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UCHWAŁA* NR XI.94.2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) po przedłożeniu
przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru obejmującego
miejscowość Białka – etap A, Rada Miejska w Makowie Podhalańskim, po stwierdzeniu, że plan nie narusza
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański,
zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011 r.
zmienionego Uchwałą Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 października 2019 r.
uchwala co następuje:
Ustalenia wprowadzające
§ 1. 1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Maków
Podhalański - nazywany dalej planem. Plan obejmuje teren położony w granicach określonych w załączniku
graficznym, o którym mowa w Uchwale Nr XXXV/372/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia
29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański zmienionym
Uchwałą Nr XX.180.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. Powierzchnia
obszaru objętego planem wynosi ok. 1200 ha.
2. Plan obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz w części graficznej planu.
3. Integralne części uchwały stanowią:
1) Część graficzna planu, obejmująca rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu:
a) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu – Załącznik Nr 2,
b) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – Załącznik Nr 3.
§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte w treści uchwały obejmują:
____________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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1) Rozdział 1.
- Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2.
- Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu;
3) Rozdział 3.
- Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia wyodrębnionych kategorii terenów, zasad ich
zagospodarowania i warunków zabudowy;
4) Rozdział 4.
- Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;
5) Rozdział 5.
- Przepisy przejściowe i końcowe.
2. Ustalenia planu zawarte w treści uchwały odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych
w części graficznej planu.
3. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w części graficznej obowiązują łącznie, w zakresie określonym
uchwałą.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu jest zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla zintegrowania
rozwoju przestrzennego obszaru objętego planem.
§ 4. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje zgodnie z przepisami
odrębnymi dotyczącymi ich ochrony.
§ 5. 1. Na rysunku planu, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1, obowiązują następujące oznaczenia:
1) Elementy ustaleń planu:
a) przeznaczenie terenu według symboli podanych w §7,
b) granica obszaru objętego planem,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi,
g) strefy ochrony archeologicznej,
h) obiekty ujęte w ewidencji zabytków,
i) strefa ochrony zabytkowej struktury wsi;
2) Elementy oznaczone na rysunku planu wynikające z unormowań odrębnych:
a) stanowiska archeologiczne – punktowe i powierzchniowe,
b) tereny osuwisk aktywnych ciągle,
c) tereny osuwisk aktywnych okresowo,
d) tereny osuwisk nieaktywnych,
e) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi,
f) tereny osuwisk nieaktywnych – o powierzchni poniżej 5 arów,
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g) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
h) granica Gminy Maków Podhalański,
i) granica sołectwa Białka,
j) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 444 „Dolina rzeki Skawa”,
k) granica lokalnego zbiornika wód podziemnych Zbiornik Warstw Magura (Babia Góra) – dawny Główny
Zbiornik Wód Podziemnych nr 445,
l) odległości od cmentarza (50 m i 150 m),
m) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: strefy ograniczonej zabudowy od sieci
średniego napięcia 15kV oraz wysokiego napięcia 110 kV,
n) strefa ochrony sanitarnej ujęcia wody - pośrednia,
o) strefa kontrolowana dla sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 225.
2. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia informacyjne:
1) istniejąca sieć wysokiego napięcia 110 kV;
2) istniejąca sieć średniego napięcia 15kV;
3) istniejące stacje Trafo SN/Nn;
4) istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia PE DN 225;
5) granica obszaru zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q1% określona
w „Analizie programu inwestycyjnego zlewni Skawy”.
§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, jeśli z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański, sporządzany w wyniku podjęcia Uchwały Nr
XXXV/372/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014 r. zmienionej
Uchwałą Nr XX.180.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r.;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie ewidencyjnej
w skali 1:2 000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały;
4) ustaleniach planu – należy przez to rozumieć przepisy określone w tekście planu oraz na rysunku planu;
5) tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
6) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana
elewacja projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, tarasów,
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, ewentualnie innych niewielkich fragmentów
elewacji; przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2m;
8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi, szczególne w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych;
10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy,
który został dopuszczony na danym terenie jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia
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podstawowego, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu zawartych
w Rozdziale 3. niniejszej uchwały;
11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenów w obrębie
obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby
użytkowania określone jako dopuszczone;
12) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m2 lub taką,
której jeden z wymiarów przekracza 4 m, nie wliczając w to gabarytowych elementów konstrukcji;
13) strefie - należy przez to rozumieć obszar oznaczony na rysunku planu lub określony
w tekście planu, dla którego obowiązują szczególne warunki zagospodarowania i użytkowania terenu;
14) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi;
15) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
16) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć parametr, o którym mowa w przepisach
odrębnych;
17) uciążliwości - należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi oraz
ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania i drgań;
18) braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego - rozumie się taki rodzaj działalności
usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia, to jest nie powoduje przekraczania standardów
jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym
substancji zapachowych;
19) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy
udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do
powierzchni działki budowlanej lub terenu;
jeżeli działka budowlana obejmuje różne rodzaje
przeznaczenia wyznaczonego planem, to wskaźnik stosuje się odpowiednio i odrębnie dla każdej części
wyznaczonego planem terenu;
20) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni kondygnacji budynków
istniejących i projektowanych (zlokalizowanych na działce lub terenie, do których inwestor posiada tytuł
prawny) do powierzchni działki lub terenu, do których inwestor posiada tytuł prawny;
21) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia
prześwitów widocznych z kierunku prostopadłego do linii ogrodzenia, wynosi mniej niż 20% powierzchni
elewacji ogrodzenia – w każdym z jego segmentów, z wyjątkiem bram i furt;
22) obiekcie handlu okolicznościowego – należy przez to rozumieć obiekty nie związane trwale z gruntem,
służące wyłącznie obsłudze okolicznościowego handlu w „okresie świątecznym”;
23) kolumbarium – należy przez to rozumieć pojęcie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infratsruktury
z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca
pochówku zwłok i szczątków;
24) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu bieżących potrzeb
mieszkańców, wykonywaną w celu uzyskania korzyści majątkowych, np.: handel, gastronomia,
hotelarstwo, rzemiosło (w tym rzemiosło artystyczne), obiekty obsługi komunikacji, urządzenia i obiekty
turystyki, sportu i rekreacji, obiekty biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe
i badawczo - rozwojowe, prywatne obiekty związane z lecznictwem i ochroną zdrowia, przedszkola,
placówki opiekuńczo – wychowawcze, oświatowe oraz inne usługi o zbliżonym charakterze innym niż
w pkt. 25;
25) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, służące
realizacji celu publicznego, będące w zarządzaniu pośrednim lub bezpośrednim jednostek władz
państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, związków religijnych itp. (należą do nich m.in.:
administracja publiczna, publiczne usługi: oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, ogólnie dostępne
urządzenia sportu i rekreacji);
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26) dojazdach, dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć istniejące i projektowane drogi
wewnętrzne, dojazdy i dojścia nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne
dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
których przebieg należy określić na etapie sporządzania projektu zagospodarowania terenu lub podziału
nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;
27) wysokości budynku - należy przez to rozumieć parametr, o którym mowa w przepisach odrębnych;
28) gabarycie budynku - należy przez to rozumieć jeden z wymiarów tj., podłużny lub poprzeczny wymiar
budynku w rzucie poziomym, mierzony na wysokości 1 m ponad poziom zerowy budynku;
29) poziom zerowy budynku – należy przez to rozumieć poziom posadzki parteru budynku;
30) przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć pojęcie, o którym mowa w przepisach odrębnych
(ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
31) rzemiośle - należy przez to rozumieć rzemiosło zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle .
§ 7. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia
oraz ich symbole literowo-cyfrowe oznaczone na rysunku planu:
1) MU.1 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
2) MU.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem drobnej wytwórczości;
3) MU.3 - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej z dopuszczeniem drobnej wytwórczości;
4) MN.1 - tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej;
5) MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej;
6) UP-I - teren usług publicznych, porządku i bezpieczeństwa;
7) UP-O - teren usług publicznych, oświaty;
8) UP-K – tereny usług kultu religijnego;
9) U. 1 - tereny usług komercyjnych;
10) U. 2 – tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem drobnej wytwórczości;
11) U. 3 – teren urządzeń i obsługi komunikacji;
12) US – teren usług sportu i rekreacji;
13) PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;
14) RP – tereny rolnicze wyłączone z zabudowy;
15) R – tereny rolnicze;
16) ZR – tereny zieleni nieurządzonej;
17) ZC – teren cmentarza;
18) ZI – tereny zieleni izolacyjnej;
19) ZL - tereny lasów;
20) ZL. 1 - tereny zalesień;
21) KP – teren parkingu;
22) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;
23) IW – tereny infrastruktury wodociągowej;
24) IK. 1 – teren infrastruktury kanalizacyjnej;
25) IO – teren składowiska odpadów;
26) KK – teren kolei;
27) KDGP – tereny dróg publicznych – drogi główne ruchu przyspieszonego;
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28) KDG – tereny dróg publicznych – drogi główne;
29) KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne;
30) KDD - tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe;
31) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
32) WS - tereny wód powierzchniowych.
Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu
§ 8. 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.
2. Na działce budowlanej oraz nowo wydzielonych działkach budowlanych obowiązują wskaźniki
powierzchni biologicznie czynnej ustalone dla terenu, w którym doszło do wydzielenia.
3. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące
się w przeznaczeniu podstawowym, względnie w przeznaczeniu dopuszczalnym - przy dochowaniu warunków
określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu zawartych w Rozdziale 3. niniejszej uchwały oraz
z zachowaniem przepisów odrębnych.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 9. W celu prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego i jego ochrony, ustala się:
1) nakaz wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w sposobie
zagospodarowania terenu, odpowiednich proporcji między zabudowaną, a niezabudowaną częścią działki
budowlanej, określonych wskaźnikami zawartymi w uchwale;
2) nakaz uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu oraz ustalonych
gabarytów budynków, rodzajów dachów i kątów nachylenia połaci dachowych projektowanej zabudowy zawartych w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 3;
3) zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) ustala się stałe nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach od poszczególnych dróg: KDGP –
10 m od linii rozgraniczających, KDG - 18 m od linii rozgraniczających dla obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi, 8 m od linii rozgraniczających dla obiektów nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi,
KDL - 5 m od linii rozgraniczających, KDD - 5 m od linii rozgraniczających, KDW - zgodnie
z rysunkiem planu,
b) istniejące budynki (w tym przeznaczone na stały pobyt ludzi) położone w odległości mniejszej niż
ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy pozostawia się do zachowania, remontu, przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy pod warunkiem nie przekraczania istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez
obiekt rozbudowywany oraz zachowania warunków technicznych budynków określonych przepisami
odrębnymi,
c) zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią
zabudowy od drogi jako tereny zieleni urządzonej, w tym o charakterze izolacyjnym, z dopuszczeniem
wjazdów na tereny nieruchomości. Pomiędzy liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy, zgodnie
z zapisami szczegółowymi w Rozdziale 3, dopuszcza się realizacje miejsc postojowych obsługujących
tereny przeznaczone pod zabudowę,
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drogach krajowych,
wojewódzkich i gminnych może być inne niż określone w przepisach odrębnych lub w niniejszej
uchwale, wyłącznie za zgodą zarządcy drogi,
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e) dopuszczenie realizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg po uzgodnieniu z administratorem
drogi;
4) ustala się maksymalne gabaryty budynków:
a) dla budynków mieszkalnych: 14 m,
b) dla budynków usługowych zlokalizowanych w terenach oznaczonych symbolami MU.1, MU.2, MU.3,
U.1, U.2: 25 m,
c) dla budynków usługowych zlokalizowanych w terenach oznaczonych symbolami UP: 35 m,
d) dla budynków mieszkalno – usługowych: 16 m,
e) dla budynków produkcyjnych: 40 m, za wyjątkiem terenu 2 PU: 250 m;
5) ze względu na warunki terenowe projektowane obiekty znajdujące się w terenach o nachyleniu powyżej
15 stopni nakazuje się sytuować równolegle do poziomic;
6) w terenach MU.1, MU.2, MU.3, MN.1, MN.2 dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od
granicy działki lub w granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem ustaleń zawartych na
rysunku planu (nieprzekraczalne linie zabudowy);
7) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych;
8) zakaz lokalizacji reklam emitujących lub odbijających światło w terenach przylegających do drogi
oznaczonej symbolem KDGP, KDG;
9) dopuszczenie umieszczania w terenach zabudowanych, na ścianach budynków i ogrodzeniach, urządzeń
reklamowych innych niż wielkogabarytowe, tj. szyldów oraz tablic informacyjnych związanych,
bezpośrednio z działalnością prowadzoną w obrębie działki budowlanej. Urządzenia reklamowe
lokalizowane na ogrodzeniach należy umieszczać z zachowaniem płaszczyzny i wysokości ogrodzenia;
10) wysokość zabudowy na terenie planu: nie więcej niż 35 m, za wyjątkiem obiektów małej architektury, dla
których ustala się wysokość nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych zawartych
w Rozdziale 3;
11) dopuszcza się zachowanie istniejącej, w dniu wejścia w życie niniejszego planu, zabudowy o innym
przeznaczeniu niż podstawowe i dopuszczalne lub innych (przekroczonych) parametrach niż podane dla
poszczególnych terenów z możliwością podejmowania robót budowlanych na tych obiektach
i przekroczeniem istniejących parametrów maksymalnie o 10%, z zastrzeżeniem warunków określonych
w § 30 ust. 5 oraz § 35 ust. 5; za wyjątkiem terenów osuwisk aktywnych ciągle, osuwisk aktywnych
okresowo, osuwisk nieaktywnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, dla których
obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 8 i § 12 ust. 9;
12) dopuszcza się remonty dachów o geometrii innej (w dniu wejścia w życie niniejszego planu) niż wynika
to z ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;
13) dla ustalonych w planie terenów zabudowy położonych w sąsiedztwie lasów lub terenów zalesień ustala
się minimalną odległość od terenów leśnych zgodną z przepisami odrębnymi.
Ustalenia w zakresie wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych
§ 10. 1. Określa się charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
przestrzenie publiczne, będące podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego w obszarze
objętym planem, wraz ze wskazaniem wymagań dla ich kształtowania.
2. Przestrzeń publiczną stanowią:
1) tereny dróg publicznych – KDL, KDD;
2) teren usług publicznych, oświaty - UP-O;
3) teren cmentarza ZC – jako miejsce pochówku stanowiące obszar ceremonialny kształtowany na zasadach
podanych w § 34.
3. Dla terenów określonych jako przestrzenie publiczne ustala się następujące standardy zagospodarowania:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 8236

1) dopuszczenie budowy nawierzchni, w szczególności chodników, placów, miejsc parkingowych, obiektów
małej architektury, na potrzeby usług przewidzianych w danym terenie lub w sąsiednim terenie;
2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; ustalenia z ust. 3 pkt. 1 mają zastosowanie do podanych
w ust. 2 przestrzeni publicznych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w przepisach szczegółowych
i pozostałych przepisów ogólnych zawartych w niniejszej uchwale i dotyczących tych terenów.
Ustalenia w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości
§ 11. 1. Nie określa się obszarów obowiązkowo 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 działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
1) dla terenów zabudowy oznaczonych na rysunku planu symbolami MU.1, MU.2:
a) minimalna powierzchnia działek: 700 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek: 20 m;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.1, MN.2:
a) minimalna powierzchnia działek: 700 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek: 18 m;
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U.1, U.2, U.3, MU.3, KP:
a) minimalna powierzchnia działek: 800 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek: 20 m;
4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PU:
a) minimalna powierzchnia działek: 1 200 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek: 22 m;
5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP-I, UP-O, UP-K:
a) minimalna powierzchnia działek: 1 000 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek: 20 m;
6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US:
a) minimalna powierzchnia działek: 1 200 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek: 20 m;
7) dla pozostałych terenów:
a) minimalna powierzchnia działek: 100 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek: 16 m.
3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90 stopni z tolerancją do 20 stopni.
Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 12. 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.
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2. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło z wykorzystaniem w nowych obiektach
niskoemisyjnych nośników energii (energii elektrycznej oraz paliw "ekologicznie czystych" - np. gaz, lekki olej
opałowy) lub z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne standardy emisyjne zanieczyszczeń do
środowiska albo alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna, geotermalna).
3. Dla obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Ustala się konieczność ograniczenia ewentualnej uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności do
granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny; w szczególności dotyczy to hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń powietrza.
5. Nakazuje się utwardzanie dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo wodne przed zanieczyszczeniem. Ustala się konieczność ochrony gruntów i wód przed zanieczyszczeniem
ściekami komunalnymi i ściekami skażonymi substancjami ropopochodnymi – przez zastosowanie
infrastruktury technicznej, która ograniczy przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i do ziemi, z nakazem
oczyszczenia ścieków opadowych z terenów oznaczonych symbolami PU, U.1, U.2, U.3, MU.3, KP, IO, IW,
IE, IK.1 przed wprowadzeniem do wód i do gruntu; zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
6. Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do
przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, tj.:
1) tereny oznaczone symbolami MU.1, MU.2, MU.3 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
i usługowo-mieszkaniową należą do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;
2) tereny oznaczone symbolami UP-O przeznaczone pod usługi oświaty należą do terenów przeznaczonych
na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży;
3) tereny oznaczone symbolami MN.1, MN.2 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową intensywną
i mieszkaniową ekstensywną należą do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
7. Zabudowa i zagospodarowanie obszarów położonych w odległościach 50 m oraz 150 m od cmentarza
zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. W strefie buforowej od osuwisk aktywnych ciągle, która wynosi 30 m, w terenach
aktywnych ciągle, osuwisk aktywnych okresowo oraz w terenach zagrożonych osuwaniem
ziemnych o zasięgu określonym na rysunku planu według „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych
masowymi dla gminy Maków Podhalański” w skali 1:10000 opracowanej przez Państwowy
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ustala się:

