudowy, w sąsiedztwie drogi obowiązuje zakaz lokalizacji
reklam podświetlonych i emitujących światło;
7) dopuszczenie umieszczania na ścianach budynków i ogrodzeniach urządzeń reklamowych innych niż
wielkogabarytowe, tj. szyldów oraz tablic informacyjnych związanych, bezpośrednio z działalnością
prowadzoną w obrębie działki lub terenu inwestycji. W zakresie szyldów oraz tablic informacyjnych
obowiązuje:
a) zakaz stosowania szyldów oraz tablic informacyjnych o wymiarach przekraczających wielkości:
- dla nośników płaszczyznowych – max. 1.0 m2 powierzchni,
- dla nośników prostopadłych tzw. wysięgników – maksymalnie odległość 80 cm od elewacji do krańca
wysięgnika z szyldem oraz 60 cm wysokości;
b) zakaz umieszczania szyldów oraz tablic informacyjnych na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5
m nad poziomem przyległego terenu,
c) zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu informującego o podmiocie i prowadzonej działalności, na
elewacji budynku, w którym działalność jest prowadzona,
d) zakaz umieszczania szyldów oraz tablic informacyjnych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło
(„odblaskowych”), projekcji świetlnych i elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym
się natężeniu, błyskowego lub pulsującego,
e) nakaz każdorazowego dostosowania szyldów oraz tablic informacyjnych umieszczanych na elewacji
budynku do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku, z możliwością mocowania na
wysięgnikach lub płasko na elewacji lub witrynie lokalu (max. 20 % powierzchni witryny),
f) nakaz umieszczania szyldów i tablic informacyjnych na ogrodzeniach z zachowaniem płaszczyzny
i wysokości ogrodzenia,
g) zakaz umieszczania szyldów oraz tablic informacyjnych powyżej linii parteru budynku (gzymsu
rozdzielającego parter od pierwszego piętra), w tym w oknach na całej elewacji budynku oraz na dachach
i kalenicach oraz ścianach szczytowych budynków;
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8) zakaz budowy ogrodzeń o wysokości powyżej–2,2 m oraz ogrodzeń pełnych od strony dróg i miejsc
publicznych;
9) utrzymanie istniejącej zabudowy a także budynków, które zostaną zrealizowane na podstawie
prawomocnych decyzji administracyjnych - z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz
zmiany sposobu użytkowania w celu poprawienia standardów lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze,
katastrofie) wyłącznie z zachowaniem rygorów jakie określono w niniejszej Uchwale dla poszczególnych
rodzajów zabudowy;
10) w sytuacji, w której na danym terenie plan nie dopuszcza lokalizacji nowych budynków, możliwość
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących ogranicza się
do zwiększenia powierzchni użytkowej o nie więcej niż 30 % w okresie obowiązywania planu, bez
możliwości ponownego zwiększenia powierzchni obiektu; dopuszcza się ponadto możliwość budowy na
zasadzie wymiany substancji w obrębie rolniczej działki siedliskowej; ustalenia powyższe nie dotyczą
obiektów, które powstały niezgodnie z przepisami prawa;
11) ustala się następujące zasady dotyczące wyznaczonego na Rysunku planu systemu ciągów pieszych:
a) system ciągów pieszych tworzą ciągi piesze wskazane na Rysunku planu,
b) wskazane na Rysunku planu przebieg ciągów pieszych ma charakter informacyjny,
c) przy realizacji sytemu ciągów pieszych obowiązuje zasada nie naruszania ich ciągłości i połączeń;
12) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie
dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek;
13) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji
kołowej, transportu publicznego i komunikacji pieszej wymaga zapewnienia warunków dla poruszania się
osób niepełnosprawnych (w tym z dysfunkcją wzroku) – w terenach z urządzeniami i obiektami dla
komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej.
§ 9. Ustalenia w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości
1. Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości; w przypadku
ich podjęcia z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości - na warunkach określonych
w przepisach odrębnych - należy odpowiednio uwzględnić szczegółowe warunki zagospodarowania określone
w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów.
2. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN, MN-k):
a) powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż1000 m2,
b) szerokość nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 18mw przypadku zabudowy
wolnostojącej oraz 14m w przypadku zabudowy bliźniaczej,
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU-k):
a) powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż1200 m2,
b) szerokość nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 18 m w przypadku zabudowy
wolnostojącej oraz 14 m w przypadku zabudowy bliźniaczej,
3) dla terenów zabudowy usługowej (U, U-k):
a) powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż2000 m2,
b) szerokość nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 18 m;
4) dla terenów usług rekreacji (U-r), powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza
niż 2000 m2.
3. Powierzchnia nowowydzielanych działek powinna każdorazowo uwzględniać charakter planowanego
programu usługowego oraz związane z nim wymagania dla obsługi komunikacyjnej i parkingowej określone
w niniejszej uchwale.
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4. W przypadkach regulacji stanu prawnego granic wyłącznie w celu zwiększenia powierzchni działek
sąsiednich, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności dopuszcza się wydzielenie działek
o powierzchni mniejszej niż określone w ust. 2 z zastrzeżeniem, iż wszystkie działki po podziale i scaleniu będą
spełniały określone w ust. 2 parametry.
5. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż określone w ust.2w celu wydzielenia
nowych dojazdów, dróg i parkingów oraz w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej.
Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów
§ 10. 1. Określone w Rozdziale
zagospodarowania obejmują:

III

ustalenia

dotyczące

przeznaczenia

terenów

i zasad

ich

1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie uzupełniające;
3) warunki lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in. parametry:
a) wskaźniki powierzchni zabudowy,
b) wskaźnik terenu biologicznie czynnego,
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy,
e) wysokości zabudowy,
f) geometrię dachu,
g) kolorystykę obiektów.
2. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego
jest łączne spełnienie warunków zapisanych w pozostałych ustaleniach Uchwały.
§ 11. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na Rysunku planu
symbolami 1-18MN z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami MN dopuszcza się:
1) lokalizację wbudowanej funkcji usługowej o charakterze komercyjnym, o powierzchni odpowiadającej
definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawartej w przepisach odrębnych;
2) lokalizację wolnostojących obiektów usługowych;
3) lokalizację wolnostojących budynków garażowych dla samochodów osobowych, gospodarczych oraz
garażowo-gospodarczych z ograniczeniem do 50,0 m2 powierzchni zabudowy poszczególnych budynków;
4) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej;
5) realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw;
6) lokalizację obiektów małej architektury;
7) realizację dróg wewnętrznych, parkingów;
8) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
9) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia uzupełniającego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni przeznaczenia uzupełniającego określonego w ust. 2 pkt 2 oraz 3, nie stanowiła więcej niż 20%
powierzchni terenu inwestycji.
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4. Dla terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, w granicach strefy hydrogenicznej
ustala się możliwość zastosowania ustaleń zawartych w ust. 2 z zastrzeżeniem:
1) z uwagi na możliwość wystąpienia podtopień działalność inwestycyjna winna być prowadzona ze
świadomością możliwości wystąpienia zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi;
2) istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania, rozbudowy, przebudowy nadbudowy i zmiany sposobu
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie;
3) dopuszcza się możliwość realizacji nowych obiektów, z zastrzeżeniem, iż inwestorzy winni podjąć
działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat w przypadku wystąpienia zagrożenia, tj. m.in.
realizacji obiektów bez podpiwniczenia, podniesienia rzędnej parteru budynku oraz zastosowanie
technologii budowlanej pozwalającej na zabezpieczenie budynku przed działaniem wody.
5. Dla terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolami 6MN, 12MN, w granicach terenów osuwisk
aktywnych ustala się konieczność przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów obowiązujących dla
strefy zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych w terenach osuwisk aktywnych określonych w § 6 ust. 1
pkt 7.
6. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa.
7. W granicach terenów MN ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy mieszkaniowej:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;
5) wysokość zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – maksymalnie 10 m,
b) dla budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych – maksymalnie
jedna kondygnacja, wysokość maksymalnie 6,0m; w przypadku realizacji zadaszenia w formie tarasu
wysokość maksymalną należy dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą kondygnacją nadziemną
budynku mieszkalnego;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych ustala się dachy dwu- lub wielospadowe (w tym naczółkowe
i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 35o do 45°, z dopuszczeniem
przekrycia lukarn dachem płaskim,
b) dla budynków usługowych, gospodarczych i garaży ustala się dachy dwu- lub wielospadowe (w tym
naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 15o do 45°;
dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii dachu istniejącego,
d) dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami oraz oknami połaciowymi;
7) kolorystyka obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się
stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
b) dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
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c) ustala się zasadę aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych w kolorze jaskrawym.
8. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) wskaźnik powierzchni istniejącej zabudowy jest przekroczony, dopuszcza się
możliwość przebudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków na tej działce bez podwyższenia
zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy.
9. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji, gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) teren biologicznie czynny jest mniejszy niż ustalony minimalny wskaźnik,
dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków, budowli,
dróg komunikacji kołowej i kolejowej na tej działce bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu
biologicznie czynnego.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1-7MN-k z podstawowym przeznaczeniem pod
lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami MN-k dopuszcza się:
1) budowę nowych budynków mieszkalnych oraz przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania
istniejących obiektów lub ich części pod warunkiem przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów
obowiązujących dla strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej określonych w § 7 ust.1, pkt 2;
2) nadbudowę budynków wynikającej wyłącznie ze zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego, w tej
sytuacji dopuszcza się zwiększenie istniejącej wysokości budynku do wartości określonej w ust. 5 pkt 5;
3) lokalizację wbudowanej funkcji usługowej o charakterze komercyjnym, o powierzchni odpowiadającej
definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawartej w przepisach odrębnych;
4) lokalizację wolnostojących obiektów usługowych;
5) lokalizacji wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych
z ograniczeniem do 50,0 m2 powierzchni zabudowy poszczególnych budynków;
6) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej;
7) realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw; obiektów małej architektury;
8) realizację dróg wewnętrznych, parkingów;
9) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
10) lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia uzupełniającego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, z zachowaniem proporcji tak, aby:
1) suma powierzchni przeznaczenia uzupełniającego określonego ust. 2 pkt 5, oraz 9 nie stanowiła więcej niż
40% powierzchni terenu inwestycji;
2) suma powierzchni przeznaczenia uzupełniającego określonego ust. 2 pkt 4 nie stanowiła więcej niż 15%
powierzchni terenu inwestycji.
4. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa.
5. W granicach terenów MN-k ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy mieszkaniowej:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 50%;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3;
5) wysokość zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – maksymalnie 10 m,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 17 –