osuwisk
się mas
ruchami
Instytut

1) zakaz wznoszenia nowych budynków, w tym również obiektów tymczasowych;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością remontu i przebudowy;
3) zakaz budowy ogrodzeń wymagających ciągłych fundamentów i podmurówek;
4) zakaz zmiany istniejącego ukształtowania terenu oraz nadsypywania gruntu;
5) 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;
6) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych;
7) możliwość remontu, przebudowy istniejących obiektów pod warunkiem nieobciążania stoku oraz
przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
wykonanej zgodnie z przepisami odrębnymi, świadczącej o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia
inwestycji i zagospodarowania terenu;
8) nakaz odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych poza obszar osuwisk.
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9. W terenach osuwisk nieaktywnych, przewidzianych pod zabudowę lub infrastrukturę techniczną,
o zasięgu określonym na rysunku planu według „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi dla gminy Maków Podhalański” w skali 1:10000, opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, istniejące zainwestowanie pozostawia się do zachowania. 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 geologicznoinżynierskiej.
10. W obszarach o spadku terenu powyżej 15 stopni przewidzianych pod zabudowę lub infrastrukturę
techniczną, istniejące zainwestowanie pozostawia się do zachowania. Dopuszcza się możliwość realizacji
nowej zabudowy kubaturowej z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia obiektów budowlanych
określonych w dokumentacji opracowanej na podstawie przepisów odrębnych świadczącej o możliwości
bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu.
11. Wszystkie cieki i rowy, w tym nie wydzielone na rysunku planu, podlegają ochronie. Ustala się
konieczność zachowania ciągłości wszystkich cieków wodnych, wydzielonych i niewydzielonych 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 nie mniejszej niż 4m od krawędzi wysokiej skarpy
koryta powierzchniowej wody płynącej. Nakaz zapewnienia dostępu do cieków i rowów.
12. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzek Skawica, Skawa, określonych na rysunku
planu według „Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni Skawy” obejmujących pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków
wodnych, ustala się konieczność pozostawienia naturalnej roślinności tworzącej biologiczną otulinę cieku oraz
dopuszcza się realizację zieleni urządzonej stanowiącej uzupełnienie naturalnego środowiska. W obszarze tym
obowiązuje całkowity zakaz zabudowy, za wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1
KK, od 31 ZR do 49 ZR, 52 ZR, 54 ZR, 5 MU.1, 6 MU.1, 8 MU.1, 8 U.2, 15 U.2, 1 IK.1, 1 IW, 2 IW, 1 US,
1 MN.1, 9 MN.1, 11 MN.1, 26 MN.1, 37 MN.1, 40 MN.1, 42 MN.1, 43 MN.1, 44 MN.1, 25 MN.2, 10 MU.3,
23 MU.2, 42 MU.2, 6 PU, 9 PU, dla których dopuszcza się zabudowę, z uwzględnieniem przepisów
odrębnych. Istniejące budynki położone w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią pozostawia się do
zachowania, remontu, przebudowy i odbudowy. Dopuszcza się realizację dróg oraz sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych - dotyczących ochrony przed powodzią.
13. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się konieczność zapewnienia dróg pożarowych oraz
zaopatrzenia w wodę w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach odrębnych.
14. Na obszarze planu nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków.
15. Na obszarze planu występują następujące obiekty zabytkowe:
1) kapliczka, I poł. XIX w., murowana;
2) dom, ok. 1920 r., murowany;
3) dom, ok. poł. XIX w., drewniany;
4) kapliczka, 1890 r.;
5) kapliczka, koniec XIX w.;
6) kapliczka, poł. XX w.;
7) kapliczka, XIX w.;
8) kapliczka, XIX w.
16. Dla obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 15 ustala się:
1) zakaz likwidacji i wyburzania obiektów zabytkowych;
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2) nakaz zachowania zieleni w otoczeniu obiektów zabytkowych;
3) dopuszcza się remonty lub przebudowę budynków zabytkowych przy uwzględnieniu następujących zasad:
a) zachowanie istniejących kształtów dachów (dwuspadowe, wielospadowe) oraz spadków dachów,
b) zachowanie tradycyjnych
współczesnych,

materiałów

wykończeniowych

lub

odtworzenia

ich

z materiałów

c) stosowanie barw odtwarzających kolorystykę oryginalną oraz materiałów o kolorystyce oryginalnej,
d) zachowanie istniejących elementów zabytkowego detalu dekoracyjnego;
4) dopuszcza się rozbudowę budynków w przypadku, gdy rozbudowa nie spowoduje obniżenia wartości
zabytkowej i architektonicznej obiektu, przy uwzględnieniu następujących zasad:
a) możliwość zwiększenia powierzchni zabudowy budynku maksymalnie o 15% w okresie obowiązywania
planu,
b) dopuszcza się dostosowanie konstrukcji dachu do budynku po rozbudowie z zachowaniem kształtu
dachu (dwuspadowe, wielospadowe) oraz spadku dachu jak na budynku rozbudowywanym,
c) na części rozbudowywanej stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych lub odtworzenia ich
z materiałów współczesnych,
d) stosowanie barw odtwarzających kolorystykę oryginalną oraz materiałów o kolorystyce oryginalnej
budynku rozbudowywanego;
5) zakaz nadbudowy budynków;
6) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej - nakaz stosowania stolarki o pierwotnych podziałach; należy
zachować gabaryty, kształt, istniejące wnęki okienne, kolorystykę stolarki oryginalnej oraz detal
architektoniczny elewacji;
7) zakaz stosowania betonowych lub pełnych ogrodzeń w granicach działek budowlanych, na których
znajdują się obiekty wymienione w ust. 15.
17. W obrębie obszaru planu występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne:
1) w obszarze AZP 110-53:
a) Nr 1 (w obrębie miejscowości), ślad osadnictwa, epoka kamienna lub wczesny brąz,
b) Nr 2 (w obrębie miejscowości), punkt osadniczy (obozowisko), wczesny brąz;
2) w obszarze AZP 110-54:
a) Nr 3 (w obrębie miejscowości), ślad osadnictwa, epoka kamienna,
b) Nr 4 (w obrębie miejscowości), ślad osadnictwa, wczesny brąz,
c) Nr 5 (w obrębie miejscowości), slad osadnictwa, wczesny brąz,
d) Nr 6 (w obrębie miejscowości) , ślad osadnictwa, epoka kamienna lub wczesny brąz,
e) Nr 7 (w obrębie miejscowości), ślad osadnictwa, wczesny brąz,
f) Nr 8 (w obrębie miejscowości), ślad osadnictwa, epoka kamienna lub wczesny brąz.
18. Dla ochrony zabytków archeologicznych w obrębie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych
wyznacza się strefę ochrony archeologicznej „W” o promieniu 40 m, zgodnie z rysunkiem planu, i ustala
ochronę konserwatorską.
19. W celu ochrony zabytkowej struktury przestrzennej wsi Białka wyznacza się strefy ochrony
zabytkowej struktury wsi, obejmujące obszary wyznaczone na rysunku planu. W obrębie stref nakazuje się:
a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, gabarytów,
bryły obiektów, podziałów architektonicznych, wzajemnych proporcji obiektów,
b) stosowane materiały budowlane winny nawiązywać do materiałów tradycyjnych,
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c) nakaz stosowania kolorystyki elewacji i dachu, związanej z naturalnymi barwami podstawowych materiałów
budowlanych, takich jak: kamień, drewno, piasek oraz koloru białego,
d) zachowanie formy zabudowy jako zabudowy wolnostojących domów mieszkalnych.
20. Obszar planu znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 444 „Dolina
Rzeki Skawa” oraz lokalnego zbiornika wód podziemnych – „Zbiornik Warstw Magura (Babia Góra)” – dawny
GZWP nr 445. Ochrona zasobów wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
21. Obszar planu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej potoku Skawica,
o zasięgu określonym na rysunku planu według Rozporządzenia Nr 5/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 września 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ww.
ujęcia. Warunki zagospodarowania strefy określone są w przepisach odrębnych.
Ustalenia w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru
§ 13. 1. Wyznacza się tereny tras komunikacyjnych oznaczone symbolami:
1) KDGP – tereny dróg głównych przyspieszonych;
2) KDG – tereny dróg głównych;
3) KDL – tereny dróg lokalnych;
4) KDD – tereny dróg dojazdowych;
5) KDW – tereny dróg wewnętrznych.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów tras komunikacyjnych jest lokalizacja ulic z wyposażeniem
dostosowanym do klasy i przeznaczenia ulicy (w szczególności: jezdnie, chodniki, obiekty małej architektury,
ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki
przystankowe, zadaszenia przystankowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w szczególności:
odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte, oświetlenie, urządzenia
zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej).
3. Etapowanie rozbudowy układu drogowego powinno uwzględniać efektywność udostępniania terenów dla
planowanego zagospodarowania i umożliwiać rozbudowę sieci infrastruktury; przebudowy układu drogowego
należy dokonywać z zachowaniem ciągłości dojazdów do nieruchomości.
4. Niewyznaczone w planie liniami rozgraniczającymi, niezbędne dla poszczególnych inwestycji, dojazdy
z dostępem do dróg publicznych należy wytyczać w sposób uwzględniający obsługę terenów znajdujących się
w sąsiedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi oraz z uwzględnieniem możliwości
prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego.
5. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej obszaru:
1) określa się wymagane minimalne ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
a) dla terenów oznaczonych symbolami UP-I, UP-O, UP-K –1 miejsce na 4 pracowników, dla terenów
UP-O , UP-K: dodatkowo 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla terenów oznaczonych symbolami U.1, U.2 – 2 miejsca na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla terenu oznaczonego symbolem U.3 - 2 miejsca na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,
d) dla terenów oznaczonych symbolami PU - 2 miejsca na 10 pracowników, 1 miejsce na 1 mieszkanie, za
wyjątkiem terenu 2 PU - 150 miejsc postojowych,
e) dla terenu oznaczonego symbolem IK.1, IW, IE, IO – 1 miejsce,
f) dla terenu oznaczonego symbolem US – 1 miejsce na 10 użytkowników, dodatkowo 1 miejsce na
4 pracowników,
g) dla terenu oznaczonego symbolem ZC – 15 miejsc,
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h) dla terenów oznaczonych symbolem MU.1, MU.2, MU.3 - 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca na
1 budynek mieszkalny jednorodzinny (w tym garaż), oraz 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej
usług,
i) dla terenów oznaczonych symbolami MN.1, MN.2 - 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca na
1 budynek mieszkalny jednorodzinny (w tym garaż) oraz 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej
usług;
2) do bilansu miejsc parkingowych mogą być zaliczone miejsca parkingowe zlokalizowane poza obszarem
inwestycji w obszarze planu, na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, usytuowanym
w odległości nie większej niż 200 m od granicy inwestycji;
3) dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych mogą być lokalizowane także w obrębie terenu
dróg publicznych KDD jako pasy i zatoki postojowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) ustala się nakaz wyznaczenia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową, stosownie do przepisów odrębnych.
6. Ustala się minimalną szerokość dojazdu niewydzielonego liniami rozgraniczającymi w terenach
budowlanych - 5m.
7. Obsługa terenów przyległych do dróg oznaczonych symbolami KDGP, KDG poprzez istniejące zjazdy
oraz wyznaczone w planie drogi niższej klasy technicznej oraz poprzez drogi wewnętrzne. Ustala się zakaz
lokalizacji nowych zjazdów z drogi oznaczonej symbolem KDGP. Lokalizacja nowych zjazdów z drogi
oznaczonej symbolem KDG jedynie w przypadku braku możliwości obsługi z drogi niższej klasy technicznej,
istniejącego zjazdu lub z drogi wewnętrznej.
Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 14. 1. Utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej, zapewniając możliwość ich rozbudowy, przebudowy, modernizacji oraz remontu w sposób
niekolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów odrębnych.
2. Sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń z nią związanych należy prowadzić w pasach drogowych
zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadkach lokalizowania na innych terenach, w sposób niekolidujący
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 przebudowy, rozbudowy i budowy poszczególnych systemów
infrastruktury technicznej:
1) w zakresie gospodarki odpadami:
a) ustala się konieczność utrzymania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie
zorganizowanym, obowiązującym na obszarze gminy,
b) w zakresie gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nakazuje
się ich segregację, odzysk i unieszkodliwianie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,
c) ustala się zakaz składowania odpadów;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę poprzez przyłączenie do lokalnego systemu wodociągowego,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć, za wyjątkiem terenów 46 MN.1, od
27 MN.2 do 30 MN.2, 36 MU.2, 54 MU.2, 1 KP, 1 ZC, 6 ZR, 55 ZR, 56 ZR, 2 R, 3 RP, 4 RP, dla
których ustala się nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej,
c) ustala się zakaz realizacji ujęć indywidualnych, w tym studni, na terenach 40 KDW, 42 KDW,
43 KDW, 46 MN.1, od 27 MN.2 do 30 MN.2, 36 MU.2, 54 MU.2, 1 KP, 1 ZC, 6 ZR, 55 ZR, 56 ZR,
2 R, 3 RP, 4 RP,
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d) dopuszcza się korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizację nowych sieci,
obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych
niekolidujących z innymi ustaleniami planu,
e) system zaopatrzenia w wodę ma zapewnić mieszkańcom obszaru objętego planem jak i pozostałym
odbiorcom wymaganą ilość wody i niezawodność dostaw oraz jakość zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi;
3) w zakresie gospodarki ściekowej:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru do sieci kanalizacji sanitarnej lub do indywidualnych
oczyszczalni ścieków lub do szczelnych zbiorników wybieralnych, z uwzględnieniem zasad i przepisów
dotyczących strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej potoku Skawica,
b) dopuszcza się korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizację nowych sieci,
obiektów i urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych
niekolidujących z innymi ustaleniami planu,
c) w przypadku realizacji zabudowy w obszarze objętym kanalizacją deszczową, ustala się obowiązek
odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz ziemny z planowanej sieci przesyłowej Sucha Beskidzka – Maków Podhalański
poprzez projektowane stacje redukcyjno – pomiarowe,
b) dopuszcza się lokalizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury, stosownie do szczegółowych
rozwiązań technicznych niekolidujących z innymi ustaleniami planu oraz korekty przebiegu sieci po ich
realizacji,
c) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników na gaz;
5) w zakresie infrastruktury energetycznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji GPZ 110/15 kV poprzez istniejący układ sieci i urządzeń
elektroenergetycznych,
b) dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, urządzeń i obiektów
infrastruktury energetycznej, w tym stacji transformatorowych, stosownie do szczegółowych rozwiązań
technicznych niekolidujących z innymi ustaleniami planu,
c) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii 110kV i 15kV oraz
z sieci niskiego napięcia;
6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania obiektów
i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o indywidualne źródła ciepła;
7) w zakresie infrastruktury teletechnicznej:
a) zachowuje się przebieg istniejących sieci i obecną lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych,
b) zaspokojenie potrzeb użytkowników w zakresie telekomunikacji nastąpi w oparciu o istniejącą
infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury
i sieci telekomunikacyjnej,
c) dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń
infrastruktury teletechnicznej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych niekolidujących
z innymi ustaleniami planu.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zabudowy:
1) przy realizacji inwestycji należy uwzględnić warunki przepisów odrębnych dotyczących lokalizacji
elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz podziemnych sieci infrastruktury technicznej;
2) w strefie kontrolowanej dla sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 225 warunki zagospodarowania
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
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3) w terenach przylegających do urządzeń i liniowych obiektów infrastruktury wyznacza się strefy techniczne
od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref określone są w przepisach odrębnych.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia wyodrębnionych kategorii terenów, zasad ich
zagospodarowania i warunków zabudowy
§ 15. 1. Określone w Rozdziale
zagospodarowania obejmują:

3.

ustalenia

dotyczące

przeznaczenia

terenów

i zasad

ich

1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne;
3) warunki lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in. parametry:
a) wskaźniki powierzchni zabudowy,
b) wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego,
c) wysokości budynków,
d) geometrii dachu oraz standardów wykończenia.
2. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego
jest łączne spełnienie warunków zapisanych w pozostałych ustaleniach uchwały.
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolami od 1 MU.1 do
23 MU.1.
2. Podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca;
2) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym.
3. Dla terenów MU.1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) realizację wolnostojącej zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym i publicznym, z zastrzeżeniem
warunków określonych w ust. 4;
2) lokalizację wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych;
3) zieleń urządzona, place zabaw;
4) obiekty małej architektury;
5) dojazdy, miejsca postojowe;
6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni
zabudowy
obiektów
przeznaczenia
dopuszczalnego,
o którym
mowa
w ust. 3 pkt. 1 nie stanowiła więcej niż 80% sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce
budowlanej.
5. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa.
6. W granicach terenów MU.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy mieszkaniowej:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
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4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;
5) wysokość budynków:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych nie więcej niż 12 m,
b) dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych: nie więcej niż 7 m;
w przypadku realizacji zadaszenia (wiaty przy budynku) w formie tarasu wysokość maksymalną należy
dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą kondygnacją nadziemną,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej wysokości;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych ustala się dachy dwuspadowe
(w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci
dachowych od 35° do 45°,
b) dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo - gospodarczych dopuszcza się dachy
dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych
połaci dachowych do 35o,
c) dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
d) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
e) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
f) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
wytwórczości, oznaczone symbolami od 1 MU.2 do 54 MU.2.