Poz. 1136

b) dla budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych – maksymalnie
jedna kondygnacja, wysokość maksymalnie 6,0m; w przypadku realizacji zadaszenia
w formie tarasu wysokość maksymalną należy dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą kondygnacją
nadziemną budynku mieszkalnego,
c) nie dopuszcza się nadbudowy istniejących budynków;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych ustala się dachy dwu- lub wielospadowe (w tym naczółkowe
i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 35o do 45°,
b) dla budynków usługowych, gospodarczych i garaży ustala się dachy dwu- lub wielospadowe (w tym
naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 15o do 45°,
dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
c) dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami oraz oknami połaciowymi,
e) dla istniejących budynków ustala się konieczność zachowania obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii dachu istniejącego;
7) kolorystyka obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się
stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
b) dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
c) ustala się zasadę aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych w kolorze jaskrawym.
6. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) wskaźnik powierzchni istniejącej zabudowy jest przekroczony, dopuszcza się
możliwość przebudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków na tej działce bez podwyższenia
zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy.
7. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji, gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) teren biologicznie czynny jest mniejszy niż ustalony minimalny wskaźnik,
dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków, budowli,
dróg komunikacji kołowej i kolejowej na tej działce bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu
biologicznie czynnego.
§ 13. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1-2MU-k z podstawowym przeznaczeniem pod
lokalizację zabudowy:
1) mieszkaniowo-usługowej;
2) mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych;
3) usługowej w formie budynków wolnostojących.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami MU-k dopuszcza się:
1) lokalizację wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych
z ograniczeniem do 50,0m2 powierzchni zabudowy poszczególnych budynków;
2) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej;
3) realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw;
4) lokalizację obiektów małej architektury;
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5) realizację dróg wewnętrznych, parkingów;
6) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
7) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia uzupełniającego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni przeznaczenia uzupełniającego określonego ust. 2 pkt 1 oraz 5, nie stanowiła więcej niż 25%
powierzchni terenu inwestycji.
4. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa.
5. W granicach terenów MU-k ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy mieszkaniowej:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy:
a) dla terenu 1MU-k maksymalnie 30%;
b) dla terenu 2MU-k maksymalnie 50%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 30%;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;
5) wysokość zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - maksymalnie 10 m,
b) dla budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych – maksymalnie
jedna kondygnacja, wysokość maksymalnie 6,0m; w przypadku realizacji zadaszenia w formie tarasu
wysokość maksymalną należy dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą kondygnacją nadziemną
budynku mieszkalnego;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych ustala się dachy dwu- lub wielospadowe (w tym naczółkowe
i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 35o do 45°, z dopuszczeniem
przekrycia lukarn dachem płaskim,
b) dla budynków usługowych, gospodarczych i garaży ustala się dachy dwu- lub wielospadowe (w tym
naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 15o do 45°;
dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii dachu istniejącego,
d) dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami oraz oknami połaciowymi;
7) kolorystyka obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się
stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
b) dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
c) ustala się zasadę aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych w kolorze jaskrawym.
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6. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) wskaźnik powierzchni istniejącej zabudowy jest przekroczony, dopuszcza się
możliwość przebudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków na tej działce bez podwyższenia
zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy.
7. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji, gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) teren biologicznie czynny jest mniejszy niż ustalony minimalny wskaźnik,
dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków, budowli,
dróg komunikacji kołowej i kolejowej na tej działce bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu
biologicznie czynnego.
§ 14. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na Rysunku planu symbolem U z podstawowym przeznaczeniem pod realizację zabudowy usługowej.
2. Ustala się zasadę zagospodarowania terenu, budowy nowych budynków oraz przebudowy i rozbudowy
istniejących obiektów pod warunkiem przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów obowiązujących dla
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej określonych w § 7 ust.1, pkt 2;
3. Dla terenu oznaczonego symbolem U dopuszcza się:
1) funkcję mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością usługową;
2) funkcję zaplecza technicznego, magazynowego, socjalnego;
3) realizację dróg wewnętrznych, parkingów;
4) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
5) lokalizację obiektów małej architektury;
6) realizację zieleni izolacyjnej i urządzonej;
7) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenów U ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 30%;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5;
5) wysokość zabudowy:
a) jedna kondygnacja, wysokość - maksymalnie 6,0m,
b) nie dopuszcza się nadbudowy istniejącego budynku;
6) geometria dachów:
a) dla budynków usługowych, gospodarczych i garaży ustala się dachy dwu- lub wielospadowe (w tym
naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 15o do 45°,
b) w przypadku rozbudowy istniejącego obiektu dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego
dachu do geometrii dachu istniejącego,
c) dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci;
7) kolorystyka obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się
stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
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b) dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
c) ustala się zasadę aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych w kolorze jaskrawym.
6. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) wskaźnik powierzchni istniejącej zabudowy i wskaźnik intensywności
zabudowy jest przekroczony, dopuszcza się możliwość przebudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących
budynków na tej działce bez podwyższenia zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy.
7. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji, gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) teren biologicznie czynny jest mniejszy niż ustalony minimalny wskaźnik,
dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków, budowli,
dróg komunikacji kołowej i kolejowej na tej działce bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu
biologicznie czynnego.
§ 15. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na Rysunku planu symbolem U-k
z podstawowym przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę usługową.
2. Ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków oraz zasadę zagospodarowania terenu, przebudowy oraz
rozbudowy istniejących obiektów pod warunkiem przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów
obowiązujących dla strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej określonych w§ 7 ust.2.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem U-k dopuszcza się możliwość realizacji:
1) przebudowy istniejącego obiektu oraz jego rozbudowy i zmiany wysokości o nie więcej niż 20%
powierzchni użytkowej jednorazowo w okresie obowiązywania planu;
2) funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową;
3) funkcji zaplecza technicznego, socjalnego;
4) dróg wewnętrznych, parkingów;
5) ciągów pieszych i tras rowerowych;
6) obiektów małej architektury;
7) zieleni izolacyjnej i urządzonej;
8) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
4. W granicach terenów U-k ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,26;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie określa się z uwagi na zakaz lokalizacji nowych
budynków;
5) wysokość zabudowy - dopuszcza się zwiększenie wysokości istniejącego budynku wyłącznie w celu
utrzymania go w dobrym stanie technicznym, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;
6) geometria dachów:
a) dla istniejącego budynku ustala się zachowanie obecnej geometrii dachu,
b) dopuszcza się doświetlenie dachu oknami połaciowym;
7) kolorystyka obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się
stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
b) dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
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c) ustala się zasadę aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych w kolorze jaskrawym.
5. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) wskaźnik powierzchni istniejącej zabudowy jest przekroczony, dopuszcza się
możliwość przebudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków na tej działce bez podwyższenia
zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy.
6. Na terenie znacznie zainwestowanym, to jest w sytuacji, gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień
wejścia w życie zmiany planu) teren biologicznie czynny jest mniejszy niż ustalony minimalny wskaźnik,
dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub wymiany istniejących budynków, budowli,
dróg komunikacji kołowej i kolejowej na tej działce bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu
biologicznie czynnego.
§ 16. 1. Wyznacza się teren usług rekreacji, oznaczony na Rysunku planu symbolem U-r z podstawowym
przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji z urządzeniami sportowymi np.: boiska do gier, bieżnie, itp.
2. Ustala się zasadę zagospodarowania terenu, budowy nowych budynków oraz przebudowy i rozbudowy
istniejących obiektów pod warunkiem przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów obowiązujących dla
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej określonych w § 7 ust.1, pkt 2.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem U-r dopuszcza się możliwość realizacji:
1) zabudowy gospodarczej oraz zaplecza technicznego oraz socjalnego;
2) wbudowanej funkcji usług komercyjnych o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni użytkowej
obiektu określonego w pkt.1;
3) terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
4) dróg wewnętrznych, parkingów;
5) ciągów pieszych i tras rowerowych;
6) obiektów małej architektury;
7) zieleni urządzonej;
8) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
4. W granicach terenu U-r ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 10%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,07;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,10;
5) wysokość zabudowy – maksymalnie 6m;
6) geometria dachów - ustala się dachy dwu- i wielospadowe, z wyłączeniem dachów kopertowych,
o nachyleniu połaci dachowej od 15o do 45o;
7) kolorystyka obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości
z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się
stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
b) dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
c) ustala się zasadę aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz
stosowania pokryć dachowych w kolorze jaskrawym.
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§ 17. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone
na Rysunku planu symbolami 1-7ZR, z podstawowym przeznaczeniem jako pola uprawne, łąki, pastwiska,
zalesienia i zakrzewienia śródpolne oraz zieleń położona wzdłuż cieków wodnych pełniąca funkcję otuliny
biologicznej oraz izolacji od intensywnego zagospodarowania lub użytkowania.