z dopuszczeniem

drobnej

2. Podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca;
2) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z częścią usługową (w tym rzemiosło i drobna wytwórczość)
mieszczącą się w budynku mieszkalnym.
3. Dla terenów MU.2 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) realizację wolnostojącej zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym i publicznym (w tym rzemiosło
i drobna wytwórczość), z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
2) lokalizację wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych;
3) zieleń urządzona, place zabaw;
4) obiekty małej architektury;
5) dojazdy, miejsca postojowe;
6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni
zabudowy
obiektów
przeznaczenia
dopuszczalnego,
o którym
mowa
w ust. 3 pkt. 1 nie stanowiła więcej niż 80% sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce
budowlanej.
5. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa.
6. W granicach terenów MU.2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy mieszkaniowej:
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1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;
5) wysokość budynków:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych: nie więcej niż 12 m,
b) dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych: nie więcej niż 7 m;
w przypadku realizacji zadaszenia (wiaty przy budynku) w formie tarasu wysokość maksymalną należy
dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą kondygnacją nadziemną,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej wysokości;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych ustala się dachy dwuspadowe
(w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci
dachowych od 35° do 45°,
b) dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo - gospodarczych dopuszcza się dachy
dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych
połaci dachowych do 35o,
c) dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
d) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
e) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
f) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi;
7) dla terenów 36 MU.2, 54 MU.2: nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
wytwórczości, oznaczone symbolami od 1 MU.3 do 11 MU.3.

z dopuszczeniem

drobnej

2. Podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa usługowa, w tym usługi handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości;
2) wolnostojąca zabudowa usługowa z częścią mieszkalną.
3. Dla terenów MU.3 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) realizację wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
2) garaże, obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego;
3) obiekty małej architektury;
4) dojazdy, miejsca postojowe;
5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
6) zieleń izolacyjna, urządzona;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni zabudowy obiektów przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 nie stanowiła
więcej niż 80% sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce budowlanej.
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5. W granicach terenów MU.3 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;
5) wysokość budynków:
a) usługowych, usługowo-mieszkaniowych, mieszkaniowych: nie więcej niż 12 m,
b) garaży, zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego: nie więcej niż 7 m;
w przypadku realizacji zadaszenia (wiaty przy budynku) w formie tarasu wysokość maksymalną należy
dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą kondygnacją nadziemną;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych ustala się dachy dwuspadowe
(w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci
dachowych od 35° do 45°,
b) dla budynków garażowych, zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego dopuszcza
się dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych do 35o,
c) dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
d) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
e) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
f) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej, oznaczone symbolami od 1 MN.1
do 48 MN.1.
2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana w formie budynków
wolnostojących lub bliźniaczych.
3. Dla terenów MN.1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) wbudowana funkcja usługowa o charakterze komercyjnym (w tym rzemiosło i drobna wytwórczość),
o powierzchni odpowiadającej definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawartej w przepisach
odrębnych;
2) wolnostojąca zabudowa usługowa o charakterze komercyjnym (w tym rzemiosło i drobna wytwórczość),
z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
3) garaże, budynki gospodarcze, garażowo-gospodarcze, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
4) zieleń urządzona, place zabaw;
5) obiekty małej architektury;
6) dojazdy, miejsca postojowe;
7) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
8) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
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4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego określonego ust. 3 pkt. 2, 3 nie stanowiła więcej niż
50% powierzchni dopuszczonej na działce budowlanej.
5. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa.
6. W granicach terenów MN.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy mieszkaniowej:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8;
5) wysokość budynków:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych: nie więcej niż 12 m,
b) dla garaży, budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych: nie więcej niż 7 m; w przypadku
realizacji zadaszenia w formie tarasu wysokość maksymalną należy dostosować do poziomu posadzki
nad pierwszą kondygnacją nadziemną,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej wysokości;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych ustala się dachy dwuspadowe
(w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci
dachowych od 35o do 45°, za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 47.MN.1, dla którego ustala się
dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych od 35o do 55°,
b) dla garaży, budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych dopuszcza się dachy dwuspadowe (w
tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych
do 35o,
c) dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
d) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
e) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
f) dopuszcza się doświetlenie dachów oknami połaciowymi, lukarnami;
7) dla terenu 46 MN.1: nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej, oznaczone symbolami od
1 MN.2 do 30 MN.2.
2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana w formie budynków
wolnostojących.
3. Dla terenów MN.2 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) wbudowana funkcja usługowa o charakterze komercyjnym, o powierzchni odpowiadającej definicji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawartej w przepisach odrębnych;
2) garaże, budynki gospodarcze, garażowo-gospodarcze, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
3) zieleń urządzona, place zabaw;
4) obiekty małej architektury;
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5) dojazdy, miejsca postojowe;
6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego określonego ust. 3 pkt 2 nie stanowiła więcej niż 50%
powierzchni dopuszczonej na działce budowlanej.
5. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa.
6. W granicach terenów MN.2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy mieszkaniowej:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,65;
5) wysokość budynków:
a) dla budynków mieszkaniowych: nie więcej niż 10,5 m,
b) dla garaży, budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych: nie więcej niż 7 m; w przypadku
realizacji zadaszenia w formie tarasu wysokość maksymalną należy dostosować do poziomu posadzki
nad pierwszą kondygnacją nadziemną,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej wysokości;
6) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych ustala się dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe)
i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 35o do 45°,
b) dla garaży, budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych dopuszcza się dachy dwuspadowe (w
tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych
do 35o,
c) dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie
z budynkiem mieszkalnym,
d) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
e) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
f) dopuszcza się doświetlenie dachów oknami połaciowymi i lukarnami;
7) dla terenów od 27 MN.2 do 30 MN.2: nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
§ 21. 1. Wyznacza się teren usług publicznych, oświaty, oznaczony symbolem 1 UP-O.
2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usług oświaty.
3. Dla terenu UP-O ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) garaże, obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego i biurowego;
2) funkcja mieszkalna wbudowana w obiekty usług oświaty;
3) obiekty małej architektury;
4) terenowe urządzenia sportu i rekreacji;
5) dojazdy, miejsca postojowe;
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6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
7) zieleń izolacyjna, urządzona;
8) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenu UP-O ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2;
5) wysokość budynków:
a) dla budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych: nie więcej niż 15 m,
b) dla budynków garażowych, zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego
i biurowego: nie więcej niż 7 m;
6) geometria dachów:
a) dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także w formie
tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny usług kultu religijnego, oznaczone symbolami od 1 UP-K do 2 UP-K.
2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usług kultu religijnego.
3. Dla terenów UP-K ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) garaże, obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i biurowego;
3) obiekty małej architektury;
4) dojazdy, miejsca postojowe;
5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
6) zieleń izolacyjna, urządzona;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej;
8) obiekty handlu okolicznościowego.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenów UP-K ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej;
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3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8;
5) wysokość budynków:
a) dla budynku kościoła: nie więcej niż 18 m (za wyjątkiem wieży kościoła),
b) dla budynków garażowych, zaplecza technicznego, socjalnego i biurowego: maksymalnie jedna
kondygnacja, wysokość budynków nie więcej niż 7 m,
c) dla pozostałych budynków: nie więcej niż 12 m;
6) geometria dachów:
a) dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych od 15° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także
w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 23. 1. Wyznacza się teren usług publicznych, porządku i bezpieczeństwa, oznaczony symbolem
1 UP-I.
2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usług porządku i bezpieczeństwa (strażnica straży pożarnej).
3. Dla terenu UP-I ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty i urządzenia zaplecza technicznego (garaże, wieże obserwacyjne), place manewrowe, place
ćwiczeniowe oraz inne związane z ochroną przeciwpożarową lub wielofunkcyjnych obiektów usług
publicznych, i pomieszczeniami dla ochotniczej straży pożarnej;
2) funkcja usług komercyjnych, o powierzchni użytkowej nie większej niż 50% powierzchni użytkowej
budynku;
3) usługi kultury i oświaty (np. świetlice, kluby, biblioteki);
4) obiekty małej architektury;
5) dojazdy, miejsca postojowe;
6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
7) zieleń izolacyjna, urządzona;
8) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenu UP-I ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m, z możliwością zwiększenia wysokości dla wieży sygnalizacyjnej
budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej nie więcej niż do 25 m;
6) geometria dachów:
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a) dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych od 30° do 45°,
b) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych, oznaczone symbolami od 1 U.1 do 3 U.1.
2. Podstawowe przeznaczenie:
1) dla terenów 1 U.1, 2 U.1: zabudowa usługowa (w tym usługi handlu);
2) dla terenu 3 U.1: zabudowa usługowa (w tym usługi handlu), składy, magazyny.
3. Dla terenów U.1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) funkcja mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością usługową;
2) dla terenów 1 U.1, 2 U.1: garaże, obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego;
3) dla terenu 3 U.1: garaże, obiekty zaplecza technicznego, socjalnego;
4) obiekty małej architektury;
5) dojazdy, miejsca postojowe;
6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
7) zieleń izolacyjna, urządzona;
8) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenów U.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 35% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;
5) wysokość budynków:
a) usługowych, usługowo-mieszkaniowych: nie więcej niż 12 m,
b) garażowych, zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego, składów, magazynów:
nie więcej niż 7 m,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej wysokości;
6) geometria dachów:
a) dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych od 15° do 45° z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także
w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 25. 1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem drobnej wytwórczości, oznaczone
symbolami od 1 U.2 do 31 U.2.
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2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa, w tym usługi handlu, rzemiosła i drobnej
wytwórczości.
3. Dla terenów U.2 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) funkcja mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością;
2) garaże, obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego;
3) obiekty małej architektury;
4) dojazdy, miejsca postojowe;
5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
6) zieleń izolacyjna, urządzona;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenów U.2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;
5) wysokość budynków:
a) usługowych, usługowo-mieszkaniowych: nie więcej niż 12 m,
b) garażowych, zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego: nie więcej niż 7 m,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej wysokości;
6) geometria dachów:
a) dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych od 15° do 45° z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także
w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 26. 1. Wyznacza się teren urządzeń i obsługi komunikacji, oznaczony symbolem 1 U.3.
2. Podstawowe przeznaczenie: stacja paliw.
3. Dla terenu U.3 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) usługi handlu, gastronomii;
2) zieleń urządzona, izolacyjna;
3) sieci, obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej;
4) dojazdy, miejsca postojowe;
5) ścieżki piesze, rowerowe;
6) obiekty małej architektury.
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4. W granicach terenu U.3 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;
4) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m;
5) geometria dachów:
a) ustala się dachy jedno, dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowej od 15° do 45°
z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 27. 1. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 1 US.
2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usług sportu i rekreacji.
3. Dla terenu US ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty zaplecza socjalnego, administracyjnego, sanitarnego i technicznego dla obiektów sportowych jako
niezbędne uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, garaże;
2) usługi handlu i gastronomii, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
3) dojazdy, miejsca postojowe;
4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
5) obiekty małej architektury;
6) zieleń izolacyjna, urządzona;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego z zachowaniem proporcji, tak, aby suma
powierzchni
zabudowy
obiektów
przeznaczenia
dopuszczalnego,
o którym
mowa
w ust. 3 pkt. 2 nie stanowiła więcej niż 20% sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce
budowlanej.
5. W granicach terenu US ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;
5) wysokość budynków:
a) usługowych: nie więcej niż 12 m,
b) garażowych, zaplecza socjalnego, administracyjnego, sanitarnego i technicznego: nie więcej niż 7 m;
6) geometria dachów:
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a) dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe), wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych do 45° z dopuszczeniem dachów płaskich lub łukowych,
b) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
Tereny zabudowy produkcyjnej, składowej
§ 28. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolami od 1 PU do
11 PU.
2. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, usługowa, magazynowa, składowa.
3. Dla terenów PU ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) funkcja mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością;
2) pomieszczenia biurowe, socjalne; garaże;
3) obiekty małej architektury;
4) dojazdy, miejsca postojowe;
5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
6) zieleń izolacyjna, urządzona;
7) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenów PU ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 12 m, dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej
wysokości;
6) geometria dachów:
a) ustala się dachy jedno, dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowej do 45° z dopuszczeniem
dachów płaskich, realizowanych także w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu.
6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PU nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzdłuż linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolami MN.1, MN.2, MU.1, MU.2 (nie dotyczy
istniejącej zabudowy).
Tereny rolnicze
§ 29. 1. Wyznacza się tereny rolnicze wyłączone z zabudowy, oznaczone symbolami od 1 RP do 5 RP.
2. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
3. Dla terenów RP ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) urządzenia melioracyjne;
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2) zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością przeprowadzenia remontów, przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy;
3) zadrzewienia śródpolne;
4) dojścia, dojazdy, drogi transportu rolnego;
5) sieci, urządzenia infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W granicach terenów RP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz realizacji nowej zabudowy;
2) zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 4 m od koryt rzecznych i cieków wodnych z uwagi na
możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się zwierząt dziko żyjących;
3) 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;
4) dla terenów 3 RP, 4 RP: nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
§ 30. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone symbolami od 1 R do 3 R.
2. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.
3. Dla terenów R ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa zagrodowa;
2) urządzenia melioracyjne, przeciwpowodziowe;
3) zadrzewienia śródpolne;
4) dojścia, dojazdy, drogi transportu rolnego;
5) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
5. W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy ustala się możliwość powiększenia powierzchni
użytkowej maksymalnie o 50%.
6. W granicach terenów R ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m;
6) geometria dachów:
a) dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych połaci dachowych od 15° do 45° z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także
w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
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d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi;
7) dla terenu 2 R: nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
Tereny zieleni
§ 31. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone symbolami od 1 ZL do 34 ZL.
2. Podstawowe przeznaczenie: lasy.
3. Dla terenów ZL ustala się: prowadzenie gospodarki leśnej stosownie do przepisów odrębnych.
4. W granicy terenów ZL ustala się całkowity zakaz realizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów oraz
urządzeń służących bezpośrednio działalności leśnej.
§ 32. 1. Wyznacza się tereny zalesień, oznaczone symbolami od 1 ZL.1 do 24 ZL.1.
2. Podstawowe przeznaczenie: zalesienia.
3. W granicy terenów ZL.1 ustala się całkowity zakaz realizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów
oraz urządzeń służących bezpośrednio działalności leśnej.
§ 33. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami od 1 ZI do 3 ZI.
2. Podstawowe przeznaczenie: zieleń izolacyjna.
3. Dla terenów ZI ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) niewyznaczone na rysunku planu szlaki turystyczne, trasy rowerowe;
2) obiekty małej architektury, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
3) sieci, urządzenia infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni przeznaczenia dopuszczalnego określonego ust. 3 pkt. 2, 3, 4 nie stanowiła więcej niż 25%
powierzchni terenu.
5. W granicach terenów ZI ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.
§ 34. 1. Wyznacza się teren cmentarza, oznaczony symbolem 1 ZC.
2. Podstawowe przeznaczenie: cmentarz.
3. Dla terenu ZC ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa towarzysząca funkcji cmentarza, taka jak kaplica, dom pogrzebowy;
2) tablice informacyjne związane z funkcjonowaniem cmentarza;
3) kolumbarium;
4) obiekty małej architektury, związane z podstawowym przeznaczeniem terenu;
5) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej;
6) dojazdy, ścieżki piesze.
4. W granicach terenu ZC ustala się zakaz realizacji obiektów niezwiązanych z funkcją cmentarza.
5. Ogrodzenie cmentarza powinno być trwałe lecz ażurowe, z wyjątkiem wskazanych w ust. 3 pkt. 3.
6. Integralną częścią ustaleń dla terenu cmentarza, są ustalenia dotyczące odległości od cmentarza,
o których mowa w §12 ust.7.
7. W granicach terenu ZC ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu;
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2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m;
6) geometria dachów: dachy dwuspadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) i wielospadowe o jednakowym
nachyleniu głównych połaci dachowych od 15° do 45° z dopuszczeniem dachów płaskich;
7) nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
§ 35. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolami od 1 ZR do 56 ZR.
2. Podstawowe przeznaczenie: tereny łąk, pastwisk, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz zieleni
położonej wzdłuż cieków wodnych pełniącej funkcję otuliny biologicznej oraz izolacji od intensywnego
zagospodarowania lub użytkowania.
3. Dla terenów ZR ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) uprawy polowe;
2) wody powierzchniowe;
3) zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością przeprowadzania remontów, przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy;
4) dojścia piesze, dojazdy niewydzielone;
5) ścieżki rowerowe, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 4;
6) sieci, urządzenia infrastruktury technicznej, przeciwpowodziowej, wodnej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego określonego
w ust. 3 pkt. 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 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego.
5. W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy ustala się możliwość powiększenia powierzchni
użytkowej maksymalnie o 50 %.
6. W granicach terenów ZR ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz realizacji nowej zabudowy kubaturowej;
2) zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 4 m od koryt rzecznych i cieków wodnych z uwagi na
możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się zwierząt dziko żyjących;
3) dla terenów 6 ZR, 55 ZR, 56 ZR: nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
7. 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.
Tereny infrastruktury technicznej
§ 36. 1. Wyznacza się teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony symbolem 1 IE.
2. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura elektroenergetyczna – Główny Punkt Zasilający.
3. Dla terenu IE ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) garaże, budynki gospodarcze, budynki pomocnicze;
2) dojścia, dojazdy niewydzielone, miejsca postojowe, place manewrowe;
3) zieleń urządzona, izolacyjna;
4) inne sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
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4. W granicach terenu IE ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 6 m;
6) geometria dachów:
a) ustala się dachy jedno, dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowej od 15° do 45°
z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 37. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury wodociągowej, oznaczone symbolami od 1 IW do 2 IW.
2. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura wodociągowa.
3. Dla terenów IW ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) garaże, budynki gospodarcze, budynki pomocnicze;
2) dojścia, dojazdy niewydzielone, miejsca postojowe, place manewrowe;
3) zieleń urządzona;
4) inne sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenów IW ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 6 m;
6) geometria dachów:
a) ustala się dachy jedno, dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowej od 15° do 45°
z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także w formie tarasów,
b) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów, w przypadku
rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do
geometrii istniejącego dachu,
c) możliwość stosowania przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi.
§ 38. 1. Wyznacza się teren infrastruktury kanalizacyjnej, oznaczony symbolem 1 IK.1.
2. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kanalizacyjna – przepompownia ścieków.
3. Dla terenu IK.1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) dojścia, dojazdy niewydzielone, place manewrowe;
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2) zieleń urządzona, izolacyjna;
3) inne sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenu IK.1 ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.
§ 39. 1. Wyznacza się teren składowiska odpadów, oznaczony symbolem 1 IO.
2. Przeznaczenie podstawowe: składowisko odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i obojętne.
3. Dla terenu IO ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty i urządzenia gospodarki odpadami;
2) dojścia, dojazdy niewydzielone, miejsca postojowe, place manewrowe;
3) zieleń urządzona, izolacyjna;
4) inne sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków.
4. W granicach terenu IO ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 6 m;
6) nakaz urządzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 15 m od strony terenów sąsiednich.
Tereny Komunikacji
§ 40. 1. Wyznacza się teren parkingu, oznaczony symbolem 1 KP.
2. Podstawowe przeznaczenie: parking.
3. Dla terenu KP ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty służące obsłudze parkingu;
2) zieleń urządzona, izolacyjna;
3) sieci, obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej;
4) dojazdy, ścieżki piesze, rowerowe;
5) obiekty małej architektury.
4. W granicach terenu KP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 6 m;
6) geometria dachów: ustala się dachy jedno, dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowej od 15° do
45° z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także w formie tarasów;
7) nakaz podłączenia wszelkich obiektów do sieci wodociągowej.
§ 41. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – drogi główne ruchu przyspieszonego, oznaczone
symbolami od 1 KDGP do 5 KDGP.
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2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego wraz z urządzeniami
towarzyszącymi.
3. Dla terenów KDGP ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty małej architektury;
2) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe;
3) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej;
4) mała zabudowa kubaturowa (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
4. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
5. W granicach terenów KDGP obowiązuje zakaz:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej niż 10 m od
skrzyżowań;
2) lokalizowania naziemnych obiektów wymienionych w ust. 3 pkt. 3 w odległości mniejszej niż 10 m od
skrzyżowań.
6. W granicach terenów oznaczonych symbolami od 3 KDGP do 5 KDGP dopuszcza się realizację drogi
publicznej klasy zbiorczej.
§ 42. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – drogi główne, oznaczone symbolami od 1 KDG do
5 KDG.
2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy głównej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
3. Dla terenów KDG ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty małej architektury;
2) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe;
3) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej;
4) mała zabudowa kubaturowa (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
4. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
5. W granicach terenów KDG obowiązuje zakaz:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej niż 10,0 m od
skrzyżowań;
2) lokalizowania naziemnych obiektów wymienionych w ust. 3 pkt. 3 w odległości mniejszej niż 10,0 m od
skrzyżowań.
§ 43. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – drogi lokalne, oznaczone symbolami od 1 KDL do
3 KDL.
2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy lokalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
3. Dla terenów KDL ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty małej architektury;
2) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe;
3) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
5. W granicach terenów KDL obowiązuje zakaz:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej niż 10,0 m od
skrzyżowań;
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2) lokalizowania naziemnych obiektów wymienionych w ust. 3 pkt. 3 w odległości mniejszej niż 10,0 m od
skrzyżowań.
§ 44. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe, oznaczone symbolami od 1 KDD
do 9 KDD.
2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
3. Dla terenów KDD ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty małej architektury;
2) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo rowerowe;
3) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.
5. W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD obowiązuje zakaz obsadzania
zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm obszarów w odległości mniejszej niż 10,0 m od skrzyżowań.
§ 45. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami od 1 KDW do 56 KDW.
2. Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
3. Dla terenów KDW ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty małej architektury;
2) ścieżki rowerowe;
3) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.
§ 46. 1. Wyznacza się teren kolei, oznaczony symbolem 1 KK.
2. Przeznaczenie podstawowe: teren kolei.
3. Dla terenu KK ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa związana z utrzymaniem kolei;
2) przystanki kolejowe;
3) zieleń towarzysząca;
4) zieleń izolacyjna;
5) dojazdy;
6) obiekty małej architektury;
7) ścieżki rowerowe, ciągi piesze;
8) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenu KK ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 75% powierzchni działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2;
5) wysokość budynków: nie więcej niż 10 m;
6) geometria dachów: dachy jedno, dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowej od 15° do 45°
z dopuszczeniem dachów płaskich, realizowanych także w formie tarasów.
Tereny wód powierzchniowych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 34 –