2. W granicy terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolem ZR dopuszcza się:
1) utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z możliwością
przeprowadzania remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach określonych w §11;
2) rolnicze użytkowanie terenów;
3) dojścia piesze i dojazdy nie wyznaczone w planie;
4) trasy rowerowe i szlaki turystyczne;
5) realizację urządzeń sportu i rekreacji;
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz realizację urządzeń wodnych;
7) realizację nowych zalesień.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ust. 2 pkt 3-5
jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego oraz zachowanie proporcji, aby
łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 15%
powierzchni przeznaczenia podstawowego.
4. W granicach terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolem ZR ustala się zakaz:
1) realizacji nowej zabudowy z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.;
2) realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5m od koryt rzecznych i cieków wodnych z uwagi na
możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się zwierząt dziko żyjących.
5. Ustala się zakaz likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynika to
z ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny lasów oznaczony na Rysunku planu symbolami 1-7ZL z podstawowym
przeznaczeniem pod lasy.
2. W granicy terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolem ZL ustala się:
1) prowadzenie gospodarki leśnej stosownie do przepisów odrębnych;
2) możliwość realizacji nie wyznaczonych na Rysunku planu szlaków turystycznych.
3. W granicy terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolem ZL ustala się całkowity zakaz realizacji
nowych budynków z wyjątkiem obiektów oraz urządzeń służących bezpośrednio działalności leśnej.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na Rysunku planu symbolem WS
z podstawowym przeznaczeniem pod wody powierzchniowe.
2. W granicach terenu WS dopuszcza się:
1) realizację budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową;
2) realizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
3) lokalizację mostów i kładek pieszych oraz możliwość realizacji urządzeń wodnych służących
rekreacyjnemu wykorzystaniu cieku.
3. Tereny WS należy traktować jako jeden ciągły teren niezależnie od przecinających go terenów
komunikacji oraz dopuszczonych mostów, urządzeń i połączeń komunikacyjnych.
4. Obowiązuje zakaz realizacji zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej
oraz ochronie przeciwpowodziowej, stosownie do przepisów odrębnych.
5. Dopuszcza się prace konserwacyjne w zakresie utrzymania, zabezpieczenia oraz ochrony wynikające
z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych.
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§ 20. 1. Ustala się następujący sposób obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem:
1) wyznacza się tereny dróg publicznych oznaczone na Rysunku planu symbolami:
a) KDG ulica główna (obejmująca swym zasięgiem fragment ulicy Wiśnickiej, drogi wojewódzkiej nr 965),
b) KDL -ulica lokalna,
c) od 1KDD do 10KDD-ulice dojazdowe;
2) wyznacza się tereny dróg niepublicznych oznaczone na Rysunku planu symbolami od 1KDW do 24KDW
- ulice wewnętrzne;
3) podstawowym przeznaczeniem terenów tras komunikacyjnych jest lokalizacja ulic,
z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia ulicy w obszarze (jezdnie, chodniki, obiekty małej
architektury, trasy rowerowe, ciągi piesze, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze
i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte,
oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu
uciążliwości komunikacyjnej);
4) szerokość dróg określa Rysunek planu;
5) obsługa terenów przyległych do ulicy KDG odbywać się może wyłącznie z układu ulic KDL i KDW lub
w przypadku braku takiej możliwości z istniejących zjazdów; ustala się zakaz lokalizacji nowych zjazdów
z ulicy KDG.
2. Podstawowe elementy komunikacji zbiorowej:
1) obszar objęty planem obsługiwany będzie jak obecnie komunikacją autobusową;
2) linie autobusowe prowadzone będą istniejącymi ulicami.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji tras rowerowych w ramach linii rozgraniczających ulic, zgodnie
z Rysunkiem planu:
1) ustala się, iż prowadzenie tras rowerowych możliwe jest w pozostałych ulicach układu lokalnego bez
wprowadzania segregacji użytkowników ruchu w przekroju poprzecznym dróg;
2) przewiduje się możliwość prowadzenia tras rowerowych w obrębie terenów przeznaczonych na cele
komunikacji jako:
a) wydzielone trasy rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe,
b) oznakowane trasy rowerowe, prowadzone w obrębie jezdni ulic dojazdowych KDL, KDD oraz dróg
wewnętrznych KDW.
4. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej obszaru:
1) określa się wymagane minimalne ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, odpowiednio do
przeznaczenia terenów:
a) zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U, U-k – 2 miejsca na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami MU-k - 2 miejsca na 1 budynek
mieszkalny jednorodzinny (w tym garaż) oraz dodatkowo 2 miejsca na 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,
c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami MN, MN-k, - 2 miejsca na 1 budynek
mieszkalny jednorodzinny (w tym garaż),
d) usług rekreacji U-r – 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni.
5. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających dróg KDL iKDD;
2) w formie parkowania przykrawężnikowego w obrębie linii rozgraniczających dróg KDL i KDD.
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6. Tereny istniejących dróg wewnętrznych, określone na Rysunku planu, pozostawia się do utrzymania
z dopuszczeniem możliwości ich likwidacji lub zmiany ich przebiegu pod warunkiem utrzymania pełnej
dostępności komunikacyjnej terenów, które obsługiwały przed dokonaniem zmiany.
7. Minimalną szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi w terenach budowlanych
ustala się na 5m.
Rozdział 4.
Zasady rozwoju infrastruktury technicznej
§ 21. 1. Utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej, zapewniając możliwość ich rozbudowy, przebudowy, modernizacji oraz remontu w sposób
nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów odrębnych.
2. Sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń z nią związanych dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach prowadzić w pasach drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi a w przypadkach lokalizowania