Poz. 8236

§ 47. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolami od 1 WS do 11 WS.
2. Podstawowe przeznaczenie: wody powierzchniowe.
3. Dla terenów WS ustala się przeznaczenie dopuszczalne:
1) budowle hydrotechniczne związane z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową;
2) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej, mosty.
4. Zakaz realizacji zabudowy budynkami za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej
oraz ochronie przeciwpowodziowej, stosownie do przepisów odrębnych.
5. Dopuszczenie wykonywania robót związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz regulacją rzek
i potoków.
Rozdział 4.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 48. Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a właściciel lub
użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do
wzrostu tej wartości w wysokości 30%.
Rozdział 5.
Ustalenia przejściowe
§ 49. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 ZL dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie
jako tereny rolnicze w terminie do 30 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego planu;
2) tereny, których przeznaczenie zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą być
użytkowane w dotychczasowy sposób do czasu realizacji ustaleń planu.
Ustalenia końcowe
§ 50. W obszarze objętym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
§ 51. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.
§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.94.2019
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 30 października 2019 r.

SCHEMAT SEKCJI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 1)
m

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ............. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia ...........
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 2)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 3)
m

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ............. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia ...........

Poz. 8236

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 38 –

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 4)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 5)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 6)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 7)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 8)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 9)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 10)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 11)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 12)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 13)
m
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A (sekcja 14)
m
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.94.2019
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 1945 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim postanawia – w oparciu o dokumentację z I, II, III i IV wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu - nie uwzględnić bądź częściowo nie uwzględnić następujących uwag złożonych w trakcie ww. wyłożeń:

Lp.

Data
wpływu
uwagi
(Data
wysłania
uwagi)

Nazwisko
i imię,
Nazwa
jednostki
organizac
yjnej
i adres

Treść uwagi

1.

2.

3.

4.

1.

15.12.2016
(15.12.2016)

[…]*

Zwraca się o przekwalifikowanie działki
932/1 znajdującej się w miejscowości
Białka będącej działką ZN – rolną na
działkę PU – tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej.

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga
5.

932/1

Rozstrzygnięcie Burmistrza

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględnio
na

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

7.

8.

9.

10.

X

X

Uwagi

11.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2.

3.

20.12.2016
(19.12.2016)

29.12.2016
(29.12.2016)

[…]*

Wnosi uwagę do ww. planu. Działka o nr
ewid. 849/22 w projekcie planu została
ujęta jako tereny niebudowlane. W
obowiązującym planie jakim jest SUiKZP
część jego działki objęta jest symbolem
U.4 tj. obszary zabudowy usługowej,
przeznaczone pod usługi komercyjne i
działalność produkcyjną. Zwraca się z
uprzejmą prośbą o ponowne
rozpatrzenie jego wniosku dot.
przekwalifikowania działki nr 849/22
położonej w Białce na tereny budowlane.

[…]*

Składa uwagę, a zarazem wniosek
polegający na:
1. Bezpodstawnym wyznaczeniu na
części działek 537/2 oraz 536/3 terenów
o przeznaczeniu w planie jako 8 U.2
„teren usług komercyjnych z drobną
wytwórczością”,
2. Wyznaczeniu terenu dróg publicznych
– drogi dojazdowe 3 KDD przez działki
stanowiące jej własność, oznaczone w
ewidencji jako działki nr 537/2 i 536/3.
Wnosi o likwidację zaplanowanej strefy 8
U.2 i przywrócenie terenu MNU2 oraz
likwidację drogi w części jw.
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849/22

Poz. 8236

X

X

X

X

X

X

X

X

537/2

536/3

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka jest w całości
budowlana.

1373/4

4.

29.12.2016
(29.12.2016)

[…]*

Zwraca się z prośbą o
przekwalifikowanie działek nr 1373/4,
1373/3, 1373/7, 1373/5, 1373/8,
1373/12, 1406/1 znajdujących się w
miejscowości Białka na działki
budowlane.

1373/3

1373/7

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej oraz wykreślono
drogę 3 KDD z projektu planu.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej oraz wykreślono
drogę 3 KDD z projektu planu.

X

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka jest w całości
budowlana.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka jest w całości
budowlana.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

1373/5

1373/8

1373/12

1406/1

5.

(30.12.2016)

[…]*

Wnosi uwagę do ww. planu. Działka o nr
ewid. 712/3 położona jest w terenie
oznaczonym symbolem Mu. Przez część
tej działki została wrysowana droga
dojazdowa o symbolu 3 KDD. W
rzeczywistości ruch komunikacyjny w
analizowanym terenie odbywa się po

712/3

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach (uwzględnia
istniejący przebieg drogi).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
działkach o nr 4571/2 oraz 4560. W
związku z powyższym zwraca się z
uprzejmą prośbą o wycofanie
wrysowanej drogi z działki nr 712/3.
Ponadto działka o nr 666/2 została w
projekcie planu ujęta jako tereny
mieszkalnictwa usługowego. Niestety w
chwili obecnej do tej działki nie została
wrysowana projektowana droga
wewnętrzna, umożliwiająca dojazd do
ww. nieruchomości. Również zwraca się
z prośbą o wrysowanie drogi
wewnętrznej po istniejących działkach
drogowych 4570/1 oraz 4570/3
położonych w Białce.

6.

7.

30.12.2016
(29.12.2016)

30.12.2016
(29.12.2016)

[…]*

[…]*

Jako właściciel działek ewidencyjnych nr
538/1, 536/1 położonych w miejscowości
Białka składa uwagę, a zarazem
wniosek polegający na bezpodstawnym
wyznaczeniu na części działek
oznaczonych w palnie jako tereny o
przeznaczeniu jako 8 U.2 „teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością”.
Wnosi o całkowitą likwidację
zaplanowanej strefy 8 U.2 i
przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2.
Składa uwagę, a zarazem wniosek
polegający na bezpodstawnym
wyznaczeniu terenów o przeznaczeniu w
planie jako 8 U.2 „teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością”,
jako terenów w bliskim sąsiedztwie jego
nieruchomości.
Wnosi o likwidację zaplanowanej strefy 8
U.2 i przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2.
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666/2

Uwaga nieuwzględniona.
KDW możliwa do realizacji na
podstawie dopuszczeń mpzp;
przebieg drogi do
indywidualnego ustalenia.

4570/1

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
KDW wrysowana jedynie do
granicy zabudowy.
W terenach ZR w planie nie
wyznaczano dróg
wewnętrznych w liniach
rozgraniczających.

4570/3

Uwaga nieuwzględniona.
KDW możliwa do realizacji na
podstawie dopuszczeń mpzp;
przebieg drogi do
indywidualnego ustalenia

-

X

Uwaga do terenu 8 U.2
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

X

Uwaga do terenu 8 U.2
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

-

X

X

X

X

X

X

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8.

9.

10.

30.12.2016
(30.12.2016)

02.01.2017
(29.12.2016)

03.01.2017
(03.01.2017)

[…]*

Zwracają się z prośbą o przekształcenie
działki nr 336/1 położonej na terenie
Białki-Radwanówka na działkę
budowlaną w nowym planie
zagospodarowania.

[…]*

Jako właściciel działki ewidencyjnej nr
380/4 położonej w miejscowości Białka,
składa uwagę, a zarazem wniosek do
wyłożonego projektu polegający na
bezpodstawnym wyznaczeniu na części
działek w planie jako tereny o
przeznaczeniu jako 8 U.2 „teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością”.
Wnosi o całkowitą likwidację
zaplanowanej strefy 8 U.2 i
przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2.

[…]*

Wnosi uwagę:
- działka o nr ewid. 372 położona jest w
terenie oznaczonym symbolem MU.
Przez część tej działki została
wrysowana poszerzona droga
dojazdowa 3 KDL. W rzeczywistości
ruch komunikacyjny w analizowanym
terenie odbywa się obok działki o nr
ewid. 372 i nie koliduje z obecnymi
granicami działki a szerokość drogi w
chwili obecnej jest całkowicie
wystarczająca. Mając powyższe na
uwadze oraz planowaną budowę
budynku mieszkalnego na działce o nr
ewid. 372 zwraca się z uprzejmą prośbą
o wycofanie wrysowanej poszerzonej
drogi z działki o nr ewid. 372 i
pozostawienie tej drogi zgodnie ze
stanem faktycznym.
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336/1

-

372

X

X

X

Poz. 8236

X

X

X

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDD.

X

Uwaga do terenu 8 U.2.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDL na KDD o mniejszych
szerokościach.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
- działka o nr ewid. 364/2 oraz 363/2
położona jest w terenie oznaczonym
symbolem Mu. Przez część działki o nr
ewid. 364/2 została wrysowana
poszerzona droga dojazdowa o symbolu
1 KDD. W rzeczywistości ruch
komunikacyjny w analizowanym terenie
odbywa się obok działki o nr 364/2 i nie
koliduje z obecnymi granicami działki a
szerokość drogi w chwili obecnej jest
całkowicie wystarczająca. Dodatkowo
pomiędzy działkami o nr ewid. 364/2
oraz 363/2 wrysowany jest teren
oznaczony symbolem 1 IW przez co ww.
działki dużo tracą na swojej wartości i
nie wyraża zgody, aby ten teren był
przeznaczony na tereny infrastruktury
wodociągowej co może prowadzić w
przyszłości do budowy obiektów innych
niż budynki mieszkalne. Mając
powyższe na uwadze oraz planowaną
budowę budynku mieszkalnego na
działce o nr ewid. 364/2 oraz 363/2
zwraca się z uprzejmą prośbą o
wycofanie wrysowanej poszerzonej drogi
z działki nr 364/2 i pozostawienie tej
drogi zgodnie ze stanem faktycznym
oraz pozostawienie terenów objętych
symbolem 1 IW zgodnie z
dotychczasowym obowiązującym MPZP.
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364/2

Uwaga nieuwzględniona.
Droga 1 KDD zgodna jest ze
stanem faktycznym, obsługuje
istniejącą i projektowaną
zabudowę. Droga wykazana
jest w studium.
Lokalizacja funkcji IW stanowi
realizację polityki zawartej w
studium

363/2

Uwaga nieuwzględniona.
Lokalizacja funkcji IW stanowi
realizację polityki zawartej w
studium

335/1

11.

3.01.2017
(3.01.2017)

[…]*

Zwraca się z prośbą o
przekwalifikowanie działek nr 335/1,
325/1, 327/2, 4612/22, znajdujące się w
miejscowości Białka, będących
działkami pod tereny zalewowe na
działki rolne-rekreacyjne.

X

325/1

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
rekreacyjne prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
rekreacyjne prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Poszerzenie
terenu zabudowy jedynie na
część działki. Wprowadzenie
na części działki terenu MU.1.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
rekreacyjne prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

327/1

4612/22

12.

13.

3.01.2017
(3.01.2017)

3.01.2017
(3.01.2017)

[…]*

[…]*

W związku z planowaną budową
obwodnicy na terenie miejscowości
Białka nie wyraża zgody na zmianę
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 378/8

Zgłasza uwagę:
- nie wyraża zgody na utworzenie w jej
sąsiedztwie terenów przemysłowych (7
U.2, 8 U.2, 9 U.2)
- nie wyraża zgody na utworzenie drogi
3 KDL oraz drogi 3 KDD

X

378/8

-

X

X

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona jako
bezprzedmiotowa w zakresie
obwodnicy. Projekt planu nie
przewiduje przeznaczenia
działki pod drogę stanowiącą
obwodnicę.
do terenu 7 U.2. nieuwzględniona
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie terenu na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
w zakresie terenu 8 U.2 uwzględniona
Uwaga do terenu 9 U.2 nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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faktycznym.
Przeznaczenie terenu na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga do terenu 3KDL częściowo nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDL na KDD o mniejszych
szerokościach.
w zakresie terenu 3 KDD uwzględniona
Uwaga do terenu 7 U.2 nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.

14.

3.01.2017
(3.01.2017)

[…]*

Zgłasza uwagę:
- nie wyraża zgody na utworzenie w jej
sąsiedztwie terenów przemysłowych (7
U.2, 8 U.2, 9 U.2)
- nie wyraża zgody na utworzenie drogi
3 KDL oraz drogi 3 KDD

-

X

X

X

X

Przeznaczenie terenu na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
w zakresie terenu 8 U.2 uwzględniona
Uwaga do terenu 9 U.2 nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie terenu na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
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planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga do terenu 3KDL częściowo nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDL na KDD o mniejszych
szerokościach.
w zakresie terenu 3 KDD uwzględniona

15.

16.

17.

3.01.2017
(3.01.2017)

4.01.2017
(29.12.2016)

4.01.2017
(29.12.2016)

[…]*

Zwraca się z prośbą o
przekwalifikowanie działki nr 378/6 z
rolnej na budowlaną.

[…]*

Składa uwagę, a zarazem wniosek
polegający na bezpodstawnym
wyznaczeniu terenów o przeznaczeniu w
planie jako 8 U.2 „teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością”,
jako terenów w bliskim sąsiedztwie jego
nieruchomości.
Wnosi o likwidację zaplanowanej strefy 8
U.2 i przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2.

[…]*

Składa uwagę, a zarazem wniosek
polegający na bezpodstawnym
wyznaczeniu terenów o przeznaczeniu w
planie jako 8 U.2 „teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością”,
jako terenów w bliskim sąsiedztwie jego
nieruchomości.
Wnosi o likwidację zaplanowanej strefy 8
U.2 i przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2.

X

378/6

-

-

X

X

X

X

X

X

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka przeznaczona jest na
cele budowlane. Na części
działki wyznaczono drogę.

X

Uwaga do terenu 8 U.2.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

X

Uwaga do terenu 8 U.2.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
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18.

4.01.2017
(3.01.2017)

[…]*

Prosi o zmianę przeznaczenia części
działki nr 648/28 z terenów ZR na teren
o przeznaczeniu MU.2.
Przeznaczenie części działki 648/28 na
teren MU.2 zostało uwzględnione i
figuruje w SUiKZP Gminy Maków
Podhalański (uchwała nr V.27.2015
Rady Miejskiej w Makowie
Podhalańskim z dnia 11 marca 2015
roku)
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648/28

X

Poz. 8236

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę mieszkaniowousługową.
Wprowadzenie na części działki
terenu MU.1.
Uwaga do terenu 7 U.2 nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.

19.

4.01.2017
(-)

[…]*

Absolutnie nie zgadzają się na
wyznaczenie w planie
zagospodarowania stref oznaczonych
jako 7 U.1 oraz 8 U.2 „Teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością”
oraz wyznaczenie drogi oznaczonej
symbolem 3 KDD „tereny dróg
publicznych, drogi dojazdowe .
Mając na uwadze powyższe wnoszą o
likwidację zaplanowanej strefy 8 U.2 i
przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2 oraz
pozostawienie dróg dojazdowych w
stanie istniejącym w terenie.

-

X

X

X

X

Przeznaczenie terenu na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga do terenu 8 U.2.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
w zakresie terenu 3KDD uwzględniona

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

20.

21.

22.

23.

4.01.2017
(-)

4.01.2017
(4.01.2017)

4.01.2017
(4.01.2017)

4.01.2017
(4.01.2017)

[…]*

Nie zgadzają się na wyznaczenie w
planie zagospodarowania terenu 1 IK.1
„Teren oczyszczalni ścieków".
Żądają całkowitej likwidacji
zaplanowanej strefy 1 IK.1 i
zakwalifikowanie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2.

[…]*

Zwraca się z prośbą o przesunięcie
drogi dojazdowej na działce 3315 na
boczną granicę sąsiadującą z sąsiadem,
aby droga dojazdowa, która ma
powstać, nie przechodziła przez środek
jej działki 3315. Prosi również o
sprawiedliwe rozmieszczenie tej nowej
drogi dojazdowej między jej osobę i
sąsiadującą działkę.

[…]*

Zwraca się z prośbą o
1. Zmianę przeznaczenia działki 515/2
przewidzianej w obecnym projekcie
MPZP symbolem U.2 (teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością)
na MU.2 (tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości).
2. Wrysowanie drogi wewnętrznej na
działce gminnej 4591/3 umożliwiającej
dojazd do działki 515/2 i działek
przyległych.

[…]*

Uprzejmie prosi o uwzględnienie zmiany
do wyłożonego projektu w zakresie
działek nr 894/2, 889/1, 894/1, 891/3.
- W projekcie działka 894/1 jest działką 3
MN.1 – prosi o zmianę na tereny 1 U.1
do, których działka przylega.
- działki 891/2, 889/1, 891/3 leżą w
terenach częściowo 1 U.1, 3 MN.1, 6
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-

3315

X

X

Poz. 8236

X

X

X

X

X

Uwaga do terenu 1 IK.1.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniowousługową prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę mieszkaniową.
Wykreślono drogę KDD i
poszerzono teren zabudowy na
część działki.

515/2

X

X

X

X

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

4591/3

uwzględniona

894/2

Załącznik: upoważnienie
Niespójność pomiędzy
numerami działek w uwadze i w
upoważnieniu. Brak działki o
numerze 889/1.

889/1
894/1
891/3

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
zmiany przeznaczenia części

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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ZR, 6 RP, 4 KDD – prosi o zmianę na
tereny 1 U.1, gdyż przylegają do tych
terenów. Wnosi również o przesunięcie
terenów 6 RP i 4 KDD tak, aby
przylegały do terenów 2 PU. Taka
zmiana zlikwiduje tereny 6 ZR,
natomiast powiększy teren 1 U.1 na
działkach będących własnością
wnioskodawcy.
Powyższe zmiany zezwolą na
rozbudowę już istniejących terenów
usługowych już zainwestowanych
obiektem handlowym.

24.

25.

26.

4.01.2017
(3.01.2017)

4.01.2017
(29.12.2016)

4.01.2017
(29.12.2016)

[…]*

[…]*

[…]*

Zdecydowanie stanowczo kwestionuje
wdrożenie swojej działki pod drogę
(oznaczoną 4 KDD).
Nie wyraża również zgody na zmianę
drogi obok swojej posesji pod numerem
zameldowania Białka 131 na drogę
dojazdową (oznaczoną 5 KDD).
Nie wyrażają zgody na przeprowadzenie
drogi przez działkę 714/2. Planowana
droga 3 KDD wchodzi w ich
nieruchomość, która jest ogrodzona i
zagospodarowana w całości. Nie
wyrażają zgody, aby linie rozgraniczenia
przebiegały na ich posesji, tak blisko
budynku mieszkalnego, także
utrudniając manewr samochodem.
Wnioskują o wykreślenie z MPZP dla wsi
Białka zaprojektowanej drogi 3 KDD
przez ich działkę 714/2.
Jako właściciel działki ewidencyjnej o nr
714/2 położonej w miejscowości Białka,
składa uwagę, a zarazem wniosek
polegający na bezpodstawnym
wyznaczeniu na części działek o
przeznaczeniu w planie jako 8 U.2 „teren
usług komercyjnych z drobną
wytwórczością”.
Wnosi o całkowitą likwidację
zaplanowanej strefy 8 U.2 i
przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU2.

działki z terenów ZR i PU na
U.1
Przeznaczenie całej działki na
funkcję U.1 prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.
Uwaga do terenu 5KDD częściowo nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach (uwzględnia
istniejący przebieg drogi).

X

Uwaga do terenu 8 U.2.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

1092/4

X

X

X

-

714/2

-

X

X

X

X

X

X
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27.

4.01.2017
(4.01.2017)

[…]*

Prosi o zmianę uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego
działek z 1 U.3 na 3 U.2. Zostało to
niezgodnie zmienione ze SUiKZP Gminy
Maków Podhalański, Uchwała nr
VII/43/2011, zał Nr 3 z klasy U.4, co w
nowym studium odpowiada U.2
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405/3

X

X

X

X

uwzględniona

404/2

28.

4.01.2017
(2.01.2017)

[…]*

Nie zgadzają się na wyznaczenie w
planie zagospodarowania stref
oznaczonych jako 7 U.2 oraz 8 U.2
„Teren usług komercyjnych z drobną
wytwórczością”. Wnoszą o likwidację
zaplanowanej strefy 8 U.2 i oznaczenie
jej jako teren MNU2.

-

Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu przewiduje
przeznaczenie działki pod
drogę KDGP.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

X

X

X

X

Uwaga do terenu 7 U.2 i 8
U.2.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona w zakresie
terenu 8 U.2
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
Uwaga nieuwzględniona w
zakresie terenu 7 U.2.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie terenu na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym

29.

5.01.2017
(-)

[…]*

Zwraca się z prośbą w sprawie
zagospodarowania działek w Białce.
Działka 453/2 obecnie naniesiona jest
statusem U.2. Prosi o przekształcenie
działki na status MU.2

453/2

X

X

X

X

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
Uwaga do tekstu uchwały

30.

5.01.2017
(5.01.2017)

[…]*

Wnosi o zmiany w uchwale:
Rozdział: Zasady ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego art..
9 pkt 10: wykreślić zakaz budowy
ogrodzeń pełnych od strony dróg.
Dla terenów MU.2 geometria dachów:
dopisać obiektów produkcyjnych,
magazynowych, usługowych, suszarni
dopuszcza się także dachy w innej
formie np. płaskie, łukowe,
jednospadowe.
Ustalenia w zakresie ochrony i
kształtowania środowiska: dopisać
drewno, brykiet, pelet, odpady z drewna.

Uwaga uwzględniona w
zakresie ogrodzeń pełnych od
strony dróg.

-

X

X

X

X

1096/4

31.

5.01.2017
(5.01.2017)

[…]*

Prosi o przekształcenie działek na tereny
MU.2

1096/5

1119/7

X

X

X

X

Ogólne dopuszczenie dachów
płaskich i łukowych
prowadziłoby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona jako
bezprzedmiotowa w zakresie
ustaleń ochrony i kształtowania
środowiska. Plan dopuszcza
wszystkie paliwa spełniające
normy.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDW.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDW.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Przeznaczenie części działki
pod drogę KDG.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDG.

1119/20

767/4

32.

5.01.2017
(4.01.2017)

[…]*

Wniosek dotyczy terenów zajętych pod
oczyszczalnię ścieków. Zajęcie tych
terenów jest nieuzasadnione, ponieważ
wieś Białka jest skanalizowana, FOB nie
jest zainteresowany budową nowej
oczyszczalni, więc nic nie stoi na
przeszkodzie, aby działki nr 767/4,
767/3, 766/7, 766/4, 766/9, 766/6 oraz
przyległe tereny zwolnić i przekształcić
pod budownictwo przemysłowe bądź
mieszkaniowe.
Ponadto chce poinformować, że część
działek o nr 794/3, 790/7,790/8 ma
zajętych pod obwodnicę.

X
767/3

766/7

X

X

X

Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
mieszkaniowe bądź
przemysłowe prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
mieszkaniowe bądź
przemysłowe prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
mieszkaniowe bądź
przemysłowe prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
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ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
mieszkaniowe bądź
przemysłowe prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka nie jest przeznaczona
pod teren oczyszczalni
ścieków.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka nie jest przeznaczona
pod teren oczyszczalni
ścieków.

766/4

766/9

766/6

794/3
Brak formy uwagi (pismo nie
zawiera żadnego wniosku) dla
działek nr: 794/3, 790/7, 790/8

790/7
790/8

498/1

33.

5.01.2017
(-)

[…]*

Zwraca się z prośbą w sprawie
zagospodarowania działek w Białce.
Działki 498/1, 498/3, 498/6 obecnie
naniesione są statusem U.2, prosi o
przekształcenie na status MU.2

X
498/3

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Teren pozostaje jako usługowy
ze względu na bliskie
sąsiedztwo drogi KDGP
(obwodnicy Makowa) i
przewidywaną uciążliwość.
Uwaga nieuwzględniona.
Teren pozostaje jako usługowy
ze względu na bliskie
sąsiedztwo drogi KDGP
(obwodnicy Makowa) i
przewidywaną uciążliwość.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

34.

35.

36.

5.01.2017
(4.01.2017)

9.01.2017
(9.01.2017)

9.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

Prosi o ponowne przeanalizowanie
zaprojektowanej drogi osiedlowej RP
przebiegającej przez część jego działki o
nr 1264/2.
Drogę można przesunąć o kilka metrów
w stronę lasu na całej długości (teren na
to pozwala), co umożliwia zwolnienie tej
działki z innych i włączenie jej w teren
budowlany. W przeciwnym razie działka
nie staje się ani rolna ani budowlana.
Składa uwagę. Działka o numerze 1817
w znacznej części została ujęta jako
teren budowlany, w pozostałej części
ww. działka znajduje się w terenie
rolnym oraz część została zaplanowana
pod drogę dojazdową. W
obowiązującym studium działka w
całości ujęta jest jako teren budowlany.
Mając na uwadze powyższe zwraca się
z ponowną prośbą o przeanalizowanie
wniosku. Nie wyraża zgody na
usytuowanie drogi dojazdowej na swojej
działce.
Wniosek dotyczy terenów zajętych pod
oczyszczalnię ścieków. Zajęcie tych
terenów jest nieuzasadnione, ponieważ
wieś Białka jest skanalizowana, FOB nie
jest zainteresowany budową nowej
oczyszczalni, więc nic nie stoi na
przeszkodzie, aby działki nr 779/2 i
769/1 oraz przyległe tereny zwolnić i
przekształcić pod budownictwo
przemysłowe bądź mieszkaniowe.
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498/6

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

1264/2

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę. Teren RP jest
przeznaczony pod teren
rolniczy z zakazem zabudowy.

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę mieszkaniową.
Wykreślono drogę KDD i
poszerzono teren zabudowy na
część działki.

X

Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
mieszkaniowe bądź
przemysłowe prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.

1817

779/2

X

X

X

X

X

X

X
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769/1

Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
mieszkaniowe bądź
przemysłowe prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.

907/6

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę mieszkaniową.
Wykreślono drogę KDD i
poszerzono teren zabudowy na
część działki.

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Pismo nie ma formy uwagi (nie
zawiera żadnego wniosku).

37.

9.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

Prosi o ponowne przeanalizowanie
zaprojektowanej drogi osiedlowej KDD i
RP przebiegającej przez część jego
działki o nr 907/6.
Drogę można przesunąć w stronę FOB
na całej długości, co umożliwia
zwolnienie większej części tej działki z
innych oraz włączenie jej w teren
budowlany. W przeciwnym razie działka
nie staje się ani rolna ani budowlana.

9.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

Chcą uzyskać odpowiedź na pytanie,
czy i kiedy powstanie obwodnica
Makowa.

729/6

38.

Składają uwagę a zarazem wniosek. Nie
wyrażają zgody na przeprowadzenie
drogi przez ich działki nr 711/6, 712/4.
Kategorycznie nie wyrażają zgody na
przeprowadzenie zaprojektowanej drogi
3 KDD przez ich działki oraz wnioskują o
jej wykreślenie z obecnego Projektu
MPZP dla wsi Białka.

711/6

39.

9.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

Poz. 8236

X

X

X

X
729/9

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę KDD.

X

X

X

X

712/4

1822
40.

10.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

Zwraca się w prośbą o
przekwalifikowanie działek z rolnych na
budowlane.

X
1831

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach (uwzględnia
istniejący przebieg drogi).
Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka jest w całości
budowlana
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
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1832

1834

1828

41.

10.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

Zwraca się w prośbą o
przekwalifikowanie działek z rolnych na
rekreacyjne.

1740/5

X

1738/23

X

tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
rekreacyjne prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
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rekreacyjne prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

42.

43.

44.

10.01.2017
(10.01.2017)

12.01.2017
(12.01.2017)

12.01.2017
(12.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

Nie wyraża zgody na zagospodarowanie
swoich działek pod oczyszczalnię
ścieków FOB i EKO SKAWY. Prośbę
motywuje faktem, iż jest rolnikiem i
utrzymuje siebie i rodzinę z uprawy
ziemi. Nadmienia, że przekwalifikowane
nieużytki są polami ornymi.

Jako właściciel działki ewidencyjnej o nr
420/03 położonej w miejscowości Białka,
składa uwagę, a zarazem wniosek
polegający na bezpodstawnym
wyznaczeniu na części działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 8 U.2 i częściowe 3 U.2
wzdłuż drogi 3 KDD.

Nie wyraża zgody na planowane
poszerzenie drogi 3 KDL przy jego
działce o numerze 420/03. Droga wtedy
wchodzi w jego nieruchomość, która jest
ogrodzona i zagospodarowana w
całości.
Nie wyraża zgody na budowę
projektowanej drogi 3 KDD, gdyż
przechodzi ona w bardzo bliskiej
odległości od jego działki.
Wnioskuje o wykreślenie z obecnego
projektu MPZP dla wsi Białka ww. dróg

uwzględniona

765/1

X

X

X

X

759/5

-

X

X

X

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka w całości przeznaczona
jest pod teren zieleni
nieurządzonej, który dopuszcza
uprawy polowe.
Uwaga w zakresie terenu 8 U.2
- częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
Uwaga w zakresie terenu 3 U.2
- nieuwzględniona.
Lokalizacja funkcji U.2 stanowi
realizację polityki zawartej w
studium.

420/3

X

-

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDL na KDD o mniejszych
szerokościach.

w zakresie terenu 3KDD uwzględniona
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Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

4419

45.

12.01.2017
(10.01.2017)

[…]*

Wnosi o:
1. Zwiększenie zasięgu strefy 26 MN.2
na całość działek nr ewid. 4419, 4422;
2. Likwidację strefy ochrony
archeologicznej oraz jednoznaczne
określenie zasięgu stanowiska
archeologicznego nr 2.

4422

X

X

Projekt planu w tym kształcie
został pozytywnie uzgodniony
przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Stanowisko archeologiczne
wyznaczono na podstawie
SUiKZP Gminy Maków
Podhalański.

-

46.

13.01.2017
(12.01.2017)

[…]*

Składają uwagi, a zarazem wnioski,
polegające na:
- wyznaczeniu terenu dróg publicznych –
drogi lokalne 3 KDL przez działkę
stanowiącą ich własność o numerze
372.
- wyznaczeniu terenu dróg publicznych –

372

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga dotyczy stanowiska
archeologicznego nieuwzględniona.