na innych terenach, w sposób nie kolidujący i podporządkowany określonemu w planie przeznaczeniu terenu.
W przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza się ich
przebudowę według przepisów odrębnych.
3. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objęte niniejszym planem mają zostać
wyposażone w zbiorcze systemy zaopatrzenia w wodę, zapewniające wszystkim mieszkańcom, jak
i pozostałym odbiorcom wymaganą ilość wody, niezawodność dostawy i odpowiednią jakość wody,
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
2) utrzymuje się dotychczasowy system zaopatrzenia w wodę z wodociągu „Bochnia” zasilanego z ujęcia
wody z rzeki Raby i urządzeń wodociągowych związanych z tym systemem, które zlokalizowane są poza
obszarem objętym niniejszym planem;
3) zasadniczym źródłem zaopatrzenia w wodę osiedla Kurów jest rurociąg przebiegający wzdłuż ul. Kurów od
strony centrum miasta;
4) utrzymuje się istniejącą na terenie osiedla miejską sieć wodociągową, w skład której wchodzą:
a) przewód główny 160 mm przebiegający wzdłuż ulicy Wiśnickiej i części ulicy Bujaka,
b) przewody rozdzielcze 110 i 90 mm, między innymi w ulicach: Bujaka i Kurów oraz istniejącą
pompownię wody zlokalizowaną w rejonie ulicy Wiśnickiej;
5) obowiązuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym sieci wodociągowych oraz urządzeń wymienionych
w pkt. 4), które mogą być modernizowane i rozbudowywane stosownie do potrzeb;
6) ustala się realizację sieci wodociągowej rozdzielczej dla nowo wprowadzonej zabudowy w oparciu
o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz miejsc
przyłączenia sieci do zasilania, a także lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
wodociągowej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi
ustaleniami planu;
7) obowiązuje rozbudowa sieci wodociągowej w oparciu o wymieniony w pkt. 2-4, system wodociągowy
prowadzony wzdłuż istniejących i projektowanych dróg o średnicy nie mniejszej niż ø100mm;
8) w stosunku do nowej zabudowy ustala się wyprzedzającą lub równoległą realizację sieci wodociągowej;
9) na terenach nieuzbrojonych w sieć wodociągową dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych
studni z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych, do czasu realizacji miejskiej
sieci wodociągowej.
4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych:
1) obowiązuje odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej
kanalizacją miejską do istniejącej wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków, usytuowanej w północnej
części miasta poza obszarem objętym planem;
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2) zasadniczą częścią systemu kanalizacji miejskiej w obszarze objętym planem jest istniejący zbiorczy kanał
sanitarny o średnicy 200 mm, który przebiega wzdłuż ulicy Kurów w północnej części obszaru objętego
niniejszym planem;
3) w celu utworzenia systemu, o którym mowa w pkt. 1-2 i zapewnienia wymaganego standardu obsługi
mieszkańców niezbędne jest uzbrojenie w kanalizację sanitarną osiedla i podłączenie do istniejącego
zbiorczego kanału sanitarnego 200 mm biegnącego wzdłuż ulicy Kurów w północnej części obszaru
objętego planem;
4) ustala się sukcesywną realizację zbiorczej kanalizacji sanitarnej zapewniającą wymierne efekty ekologiczne
i funkcjonalne;
5) wprowadza się obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
6) na terenach skanalizowanych ustala się w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zasadę
wyprzedzającej lub równoległej budowy sieci kanalizacyjnej uwzględniającej docelowe średnice kanałów;
7) poza zasięgiem zbiorczej kanalizacji sanitarnej przewiduje się nieliczną zabudowę rozproszoną usytuowaną
głównie w części zachodniej i wschodniej przedmiotowego obszaru, gdzie budowa kanalizacji jest
nieuzasadniona ekonomicznie;
8) na obszarze nie objętym zbiorowym systemem kanalizacyjnym, do czasu realizacji systemu dopuszcza się:
a) indywidualne systemy oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów
odrębnych,
b) stosowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków, pod warunkiem systematycznego
wywozu ścieków do punktów zlewnych; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone
przepisami odrębnymi;
9) na terenach objętych planem obowiązuje uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
a) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi
i zahamowanie degradacji środowiska gruntowo-wodnego,
b) wymóg i okresową kontrolę szczelności zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków oraz
zapewnienie możliwości dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego.
5. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych:
1) wody opadowe z powierzchni szczelnych stwarzające zagrożenie dla środowiska, w tym m.in. z drogi
wojewódzkiej, powinny być ujęte w systemy kanalizacyjne i oczyszczane przed wprowadzeniem do wód
lub do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) na terenach rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej gdzie nie występują lokalne podtopienia
w czasie powodzi dopuszcza się retencję wód opadowych i ponowne ich wykorzystanie bądź infiltrację do
gruntu.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala się:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o istniejące i planowane stacje
transformatorowe, lokalizacja i ilość dodatkowych linii i stacji SN/nN wynikać będzie z bilansu potrzeb na
dostawę mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
2) wskazuje się jako zasadę budowę stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN jako stacji napowietrznych
lub wnętrzowych;
3) zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia;
4) dopuszcza się budowę linii średniego i niskiego napięcia w wykonaniu napowietrznym i kablowym;
5) dopuszcza się przebudowę napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia na linie kablowe w zgodzie
z przepisami odrębnymi;
6) przy ustalaniu lokalizacji obiektów, jako strefy ograniczonego użytkowania, które zapewniają
nie przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami
odrębnymi przyjmuje się:
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a) dla linii napowietrznych 400 kV - po 40 m z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi,
b) dla linii napowietrznych 110 kV - 29 m licząc po 14,5 m od osi linii,
c) dla linii napowietrznych 15 kV

- 12 m licząc po 6 m od osi linii,

d) dla linii napowietrznych niskiego napięcia - 1 m licząc od skrajnego przewodu,
e) dla linii kablowych SN i nN - 1 m licząc po 0,5 m od osi linii.
7) dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania energii, takie jak: energia słoneczna przetworzona na
prąd elektryczny w ogniwach fotowoltaicznych, energia wytworzona przez turbiny parowe lub pompy
ciepła;
8) zakazuje się lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowi.
7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1) głównym źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca sieć gazociągów średniego ciśnienia
wyprowadzonych ze stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej poza obszarem objętym planem;
2) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia,
w oparciu o gazociągi istniejące;
3) dla istniejących gazociągów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg należy zachować odległości
podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
4) projektowane gazociągi należy układać poza obrębem linii rozgraniczających dróg, lokalizowanie ich
w obrębie pasa drogowego dopuszcza się wyjątkowo na warunkach zgodnych z przepisami odrębnymi;
5) dopuszczalne trasy gazociągów nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu;
6) wymiary oraz warunki zagospodarowania stref w obrębie odległości podstawowych i stref kontrolowanych,
regulują przepisy odrębne.
8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ciepłowniczego ustala się:
1) utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej
w oparciu o indywidualne źródła ciepła i lokalne systemy grzewcze;
2) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw, dla nowych budynków
zaleca się wykorzystanie niskoemisyjnych nośników energii i zastosowania technologii i urządzeń
zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska.
9. W zakresie budowy obiektów energetyki geotermalnej dopuszcza się ich lokalizację pod warunkiem
zachowania zgodności z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
10. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy
i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji:
1) Utrzymuje się przebieg istniejących sieci i lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;
2) Zaspokojenie potrzeb w zakresie łączności publicznej nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę
telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych urządzeń sieci telekomunikacyjnej;
3) W terenach zabudowy mieszkaniowej MN, MN-k, MU-k dopuszcza się lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych;
4) W pozostałych terenach, nie wymienionych w ust. 3, dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
5) W obrębie pasa drogowego istniejących i planowanych ulic dopuszcza się lokalizację obiektów
telekomunikacyjnych.
11. W zakresie gospodarki odpadami ustala się jej prowadzenie zgodnie z przepisami odrębnymi.
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Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 22. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla „Kurów” zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/61/07 Rady Miasta Bochnia z dnia
29 marca 2007 r. (Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 634, poz. 4186).
§ 23. W związku z uchwaleniem planu, ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu w wysokościach:
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN-k, MU-k, U, U-k;
2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami: U-r, ZR, ZL, WS, KDG, KDL, KDD, KDW.
§ 24. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/404/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 stycznia 2014 roku
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSIEDLA „KURÓW” W BOCHNI
SKALA 1:2000*
UKŁAD SEKCJI

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/404/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 stycznia 2014 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA BOCHNIA W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH
DO PROJEKTU ZMIANY OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
OSIEDLA „KURÓW”
Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera listę uwag nieuwzględnionych i uwzględnionych częściowo.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miasta Bochnia postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:
CZĘŚĆ I.
– W RAMACH I WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 26 czerwca 2013 r. do 24 lipca 2013 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu oraz uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu tego planu, tj. do dnia 13 sierpnia 2013 r. – wpłynęły 3 uwagi, jedna z nich została uwzględniona w całości.
Burmistrz Miasta Bochnia Zarządzeniem Nr 222/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu zmiany planu.
W zakresie uwag uwzględnionych i uwzględnionych częściowo zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w projekcie zmiany planu.
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Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
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Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

3.

4.

5.

6.

[…]*

Zwraca się z prośbą o dokonanie analizy
MPZP dla ulicy Kurów.
Według
przygotowanego
planu
droga
dojazdowa do pobliskich pól jest ujęta
w planie, jako droga prywatna [dotyczy
działek nr 4216, 4217, 4218]. W związku
z tym jedyna droga dojazdowa do działki nr
4218 na bardzo długim odcinku została
wyznaczona drogą prywatną, co może się
wiązać z dużymi kosztami w celu jej adaptacji.
Wnosi o sprawdzenie tego stanu, gdyż według
informacji obecnych użytkowników droga jest
państwowa.
W przypadku, gdy droga jest prywatna wnosi
o korektę planu i ujecie drogi dojazdowej
najkrótszym odcinkiem, wzdłuż działek 4216,
4217, w południowej jej części.
Informuje, iż ma dojazd do swojej
nieruchomości przez powyższe działki, ale ma
problem
z ustaleniem tego faktu przez brak dokumentu
zakupu działki.

4218,

10MN,
3ZR

Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia uwagi

7.

8.

Wyjaśnienie

9.

Uwaga pozostaje częściowo Uwaga uwzględniona w części
Burmistrz nieuwzględniona przez Radę dotyczącej analizy własności
elementów układu komunikaMiasta
Miasta Bochnia
cyjnego
w przedmiotowym
Bochnia
rejonie. Droga wymieniona
częściowo
w uwadze ma status drogi
nie
prywatnej, nie jest własnością
uwzględnił
Miasta.
wniesionej
uwagi
Uwaga
nieuwzględniona
w zakresie zmiany układu
drogowego i wyznaczenia drogi
dojazdowej
gdyż
zaproponowana
przez
wnioskodawcę
lokalizacja
nie daje możliwości spełnienia
parametrów
określonych
w przepisach prawa dla dróg
dojazdowych (szerokość 10m,
parametry
skrzyżowania),
powodowałaby też kolizyjność
układu
komunikacyjnego.
Ponadto
proponowany
w uwadze przebieg drogi
narusza nieruchomości, których
wnioskodawca
nie jest
właścicielem.
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3.

4.

5.

6.

[…]*

Wnioskują o uwzględnienie drogi dojazdowej
do działki nr 4548. Zgodnie z umową
sprzedaży na rzecz działki ustanowiona została
służebność
przejazdu,
Przechodu
i przegonu szlakiem szerokości dwa metry
przez południową granicę działki nr 381/2
[obecnie nr 4558, 4557, 4556]. W przypadku
nieuwzględnienia prośby działka zostanie
pozbawiona
jakiejkolwiek
możliwości
przejazdu.

4548

7ZR

Załączono akt notarialny.

7.

8.

9.

Uwaga
nieuwzględniona.
Uwaga pozostaje
położona
jest
Burmistrz nieuwzględniona przez Radę Działka
w znacznym oddaleniu od
Miasta
Miasta Bochnia
istniejących
Bochnia
i
projektowanych
terenów
nie
przeznaczonych pod zabudowę.
uwzględnił
Wyznaczenie w projekcie planu
wniesionej
drogi dojazdowej wiązałoby się
uwagi
z przeznaczeniem pod drogę
pasa
szerokości
10m,
biegnącego
po
działkach,
których wnioskodawca nie jest
właścicielem. Pas ustanowionej
służebności
o szerokości
2 metrów nie spełnia bowiem
parametrów drogi dojazdowej
ani
wewnętrznej,
według
przepisów
prawa.
Nadmienia się jednak, iż fakt
nie wyznaczenia
w projekcie
planu
drogi
dojazdowej
nie znosi prawa służebności
przejazdu,
przechodu
i przegonu, zatem dojazd do
działki będzie nadal możliwy
pasem szerokości 2m.

________
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały
usunięte dane osobowe.
CZĘŚĆ II.
- W RAMACH II WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 4 września 2013 r. do 2 października 2013 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu oraz uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu tego planu, tj. do dnia 16 października 2013 r. – nie wpłynęła żadna uwaga.
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Na publiczną dyskusję nie przybyły żadne zainteresowane osoby oraz nie zgłoszono żadnych uwag.
CZĘŚĆ III.
- W RAMACH III WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
został wyłożony po raz trzeci do publicznego wglądu w okresie od 25 listopada 2013r. do 23 grudnia 2013 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu oraz uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu tego planu, tj. do dnia 10 stycznia 2014r. – nie wpłynęła żadna uwaga.
Na publiczną dyskusję nie przybyły żadne zainteresowane osoby oraz nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/404/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 stycznia 2014 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH, ZMIANY OBOWIĄZUJĄCEGO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU OSIEDLA
„KURÓW” W BOCHNI
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zadania własne gminy,
zapisane w niniejszej zmianie planu, obejmują w szczególności sprawy:
gminnych dróg i ulic,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
„Kurów” w Bochni został określony w Uchwale Nr XIV/154/11 Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2011r. oraz w załączniku graficznym stanowiącym jej integralną część.
Przedmiotem
zmiany
jest
umożliwienie
zagospodarowania
obszaru
w sposób
zgodny
z wytyczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kierunkami rozwoju
Miasta Bochnia, w warunkach presji rozwoju urbanistycznego gminy. Powierzchnia obszaru objętego zmianą
wynosi ok.196,32 ha.
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu
Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej obszaru
objętego zmianą planu, zostały określone w ustaleniach ww. zmiany planu, to jest
w uchwale Rady Miasta Bochnia w sprawie uchwalenia zmiany obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” oraz części graficznej zmiany planu stanowiącej
integralną część uchwały.
W zakresie należącym do zadań własnych Miasta Bochnia zapisano w zmianie planu inwestycje
infrastrukturalne obejmujące:
1. Rozbudowę układu komunikacyjnego:
Obsługa komunikacyjna obszaru nastąpi poprzez istniejący i planowany układ dróg publicznych. Zmiana
planu dla terenu Osiedla „Kurów” wprowadza korektę w postaci rozbudowy dwóch dróg dojazdowych KDD
gdyż dojazd i dojście do wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej objętych zmianą
planu nie mogą być zapewnione istniejącym oraz planowanym układem dróg wyznaczonych w obowiązującym
dokumencie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej
Obsługa terenów o zmienionych funkcjach w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
będzie realizowana zgodnie z zasadą określoną w ustaleniach zmiany planu za pomocą sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej znajdujących się w sąsiedztwie obszaru objętego zmianą.
Niewielka rozbudowa w zakresie przebiegu planowanych sieci infrastruktury technicznej wynika
z rozszerzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz z rozbudowy dwóch dróg dojazdowych KDD.
II. Realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Miasta Bochnia.
Budżet gminy będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego w zakresie obejmującym wyznaczenie fragmentów
dwóch dróg dojazdowych KDD zapewniających dojazd do wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rozbudowy dwóch odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło