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDL na KDD o mniejszych
szerokościach.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
drogi dojazdowe 1 KDD przez działkę
stanowiącą ich własność o numerze
364/2.
Wnoszą o zmianę kategorii drogi 3 KDL
na drogę kategorii KDW – tereny dróg
wewnętrznych oraz zmianę kategorii
drogi 1 KDD na drogę kategorii KDW –
tereny dróg wewnętrznych.

47.

13.01.2017
(13.01.2017)

Wnosi uwagę dotyczącą działki 4607/3,
która została tylko w połowie ujęta jako
teren budowlany. Wnioskuje, aby działka
była w całości budowlana.

4607/3

1030/2

48.

16.01.2017
(16.01.2017)

[…]*

49.

16.01.2017
(16.01.2017)

[…]*

Nie zgadza się, aby przez ww. działki
przebiegała planowana droga. Działki te
używane są jako skład drewna.

[…]*

Zgłasza sprzeciw do przeznaczenia
części (ok.1/3 powierzchni) swojej działki
nr 4804 (Białka Górna rola
Marszałkowa), gdzie wg planu jest
przewidziana droga dojazdowa do
terenów w Górnej Białce. Lepszym
rozwiązaniem byłoby jej przesunięcie
wzdłuż niezabudowanych działek, gdyż

16.01.2017
(16.01.2017)

Poz. 8236

Uwaga nieuwzględniona.
Droga 1 KDD zgodna jest ze
stanem faktycznym, obsługuje
istniejącą i projektowaną
zabudowę. Droga wykazana
jest w studium.

364/2

[…]*

Składa wniosek o wykreślenie z
projektu MPZP zmian dotyczących jej
działki nr 1030/2. Jednocześnie wyraża
sprzeciw wobec planowaniu drogi lub jej
części, która miałaby przebiegać przez
część jej działki.

50.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1488/1

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmiana przeznaczenia działki
na inne cele prowadziłaby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono drogę KDD.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD oraz
zmieniono klasę fragmentu
drogi z KDD na KDW o
mniejszych szerokościach.

1490/2

uwzględniona

4804

Uwaga częściowo
nieuwzględniona w zakresie
przesunięcia drogi KDD.
Wykreślono drogę.

X

X

X

X
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otworzyłoby to do nich swobodny dojazd
i możliwość dalszej rozbudowy.

51.

52.

53.

54.

16.01.2017
(13.01.2017)

17.01.2017
(17.01.2017)

17.01.2017
(17.01.2017)

17.01.2017
(17.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Wnosi o rozważenie kwestii wykonania
dróg dojazdowych do działek
oznaczonych nr ewid. 3614/10, 3614/11
(Białka Górna, osiedle Marszałkowa).
Działki te w projekcie MPZP
przekształcone zostały z gruntów
rolnych na działki budowlane o symbolu
21 MN.2, bez zapewnienia dojazdu do
nich. Taki stan rzeczy powoduje, że nie
jest możliwe ich użytkowanie w sposób
podany w projekcie MPZP.
Celowym byłoby, aby droga dojazdowa
do rzeczonych działek łączyła się z
drogą oznaczoną symbolem 53 KDW.
Zwraca się z prośbą o
1. Zmianę przeznaczenia działek
oznaczonych symbolem 1 IK.1 (Teren
oczyszczalni ścieków) na niekolidującą z
przeznaczeniem sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej
znajdujących się po drugiej stronie drogi
1 KDGP.
2. Wrysowanie drogi wewnętrznej na
działce gminnej 4570/1 umożliwiającej
dojazd do działki 515/2 i działek
przyległych.
Składa uwagę. Działka o nr ewid. 1143/1
została ujęta jako teren budowlany oraz
znaczna część z tej działki została
przeznaczona pod drogę wewnętrzną.
Nie wyraża zgody, aby ta droga biegła
po jego nieruchomości. Działka jest
wąska (ok. 3m szerokości),
projektowany stan zagospodarowania
powoduje, iż staje się ona bezużyteczna
i bezwartościowa.
Wnosi uwagę. Działki o nr ewid. 514/1,
514/2 zostały ujęte w projekcie planu
jako tereny usługowe, a działki
sąsiadujące znajdują się w terenie MU.2.
Zwraca się z prośbą, aby jej działki były
objęte takim samym symbolem.

Uwaga nieuwzględniona.
KDW możliwa do realizacji na
podstawie dopuszczeń mpzp;
przebieg drogi do
indywidualnego ustalenia

3614/10

X

X

3614/11

Uwaga nieuwzględniona.
KDW możliwa do realizacji na
podstawie dopuszczeń mpzp;
przebieg drogi do
indywidualnego ustalenia

-

w zakresie terenu 1 IK.1 uwzględniona

4570/1

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
KDW wrysowana jedynie do
granicy zabudowy.
W terenach ZR w planie nie
wyznaczano dróg
wewnętrznych w liniach
rozgraniczających.

1143/1

X

Uwaga nieuwzględniona.
Parametry działki, w
szczególności jej głębokość,
uniemożliwiają zabudowę
niezależnie od wyznaczonej
drogi.

X

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z

X

514/1

X

X

X

X

X

X

X
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równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

514/2

55.

56.

57.

17.01.2017
(17.01.2017)

17.01.2017
(17.01.2017)

18.01.2017
(13.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

Wnosi uwagę. Jej działki o numerze
1799, 1800, 1801 zostały ujęte jako
tereny budowlane. Wzdłuż jej działek
została zaprojektowana droga
wewnętrzna. Linie rozgraniczające teren
budowlany od drogi powodują, że w
przyszłości nie będzie mogła na tych
działkach się wybudować. Wnosi prośbę
o zaprojektowanie drogi wewnętrznej w
innym miejscu.
Zgłasza kolejną uwagę. Działka o nr
ewid. 1135/2 została ujęta w projekcie
planu jako tereny zieleni nieurządzonej.
Zwraca się z prośbą, aby teren był ujęty
jako teren rolny.

Wnosi o likwidację drogi oznaczonej 2
KDGP od początku działki 792/1 do
końca jej działki 794/4. Proponowany w
projekcie przebieg ww. drogi narusza w
znaczny sposób jej własność (znajduje
się tutaj jej dom i zakład).
Prosi o wyjaśnienie, dlaczego w planie
działka 793/2 jest zakratkowana.

1799

1800

X

X

X

X

1801

1135/2

792/1

X

X

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
wykreślenia drogi.
Zwężono drogę do 5 m.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
wykreślenia drogi.
Zwężono drogę do 5 m.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
wykreślenia drogi.
Zwężono drogę do 5 m.

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu dopuszcza
uprawy polowe na działce.

X

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
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794/4

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym

793/2 (4773)

Brak formy uwagi (nie zawiera
wniosku) dla działki nr 793/2

788/1

58.

18.01.2017
(16.01.2017)

[…]*

Prosi o zmianę przeznaczenia działek nr
788/1, 788/2, 788/3, 789/3 oraz części
działki 811/4 z terenów 4 ZR na teren o
przeznaczeniu 6 U.2. Przeznaczenie
ww. działek na teren 6 U.2, znajdujących
się bezpośrednio i pośrednio przy
planowanym przebiegu obwodnicy,
pozwoliłoby połączyć ten teren z
terenami oznaczonymi w planie jako
przeznaczenie 6.U2 i powiększyłoby ten
teren z korzyścią dla ich właścicieli.

X
788/2

788/3

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
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planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Przeznaczono części działki
pod teren zabudowy
przemysłowo-usługowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu przewiduje
przeznaczenie działki pod
drogę KDGP.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym

789/3

59.

18.01.2017
(16.01.2017)

[…]*

Prosi o zmianę przeznaczenia działki nr
760/3 z terenów 4 ZR na teren o
przeznaczeniu 6 U.2. Przeznaczenie
działki z teren 6 U.2 znajdującej się
bezpośrednio przy planowanym
przebiegu obwodnicy, pozwoliłoby
połączyć ten teren z terenami
oznaczonymi w planie jako
przeznaczenie 6.U2 i powiększyłoby ten
teren z korzyścią dla ich właścicieli.

811/4

uwzględniona

760/3

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
usługowe prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

X

X
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60.

18.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

Składa uwagę w zakresie swojej działki
nr ewid. 515/7 oraz sąsiedniej 515/4.
Chciałby rozszerzyć zakres strefy
możliwej do zabudowy w stronę
południowo-wschodnią tej
nieruchomości. Objęcie jedynie części
wskazanej w wyłożonym projekcie planu
czyni tę nieruchomość niemożliwą do
zabudowy.
Ponadto prosi o przeznaczenie obszaru
tych działek pod tereny mieszkalnousługowe z możliwością drobnej
wytwórczości. W przyszłości na tej
nieruchomości planuje budowę domu z
częścią usługową lub niezależnego
obiektu usługowego.
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Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDW.

515/7

X

X

X

X

uwzględniona

515/4

791

780

61.

18.01.2017
(16.01.2017)

[…]*

Prosi o przekształcenie działek 791, 780
pod budownictwo przemysłowe bądź
mieszkaniowe, a działek 757/4, 757/7 na
działki mieszkaniowo-usługowe.

757/4

X

757/7

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka w całości przeznaczona
jest na cele przemysłowe.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka w całości przeznaczona
jest na cele przemysłowe.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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764

62.

18.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

Wniosek dotyczy terenów zajętych pod
oczyszczalnię ścieków. Zajęcie tych
terenów jest nieuzasadnione, ponieważ
wieś Białka jest skanalizowana, FOB nie
jest zainteresowany budową nowej
oczyszczalni, więc nic nie stoi na
przeszkodzie, aby działki 764 i 763 oraz
przyległe tereny zwolnić i przekształcić
pod budownictwo przemysłowe bądź
mieszkaniowe.

X

X

X

X

992/4

X

X

X

X

992/4

X

X

X

X

763

63.

64.

18.01.2017
(16.01.2017)

18.01.2017
(16.01.2017)

[…]*

[…]*

Wnosi o zmianę założonej w projekcie
klasyfikacji działki o nr 992/4 z ZR –
tereny zieleni nieurządzonej na
klasyfikację PU – tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej.

Wnosi o zmianę założonej w projekcie
klasyfikacji działki o nr 992/4 z ZR –
tereny zieleni nieurządzonej na
klasyfikację PU – tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej.

Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową lub
przemysłową prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową lub
przemysłową prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę usługową.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę usługową.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
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a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

65.

66.

18.01.2017
(18.01.2017)

18.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

[…]*

Wnosi o:
1. Wykreślenie z projektu MPZP drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem
4 KDD – tereny dróg publicznych – drogi
dojazdowe przebiegającej przez działki
stanowiące jego własność o numerach
954/3 i 953/4.
Uważa, że taka droga mogłaby
przechodzić na końcu działek od strony
zachodniej, przesunięta około 200 m
pod linią wysokiego napięcia na granicy
zachodniej strefy przemysłowej
oznaczonej jako PU (kolor fioletowy) od
strefy 1 IE (Teren infrastruktury
elektroenergetycznej) do stref 4 PU i 5
PU.
2.Wykreślenie z projektu MPZP rezerwy
terenu dla alternatywnej drogi
równoległej do istniejącej drogi
wojewódzkiej, przebiegającej przez
działki stanowiące jego własność o
numerach 954/3 953/4, oznaczoną na
rysunku planu jako obszar 6 RP – tereny
rolnicze wyłączone z zabudowy.
3. Wykreślenie drogi oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2 KDGP,
rezerwy terenu dla GDDKiA obejmującej
część działki stanowiącej jego własność
o numerze 790/1.
4. Wykreślenie obszaru 1 IK.1 (teren
oczyszczalni ścieków) obejmującego w
całości działki o numerach 767/2 i 766/3
stanowiące jego własność.
Wnosi o zmianę przeznaczenia działek
lub ich części od strony drogi
wojewódzkiej o numerach 849/18,
849/19, 849/20 – na działki o klasyfikacji
– oznaczeniu MU.1 (tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej), MU.2 (tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości)
lub PU (tereny zabudowy produkcyjno-

954/3

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD.

953/4

uwzględniona

790/1

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

X

X

X

X

767/2

uwzględniona

766/3

uwzględniona

849/18

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia części działki na
teren MU.1, MU.2 lub PU.
Studium przewiduje
przeznaczenie części działki
pod zabudowę usługową.
Wprowadzono na części działki
teren U.2.

X

X

X

X
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usługowej) w obszarze możliwym do
uzyskania zmiany zagospodarowania od
granicy z drogą wojewódzką do granicy
zasięgu zalewów (niebieska linia na
mapie przyjętego studium dla
miejscowości Białka). Pozostałą
wschodnią część tych działek w kierunku
rzeki Skawica na działki o klasyfikacji
ZR. Składa propozycję kilku możliwości
przeznaczenia, dając możliwość
dostosowania przeznaczenia do
sąsiednich działek.
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Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia części działki na
teren MU.1, MU.2 lub PU.
Studium przewiduje
przeznaczenie części działki
pod zabudowę usługową.
Wprowadzono na części działki
teren U.2.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia części działki na
teren MU.1, MU.2 lub PU.
Studium przewiduje
przeznaczenie części działki
pod zabudowę usługową.
Wprowadzono na części działki
teren U.2.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę mieszkaniową.
Wykreślono drogę KDD i
poszerzono teren zabudowy na
część działki.

849/19

849/20

67.

68.

18.01.2017
(18.01.2017)

18.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

[…]*

Zgłasza uwagę. Jej działka nr 1645/1
została prawie w całości zajęta pod
planowaną drogę – obwodnicę. Nie
zgadza się, ponieważ nie będzie miała
działki budowlanej i uniemożliwi jej to
planowanie budowy domu. Druga
działka o nr 1648/1 leży w granicach linii
drogi. Prosi również o przesunięcie tej
linii, ponieważ działka jest mała i ta linia
dodatkowo ograniczy jej możliwość
budowy.

Dotyczy działek: 2053/3, 2053/2, 2053/1.
Wyrażają kategoryczny sprzeciw w
sprawie planowanej budowy drogi w
opracowywanym MPZP obejmującego
miejscowość Białka. Wg planu działki te
mają być podzielone na kawałki, które
nie będą spełniały warunków do ich
uprawy. Uważają, iż planowana droga

1645/1

X

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona jako
bezprzedmiotowa w zakresie
obwodnicy. Projekt planu nie
przewiduje przeznaczenia
działki pod drogę stanowiącą
obwodnicę.

1648/1

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę.

2053/3

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD.

X
2053/2

X

X

X
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
powinna być w przyszłości budowana na
terenach stanowiących nieużytki i łąki,
które są oddalone ok. 80 m.b. od w/w.
działek. Dotyczy to nie tylko ich działek,
ale również wszystkich pozostałych od
wysokości FOB.

69.

70.

71.

18.01.2017
(18.01.2017)

19.01.2017
(17.01.2017)

19.01.2017
(17.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

Zgłasza uwagę dotyczącą działki nr
3344/1, która została całkowicie
przyporządkowana pod planowaną
inwestycję (obwodnica). W związku z
tym składa wniosek o nieuwzględnienie
działki nr 3344/1 w projekcie planowanej
obwodnicy.
Wnosi o likwidację na części działki
550/1 terenów o przeznaczeniu w planie
jako 8 U.2 „teren usług komercyjnych z
drobną wytwórczością” i oznaczenie ich
jako teren MU.2 „teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości”,
tak samo jak tereny przyległe do jej
nieruchomości oznaczone jako 16 MU.2.
Wnosi o likwidację zaplanowanej strefy 8
U.2 i oznaczenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU.2
Wnosi o likwidację na części działek
537/2 i 536/3 terenów o przeznaczeniu
w planie jako 8 U.2 „teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością” i
oznaczenie ich jako teren MU.2 „teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości”,
tak samo jak tereny przyległe do jej
nieruchomości oznaczone jako 16 MU.2
oraz 17 MU.2.
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2053/1

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD.

3344/1

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona bezprzedmiotowa w zakresie
obwodnicy. Projekt planu nie
przewiduje przeznaczenia
działki pod drogę stanowiącą
obwodnicę.
Wykreślono drogę KDD i
poszerzono teren zabudowy na
część działki.

X

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

X

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej oraz wykreślono
drogę 3 KDD z projektu planu.

550/1

537/2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
2. Wnosi o całkowitą kasację
wykreślonej drogi 3 KDD przez działki
stanowiące jej własność, oznaczone w
ewidencji gruntów jako działki nr 537/2 i
536/3. Nadmienia ponownie, że droga w
chwili obecnej nie istnieje w terenie.
Wnosi o likwidację zaplanowanej strefy 8
U.2 i oznaczenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU.2 oraz o likwidację
drogi oznaczonej symbolem 3 KDD na
całej długości jej nieruchomości.
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Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej oraz wykreślono
drogę 3 KDD z projektu planu.

536/3

Uwaga nieuwzględniona.
Działka położona jest w
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo
Wodne.
848/20

72.

19.01.2017
(17.01.2017)

[…]*

Nie zgadzają się z planowanym
przekwalifikowaniem działki nr 848/20
LsV i 849/21 PsV na tereny zalewowe
ponieważ w takich terenach nie można
budować żadnych obiektów. Aktualnie
na działce nr 849/21 PsV mogą dokonać
zabudowy typu obiekt usługowy.

X

849/21

X

X

X

Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę usługową.
Wprowadzenie na części działki
terenu U.2
Działka położona jest w
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo
Wodne.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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i zagospodarowaniu
przestrzennym.

73.

19.01.2017
(15.01.2017)

[…]*

Chciałaby zwrócić uwagę na kilka
aspektów, które nie są zgodne z
rzeczywistością bądź z którymi się nie
zgadza:
- Rurociąg z gazem dla FOB nie
przebiega między działkami nr 759/5 i
760/5. W miejscu tym obecnie znajduje
się rów melioracyjny. Rzeczony rurociąg
przebiega drogą, między działkami
760/5 i 761, w linii prostej do FOB.
- Jej działki nr 760/5 – 0,1368 ha i 762 –
0,1856 ha (łącznie 0,3224 ha) zostały
zablokowane pod oczyszczalnię
ścieków. Zwraca się z prośbą o
przeznaczenie działek na tereny
budowlane lub budowlano – usługowe.
- Wzdłuż jej działki nr 789/5 o
powierzchni 0,2025 ha planowana jest
budowa obwodnicy Makowa
Podhalańskiego. Jej działka została w ¾
powierzchni ograniczona
nieprzekraczalną linią zabudowy lub
drogą. Pozostała część gruntu została
przeznaczona pod zabudowę
produkcyjno-usługową. W tym kształcie
zmusiłoby ją to do pozbycia się tak dużej
działki, której nie może do niczego
wykorzystać. W związku z tym nie
wyraża zgody na budowę obwodnicy.
- Na kolejnej jej parceli nr 770/4 o
powierzchni 0,1318 ha przeprowadzona
jest linia energetyczna wysokiego
napięcia, która również utrudnia
wykorzystanie tego terenu.
- Działka nr 760/6 o powierzchni 0,0052
ha jest jej własnością, od której płaci
podatek, a od lat wykorzystywana jest
jako rów melioracyjny z FOB oraz
okolicznych pól.
- Na parceli nr 4834 znajduje się
budynek mieszkalny oraz budynek
gospodarczy, w którym do niedawna

-

760/5

X
762

789/5

770/4

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
w zakresie sieci gazowej.
Sieć gazowa w projekcie planu
wprowadzona jest
informacyjnie.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową lub
przemysłową prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową lub
przemysłową prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Uwaga nieuwzględniona.
Ustawa o drogach publicznych
wymaga ustalenia linii
zabudowy. Plan dopuszcza za
zgodą zarządcy drogi zbliżenie
do drogi.
Uwaga nieuwzględniona.
Rysunek planu zawiera tylko
istniejące linie. Linie
energetyczne naniesione są
informacyjnie.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
była prowadzona działalność
gospodarcza. Prosi nie zmieniać
przeznaczenia z MU.2 na MU.1.
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760/6

Uwaga bezprzedmiotowa.
Treść uwagi nie jest
przedmiotem regulacji planu.

4834

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka nie była przeznaczona
pod teren MU.2
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
drogi KDD. Zmieniono jedynie
klasę drogi z KDD na KDW o
mniejszych szerokościach.

3758/3

74.

19.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Kategorycznie nie wyraża zgody na
przeprowadzenie drogi 9 KDD przez
swoje działki nr 3758/3, 3767/3 i 3767/4
oraz nie wyraża zgody na zajęcie działki
pod tzw. rezerwę terenu dla
alternatywnej drogi wojewódzkiej.
Kategorycznie nie wyraża zgody na te
inwestycje oraz wnioskuje o ich
wykreślenie z obecnego MPZP dla wsi
Białka, gdyż jest to naruszenie jego
prawa własności.

X

3767/4

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona jako
bezprzedmiotowa w zakresie
rezerwy terenu. Projekt planu
nie przewiduje przeznaczenia
działki pod rezerwę terenu dla
alternatywnej drogi
wojewódzkiej.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
drogi KDD. Zmieniono jedynie
klasę drogi z KDD na KDW o
mniejszych szerokościach.
Uwaga nieuwzględniona jako
bezprzedmiotowa w zakresie
rezerwy terenu. Projekt planu
nie przewiduje przeznaczenia
działki pod rezerwę terenu dla
alternatywnej drogi
wojewódzkiej.
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Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
drogi KDD. Zmieniono jedynie
klasę drogi z KDD na KDW o
mniejszych szerokościach.
Uwaga nieuwzględniona jako
bezprzedmiotowa w zakresie
rezerwy terenu. Projekt planu
nie przewiduje przeznaczenia
działki pod rezerwę terenu dla
alternatywnej drogi
wojewódzkiej.

3767/3

75.

19.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

Właściciele działek: 956/12, 956/16,
956/13, 956/14, 849/24. Wnoszą o:
1. Wykreślenie z projektu MPZP drogi,
przebiegającej przez ich nieruchomość,
oznaczoną na rysunku planu 4 KDD,
łączącego prywatną drogę Fabios z
terenami przemysłowymi 4 PU i 5 PU.
Jednocześnie wyrażają sprzeciw wobec
planowaniu drogi, z której mógłby
korzystać przemysł w tak bliskiej
odległości od zabudowań mieszkalnych,
Dodatkowo wniosek ten uzasadniają
faktem, iż istnieją możliwości lokalizacji
drogi klasy KDGP, przy użyciu w dużej
mierze gruntów należących do Gminy
Maków Podhalański jak wskazywali we
wniosku z dnia 23.07.2014 r. o zmianę
treści SUiKZP gminy Maków
Podhalański (data wpływu do Urzędu
Miejskiego 23.07.2014 r.).
2. Wskazanie w MPZP przeznaczenia
usługowego dla obszaru oznaczonego w
SUiKZP gminy Maków Podhalański
symbolem U4 obejmującego ich działkę
849/24, objętego w projekcie MPZP
obszarem 7 ZL, zgodnie z
postanowieniami przedmiotowego
Studium.

Uwaga częściowo
nieuwzględniona
- bezprzedmiotowa dla działek
o numerach 956/13, 956/14.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działek pod
drogę KDD.

956/12,
956/16,
956/13,
956/14,

Uwzględniona dla działek o
numerach 956/12, 956/16.

X

849/24

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
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19.01.2017
(17.01.2017)

19.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

[…]*

Żądają odstąpienia od planowanej drogi
4 KDD z rezerwowanym pasem (kolor
żółty) przez działkę nr 955/1, której są
prawnymi właścicielami.
Wnoszą sprzeciw do przeklasyfikowania
działek nr 942 i 937 z gruntów rolnych
na tereny przemysłowe.
Uważają, że jest konieczna budowa
drogi – obwodnicy z ominięciem centrum
Makowa przez teren dolnej części wioski
Grzechynia i osiedla Jedzinne w
kierunku Białki-Skawicy.

Po zapoznaniu się z MPZP Białki,
przewidującego budowę nowej drogi
oraz innych inwestycji, nie wyrażają
zgody na jego zatwierdzenie. Uważają,
że ruch drogowy w ich miejscowości nie
jest aż tak nasilony, aby obecność
obwodnicy była konieczna. Są przeciwni
tej inwestycji, również dlatego że
zaplanowana droga przebiega poprzez
oraz w pobliżu ich nieruchomości, co
sprawia, że nie mogą osobiście
decydować o losie ich działek oraz
obniża ich wartość rynkową.
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955/1

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeklasyfikowania działek.
Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Wykreślono drogę KDD.

942

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym

937

Brak działki o takim numerze

1646/1

X
1646/2

1652/1

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona
- bezprzedmiotowa w zakresie
obwodnicy. Projekt planu nie
przewiduje przeznaczenia
działki pod drogę stanowiącą
obwodnicę.
Wykreślono drogę KDD.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona
- bezprzedmiotowa w zakresie
obwodnicy. Projekt planu nie
przewiduje przeznaczenia
działki pod drogę stanowiącą
obwodnicę.
Wykreślono drogę KDD.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę stanowiącą obwodnicę.
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1653/1

1673/2

1673/8

849/17

78.

19.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

Jako właściciele działek nr 849/17,
849/14 wnoszą uwagi:
- Objęcie jednostką strukturalną MU.2 –
tereny zabudowy mieszkaniowousługowej z dopuszczeniem drobnej
wytwórczości, działek ewid. 849/17,
849/14, położonych na roli Bogaczowej
w Białce.

X

X

X

X

849/14

79.

19.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

Prosi o zmianę przeznaczenia części
działki 740/2 z terenów 4 ZR na teren 6
U.2.
Ponadto prosi o zmianę przeznaczenia
części działki 744/2 z terenów 1 IK.1 na
teren 6 U.2.

740/2

X

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę stanowiącą obwodnicę.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę stanowiącą obwodnicę.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę stanowiącą obwodnicę.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu przewiduje
przeznaczenie działki pod
drogę KDGP.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
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dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
1 IK.1

744/2

80.

19.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Wnosi o zmianę przeznaczenia gruntów
na działce nr 3637/1 na MU.2

3637/1

X

X

X

X

X

X

X

X

2898/2

81.

19.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Wnosi o zmianę przeznaczenia gruntów
działek nr 2898/2, 2961/10, 2898/1,
2963/1 na MU.2 oraz działki nr 2914/1
na PU.

2961/10

2898/1

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDD.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
teren MU.2
Poszerzono teren zabudowy
mieszkaniowej na część działki.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
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budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia działki na teren
PU. Projekt planu przewiduje
przeznaczenie terenu pod teren
usług z drobną wytwórczością
(U.2)

2963/1

2914/1

82.

19.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

Prosi o przekwalifikowanie działek nr
1190/1 i 1190/2 na MU.2 – tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości.
Na terenie działek zostały wytyczone
tereny rolnicze, które dzielą działki i
ograniczają powierzchnię ich zabudowy.
Ograniczenie powierzchni zabudowy nie
więcej niż 25% dla MN.2 utrudni jej
zagospodarowanie działek do celów
budowlanych.
Wnosi również o wykreślenie
projektowanej drogi wzdłuż granicy
działki, która również graniczy i utrudni
jej zagospodarowanie ww. działek.

1190/1

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Projekt
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod teren
zabudowy mieszkaniowousługowej z drobną
wytwórczością (MU.2).
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Projekt
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod teren
zabudowy mieszkaniowousługowej z drobną
wytwórczością (MU.2).
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona w
zakresie wykreślenia drogi
KDW z części działki.

1190/2

83.

19.01.2017
(18.01.2017)

84.

19.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Prosi o przekwalifikowanie działki nr
1267/1 na PU – tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej lub U.2 – tereny
usług komercyjnych z drobną
wytwórczością.

[…]*

Kategorycznie nie wyraża zgody na
przeprowadzenie drogi 9 KDD przez jej
działkę nr 3758/4.

1267/1

3758/4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3332/1

85.

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działek
3332/1, 3332/3, 3344/2, 3707, 3614/13,
3594/1, 3381/3.
Wnioskuje o zaprzestanie budowy drogi,
która nie służy mieszkańcom.

3332/3

3344/2

3707

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDW oraz KDG.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi
z KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt przewiduje
przeznaczenie części działki
pod drogę KDW.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt przewiduje
przeznaczenie części działki
pod drogę KDW.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczono części działki
pod drogę KDW. Wykreślono
drogę KDD.
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3614/13

3594/1

3381/3

1647/2

1644

86.

87.

20.01.2017
(20.01.2017)

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działek ewid.
nr 1647/2, 1644, 497/1.
Składa wniosek o wykreślenie z projektu
MPZP zmian dotyczących jej działki
1647/2, 1644, 497/1. jednocześnie
wyraża sprzeciw wobec planowaniu
drogi lub jej części, która miałaby
przebiegać przez część jej działki.

Zwraca się kolejny raz z prośbą o
przekwalifikowanie swoich działek nr
1835/2, 1836, 1812/1 i 1814 położonych
w Białce, gm. Maków Podhalański z
rolnych na budowlane.

X

X

X

X

497/1

uwzględniona

1835/2
1836
1812/1

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczono części działki
pod drogę KDW.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczono części działki
pod drogę KDW. Wykreślono
drogę KDD.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu przewiduje
przeznaczenie działki pod
drogę KDGP.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

X

X

X

X

uwzględniona
Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka jest w całości
budowlana.
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Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę mieszkaniową.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Poszerzono terenu zabudowy
na część działki.
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.

1814

2807/7

88.

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

Zgłaszają uwagę odnośnie złożonego
projektu dla miejscowości Białka w
zakresie działek nr 2807/7, 2807/8,
2807/9, 2807/10; 2827; 2825/2 oraz
licznych objętych symbolem 19 U.2. W
chwili obecnej na wyżej wymienionych
działkach jest już prowadzona bardzo
uciążliwa działalność i dlatego też nie
wyrażają zgody na przekształcenie tych
działek na działki ww.

X

2807/8

2807/9

X

Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
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faktycznym.
Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.

2807/10

2827

Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.

2825/2
Przeznaczenie działki na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
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ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym

89.

90.

91.

20.01.2017
(19.01.2017)

20.01.2017
(20.01.2017)

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działki ewid.
nr: 1285/7, 1287/4, 1290/1, 1290/3
położonej w miejscowości Białka, gmina
Maków Podhalański.
Składa uwagę, a zarazem wniosek – nie
wyraża zgody na zajęcie wymienionych
wyżej działek na teren oznaczony jako 6
RP.
Składa także obiekcję do
przekształcania terenów w swoim
najbliższym sąsiedztwie (tj. terenów
przyległych do swoich nieruchomości)
na tereny oznaczone jako U.2 (chodzi o
obszar zaznaczony 13 U.2).

Składa wniosek – dotyczy działki na roli
Papierzowa. Nie zgadza się, aby
powstała droga planowana przez gminę
bez jakichkolwiek uzgodnień z nim jako
właścicielem.
Jako właściciel działki ewidencyjnej nr
540/1 położonej w miejscowości Białka,
składa uwagę, polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu na części
działek terenu 8 U.2 „teren usług
komercyjnych z drobną wytwórczością”.
Wnosi o całkowitą likwidację
zaplanowanej strefy 8 U.2 i
przywrócenie jej jako teren o
przeznaczeniu MNU.2.

1287/4

Brak działki o takim numerze.

1285/7

uwzględniona

1290/1

uwzględniona

1290/3

uwzględniona

X

X

X

X

-

X

-

-

X

X

X

Uwaga do terenu 13 U.2 nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie terenu na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym

X

Brak możliwości lokalizacji
działki, brak numeru działki.

X

Uwaga do terenu 8 U.2.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
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92.

93.

94.

20.01.2017
(29.12.2016)

20.01.2017
(19.01.2017)

20.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

Jako właściciel działki nr 4830 położonej
w miejscowości Białka, składa uwagę
polegającą na: poszerzeniu istniejącej
drogi gminnej wzdłuż jego działki nr
4830. Swoją uwagę uzasadnia tym, że
obecna droga spełnia swoją funkcję, a
poszerzenie jej będzie skutkowało
wieloma utrudnieniami (istniejący kabel
elektryczny i linia wodociągowa).
Równocześnie nie wyraża zgody na
budowę oczyszczalni ścieków w tej
lokalizacji, gdyż teren ten przeznaczony
powinien być na inne cele.
Kategorycznie nie wyraża zgody na
przeprowadzenie drogi 6KDD przez jego
działki nr 2505; 2304/2, 2084 oraz nie
wyraża zgody na zajęcie ww. działek
pod tzw. rezerwę terenu dla
alternatywnej drogi wojewódzkiej.
Kategorycznie nie wyraża zgody na te
inwestycje oraz wnioskuje o ich
wykreślenie z obecnego projektu MPZP
dla wsi Białka.
Zgłaszają następujące uwagi:
- na ich 3 działkach sąsiadujących ze
sobą (853/8, 853/9, 853/10) o łącznym
obszarze 0,2488 ha leżących przy
drodze krajowej 28 zaprojektowano
poszerzenie istniejącej drogi, z czego
działka 853/10 została zabrana w
całości, z działki 853/8 zabrano 2/3
powierzchni oraz część działki 853/9.
Wnioskują o przesunięcie drogi tak, aby
nie przebiegała przez ich działki.
- podobna sytuacja na 2 ich kolejnych
działkach sąsiadujących ze sobą (82/50,
82/51) o łącznym obszarze 0,1887 ha.
Na 2/3 powierzchni działek została
zaprojektowana droga 1 KDGP.
Wnioskują o przesunięcie
zaprojektowanej drogi poza ich działki,
gdyż jest to zupełnie niezabudowany
teren i jest taka możliwość, ewentualnie
zaprojektowanie drogi na całej
powierzchni ww. działek.
- proszą o sprecyzowanie zapisu w
uchwale Rady Miejskiej w sprawie
uchwalenia MPZP dla obszaru
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Poz. 8236

4830

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Przeznaczenie części działki
pod drogę KDW.

-

w zakresie oczyszczalni uwzględniona

2505

uwzględniona

2304/2

uwzględniona

X

X

X

X

X

X

X

X

2084

853/8

853/9

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę KDD ani rezerwę terenu
dla alternatywnej drogi
wojewódzkiej.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
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obejmującego miejscowość Białka w
gminie Maków Podhalański rozdział 2, §
9, pkt 4 ppkt b dotyczącego
maksymalnych gabarytów budynków
„dla budynków usługowych
zlokalizowanych w terenach
oznaczonych symbolami MU.1, MU.2,
U.1, U.2: 25 m”. proszą o zapis, że
wymiar boków krótszych nie może
przekroczyć 25 m.

853/10

82/50

Poz. 8236
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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Poz. 8236
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

82/51

95.

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

Kategorycznie nie wyraża zgody na
przeprowadzenie drogi 6 KDD przez jej
działkę 1-2098/8 oraz nie wyraża zgody
na zajęcie jej działki 1-2098/8 pod tzw.
rezerwę terenu dla alternatywnej drogi
wojewódzkiej oznaczonej na rysunku
planu jako obszar od 6 RP do 9 RP.
Kategorycznie nie wyraża zgody oraz
wnioskuje o wykreślenie tych inwestycji
z obecnego projektu MPZP.

-

w zakresie tekstu uchwały uwzględniona

2098/8

Uwaga częściowo
nieuwzględniona bezprzedmiotowa w zakresie
drogi 6 KDD. Projekt nie
przewiduje przeznaczenia
działki pod drogę KDD.

X

X

X

X

Uwaga do dróg- częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
wykreślenia wszystkich dróg.
Dla niektórych dróg zamieniono
klasę o mniejszych
szerokościach.
Uwaga do stref przemysłowych
- nieuwzględniona.

-

96.

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działek 2500,
2504. Nie zgadza się na żadne
inwestycje związane z budową dróg i
strefy przemysłowe.

X
-

X

X

X
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie działek na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
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97.

20.01.2017 ()

98.

20.01.2017
(19.01.2017)

99.

100.

20.01.2017
(19.01.2017)

20.01.2017
(19.01.2017)

– 96 –

Poz. 8236

ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono na części działki
realizację zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
rezerwę terenu.

[…]*

Wnosi o zmianę przeznaczenia działki nr
ewidencyjny 786/1 na działkę o
przeznaczeniu mieszkalnoprzemysłowym.

786/1

[…]*

Kategorycznie nie wyraża zgody na
zajęcie jego działki nr 1399/1 pod tzw.
rezerwę terenu.

1399/1

1396/1

[…]*

Kategorycznie nie wyraża zgody na
zajęcie swoich działek nr 1396/1, 1412/8
pod tzw. rezerwę terenu oznaczoną na
rysunku planu jako obszar 6 RP.

1412/8

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
6 RP.

Zwraca się z prośbą o zmianę
przeznaczenia działek położonych w
miejscowości Białka, gmina Maków
Podhalański – numery ewidencyjne:
387, 386/1. Proponowane kierunki
zagospodarowania przestrzennego dla
wnioskowanego terenu: PU – tereny
zabudowy produkcyjno-usługowej; U.2 –
tereny usług komercyjnych z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości.
W prezentowanym planie
zagospodarowania przestrzennego
między dwiema jej działkami tj. 386/1
oraz 381/1 jest planowana budowa drogi
3 KDD. Wyraża zgodę warunkową na
budowę drogi KDD przechodzącą przez
jej działki 386/1 i 381/1, gdy możliwy
będzie dojazd samochodów powyżej
15T (brak zakazu dla samochodów
ciężarowych).

387

uwzględniona

[…]*

X

X

X

X

X

uwzględniona

X

X
386/1

X

X

X

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
drogi KDD.
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101.

102.

103.

20.01.2017
(17.01.2017)

20.01.2017
(20.01.2017)

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

[…]*

[…]*

1. Wnioskuje o zmianę przeznaczenia w
MPZP działki ewidencyjnej nr 628/1 o
pow. 0,2741 ha oznaczonej w planie
symbolem „ZR” – 38 ZR – zieleń
nieurządzona na tereny MU.2 lub MU.1
(wciągnięcie jej w obszar objęty
symbolem 21 MU.2).
2. Wnioskuje o zmianę przeznaczenia w
MPZP działki ewidencyjnej oznaczonej
nr 330/1 o łącznej pow. 0,1499 ha, a
oznaczona symbolem 1 IW – teren
infrastruktury wodociągowej i
oznaczenie ich jako działki o symbolu
MU.1 – teren zabudowy mieszkaniowousługowej jak działki z nią sąsiadujące.

Wzdłuż ich działki o numerze 2484/2
została zaprojektowana droga o symbolu
7 KDD zgodnie z przepisami droga o
tym symbolu jest szersza niż
dotychczasowa droga wewnętrzna. Nie
wyrażam zgody na poprowadzenie drogi
o symbolu 7 KDD wzdłuż ich działki.

Składa wniosek – dotyczy działek
1168/4, 1180/3, 1173/2, 1175/3.
Nie wyraża zgody na zajęcie działek na
rezerwę terenu dla drogi wojewódzkiej
oznaczone jako obszar 6 RP.
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Poz. 8236

Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Studium
przewiduje przeznaczenie
jedynie części działki pod
zabudowę mieszkaniowousługową.
Wprowadzenie na części działki
terenu MU.1.

628/1

330/1

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniowousługową prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

2484/2

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.

X

X

X

X

X

X

X

X

1168/4

uwzględniona

1180/3

uwzględniona

1173/2

X

X

X

X

X

X

X

X

1175/3

104.

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

Kategorycznie nie zgadza się na
przeprowadzenie drogi przez jego
działkę nr 3784/2 i poszerzenie
jakiejkolwiek drogi na jego działkach.
Wzdłuż działek 3760/2, 3780, 3781
został wyznaczony pas rolny, nie zgadza

3784/2

3760/2

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
rezerwę terenu dla drogi
wojewódzkiej.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
rezerwę terenu dla drogi
wojewódzkiej.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.
uwzględniona
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się, aby jego działki ujęte były takim
zagospodarowaniem.

105.

20.01.2017
(18.01.2017)

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działek
1496/8, 1496/5, 1495/6, 1495/7.
Kategorycznie nie wyraża zgody na
przeprowadzenie drogi przez jego działki
oraz na zajęcie tych działek na tzw.
rezerwę terenu dla alternatywnej drogi
wojewódzkiej oznaczonej na rysunku
jako obszar 6 RP. Nie wyraża zgody na
te inwestycje oraz wnioskuje o ich
wykreślenie z obecnego projektu MPZP
dla wsi Białka.
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Poz. 8236

3780

uwzględniona

3781

uwzględniona

1496/8

uwzględniona

1496/5

uwzględniona

1495/6

Brak działki o takim numerze.

X

X

X

X

1495/7

1470/7

106.

20.01.2017
(17.01.2017)

[…]*

Nie wyraża zgody na przeprowadzenie
drogi 6 KDD w sąsiedztwie jego działki.

X

X

X

X

1470/6

107.

108.

20.01.2017
(20.01.2017)

20.01.2017 ()

[…]*

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działek 876/4,
4733.
Nie zgadza się, aby droga przebiegała
przez jego działkę 876/4.
Nie zgadza się też na budowę
oczyszczalni ścieków koło F.O.B.

Wnosi o zmianę przeznaczenia działki nr
783, 781, 778, 768 na działki o
przeznaczeniu przemysłowym.

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę ani rezerwę terenu dla
alternatywnej drogi
wojewódzkiej.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.

1470/5

uwzględniona

4733

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę.

876/4

X

X

X

X

uwzględniona

-

w zakresie oczyszczalni uwzględniona

783

uwzględniona

X
781

X

X

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka jest w całości
przeznaczona na cele
przemysłowe.
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Poz. 8236
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki pod
zabudowę przemysłową
prowadziłoby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki pod
zabudowę przemysłową
prowadziłoby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

778

768

109.

20.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Kategorycznie nie wyraża zgody na
przeprowadzenie drogi 6 KDD przez jej
działki nr 1837/, 1845/1 i 1839/1 i zajęcie
ich pod tzw. teren dla alternatywnej drogi
wojewódzkiej.

1837/

Brak działki o takim numerze.

1845/1

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę KDD ani teren dla
alternatywnej drogi
wojewódzkiej.

X

X

X

X

uwzględniona

1839/1

110.

20.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działek
1025/2, 1029/2, 1031/2 położonych w
miejscowości Białka, gmina Maków
Podhalański.
Wyraża sprzeciw wobec planowaniu
drogi dla terenów wyznaczonych pod
przemysł.
Jednocześnie chce nadmienić, iż droga
może być poprowadzona w pobliżu tzw.
„Brzegów” oraz terenów leśnych.

1025/2

1029/2

1031/2

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę KDD.
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111.

20.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Składa wniosek – dotyczy działek
1029/2, 1031/2.
Wyraża sprzeciw wobec planowaniu
drogi dla terenów wyznaczonych pod
przemysł.
Jednocześnie chce nadmienić, iż droga
może być poprowadzona w pobliżu tzw.
„Brzegów” oraz terenów leśnych.
Przebiega tam również linia
energetyczna.
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Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Wykreślono drogę KDD.

1029/2

X

X

X

X
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę.

1031/2

794/3

112.

20.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

Wnosi sprzeciw na zaprojektowany
przebieg obwodnicy 1 KDGP przez
Białkę. Szczególnie dotyczy to
końcowego odcinka 2 KDGP
przebiegającego przez jego działki
794/3, 790/7, 790/8.

X

790/7

X

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
przestrzennym.
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Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

790/8

113.

20.01.2017
(10.01.2017)

[…]*

Wnoszą uwagi:
- Wykreślenie z projektu MPZP drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem
4 KDD – tereny dróg publicznych – drogi
dojazdowe, przebiegającej przez
prywatną drogę firmy FABIOS S.A.,
oznaczoną jak działka ewidencyjna nr
4621/3, a kończącej się przy terenach
przemysłowych oznaczonych jednostką
4 PU i 5 PU – tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej, obejmujących
m.in. działkę ewid. nr 1087/2.
Jednocześnie biorąc pod uwagę
powyższe, wyrażają sprzeciw wobec
planowaniu drogi, dla terenów
wyznaczonych pod przemysł, w tak
bliskiej odległości od zabudowań
mieszkalnych.
- Wykreślenie z MPZP planowanego
poszerzenia istniejącej drogi,
oznaczonej na rysunku planu symbolem

Uwaga do terenu 4KDD częściowo nieuwzględniona.
Wykreślono drogę 4 KDD oraz
zmieniono klasę fragmentu
drogi z KDD na KDW o
mniejszych szerokościach.

-

X

X

X

X

w zakresie terenu 5 KDD uwzględniona
Uwaga do terenu 6KDD częściowo nieuwzględniona.
Wykreślono drogę 6 KDD oraz
zmieniono klasę fragmentu
drogi z KDD na KDW o
mniejszych szerokościach.
w zakresie terenów 6 RP-17
RP - uwzględniona
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5 KDD,
- Wykreślenie z projektu MPZP drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem
6 KDD, stanowiącej drogę równoległą do
istniejącej drogi wojewódzkiej.
- Wykreślenie z projektu rezerwy terenu
dla alternatywnej drogi równoległej do
istniejącej drogi wojewódzkiej,
przebiegającej przez całą miejscowość,
oznaczoną na rysunku planu jako
obszary od 6 RP do 17 RP – tereny
rolnicze wyłączone z zabudowy
(zajmujący pas ok. 30 m – jak wynika z
rysunku planu, a wraz z wrysowaną
projektowaną drogą KDD zajęcie działek
wynosi w sumie minimalną szerokość 40
m).
- Wykreślenie z projektu MPZP terenu
oznaczonego jako 1 IK.1, opisanego
jako teren „oczyszczalni ścieków” i
oznaczenie ich w planie jako tereny
usług komercyjnych z drobną
wytwórczością, oznaczone symbolem
„U”.
- Wykreślenie z projektu MPZP „terenu
składowiska odpadów” oznaczonego
symbolem 1 IO, położonego na
działkach ewidencyjnych nr 4622 i
750/29 w miejscowości Białka i opisanie
go jako „zrekultywowany teren byłego
składowiska odpadów”, co jest zgodne z
obecnym jego zagospodarowaniem.
- Wykreślenie z projektu MPZP stref
oznaczonych symbolami: 4 U.2, 5 U.2, 6
U.2, 7 U.2 oraz 8 U.2 opisanych jako
tereny usług komercyjnych z drobną
wytwórczością. Wnoszą, aby
wymienione uprzednio tereny zostały
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Uwaga do terenu 1IK.1.
Częściowo nieuwzględniona.
Przeznaczenie terenu pod
zabudowę usługową
prowadziłoby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykreślono teren oczyszczalni
ścieków.
Uwaga do terenu 1IO nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym. Składowisko
odpadów posiada stosowne
pozwolenia i jest wciąż
wykorzystywane przez FABIOS
S.A.
Uwaga do terenu 1KDGP nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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oznaczone symbolem MU.2, czyli tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości.
- Wykreślenie z projektu MPZP stref
oznaczonych jako 1 KDGP oraz 2 KDGP
oznaczone w MPZP jako tereny dróg
publicznych – drogi główne ruchu
przyspieszonego tzw. „duża obwodnica
Makowa Podhalańskiego”.
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Uwaga do terenu 2KDGP nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga do terenów: 4 U.2, 5
U.2, 6 U.2, 7 U.2 nieuwzględniona.
Zaproponowane funkcje
zgodne są ze stanem
faktycznym.
Przeznaczenie terenów na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Uwaga do terenu 8 U.2.
Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.
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115.

20.01.2017
(4.01.2017)

20.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

[…]*

Nie zgadzają się na wrysowane,
poszerzone drogi dojazdowe o symbolu
3 KDL (Tereny dróg publicznych – drogi
lokalne) oraz 1 KDD (Tereny dróg
publicznych – drogi dojazdowe) oraz
wnioskują o pozostawienie tych ww.
dróg bez żadnych zmian.
Wnoszą o pozostawienie dróg
dojazdowych o symbolach 3 KDL oraz 1
KDD bez żadnych zmian.

1. Wnosi o zmianę oznaczenia drogi „na
cmentarz”, obecnie wewnętrznej, na
projekcie mpzp z KDD na KDW.
Podkreśla, iż przedmiotowa droga jest
jedną z najszerszych na Białce, dlatego
też wnosi, aby pas rozgraniczający
drogę został zmniejszony, tak jak to
wygląda na drogach równoległych do
przedmiotowej. Nie zgadza się z
dokonanym poszerzeniem drogi przy
swoich dz. nr 2483/3, 2484/8.
2. Wnosi o zmianę przebiegu
nieprzekraczalnej linii zabudowy tej drogi
wewnętrznej, poprzez naniesienie jej od
zewnętrznej krawędzi jezdni, a nie jak
przedstawiono na projekcie od linii
rozgraniczającej drogę.
3. Wnosi o zmianę zapisów ww.
projektowanej uchwale w par. 9 pkt. 3
ppkt d) w miejsce drogi powiatowej
wpisanie drogi wojewódzkiej.
4. Wnosi o wykreślenie z ww. uchwały w
par. 11 całego ust. 2.
5. Wnosi o zmianę wielkości minimalnej
szerokości dojazdu niewydzielonego, w
par. 13 ust. 6 powołanej uchwały.
6. Wnosi o zmianę przebiegu
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
drogi wojewódzkiej, zgodnie z art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z późn. zm.) –od zewnętrznej
krawędzi jezdni, a nie jak naniesiono na
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Uwaga do terenu 3KDL częściowo nieuwzględniona.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDL na KDD o mniejszych
szerokościach.

-

X

X

X

X

-

2483/3

2484/8

X

2389/3

-

X

X

X

Uwaga do terenu 1KDD nieuwzględniona.
Droga 1 KDD zgodna jest ze
stanem faktycznym, obsługuje
istniejącą i projektowaną
zabudowę. Droga wykazana
jest w studium.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
drogi.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
drogi.
Zmieniono jedynie klasę drogi z
KDD na KDW o mniejszych
szerokościach.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDG odpowiada
warunkom technicznym
projektowania dróg. Ze
względu na te warunki zmiany
przebiegu i szerokości drogi nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDG
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga do linii zabudowy nieuwzględniona:
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projekcie od linii rozgraniczającej drogę,
7. Wnosi o usunięcie z projektu
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obiektów przeznaczonych na stały pobyt
ludzi.
8. Wnosi o zmniejszenie linii
rozgraniczających drogę przy działce
ewid. Nr 2389/3, a tym samym
zmniejszenie szerokości drogi z 25 m do
20 m. Uważa, że linia ta winna biegnąć
po granicy działki.

Ustawa o drogach publicznych
określa tylko odległość
zabudowy od krawędzi jezdni.
Nieprzekraczalna linia
zabudowy jest ustalana w mpzp
na podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym; uwzględnia
odległości określone w ustawie
o drogach publicznych.
Nieprzekraczalna linia
zabudowy dla obiektów
przeznaczonych na stały pobyt
ludzi wyznaczona jest na
podstawie wniosku zarządcy
drogi zawartego w negatywnym
uzgodnieniu.
Uwagi do tekstu uchwały częściowo nieuwzględnione
Uwaga uwzględniona w
zakresie zmian w uchwale dla
par. 9 pkt. 3 ppkt. d)
Uwaga nieuwzględniona w
zakresie par. 11 ust. 2.
Podane powierzchnie mają
zastosowanie jedynie w
procedurze scalania i podziału
nieruchomości. Zasady
scalania i podziału
nieruchomości należy
obowiązkowo ustalić w planie.

-

116.

20.01.2017
(9.01.2017)

[…]*

1. Wnosi o ujęcie działki nr 742/1 nie
jako tereny zieleni urządzonej 4 ZR, lecz
jako 6 U.2 – teren uprzemysłowiony, tak
jak sąsiednie działki.
2. Brak zgody na umieszczenie

742/1

X

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona w
zakresie par. 13 ust. 6.
Ustalona szerokość dojazdu na
5 m uwzględnia wymogi
przepisów odnośnie
minimalnych szerokości
dojazdów do budynków.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłaby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
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oczyszczalni komunalnej w sąsiedztwie
oznaczonej jako 1 IK.1

ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
w zakresie terenu 1 IK.1 uwzględniona

-

117.

20.01.2017
(19.01.2017)

[…]*

1. Wnosi o zmianę przebiegu
nieprzekraczalnej linii zabudowy,
wynoszącej 8 m dla drogi wojewódzkiej,
zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych
(dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
– od zewnętrznej krawędzi jezdni, a nie
jak naniesiono na projekcie od linii
rozgraniczającej drogę.
2. Wnosi o usunięcie z projektu
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obiektów przeznaczonych na stały pobyt
ludzi, a tym samym sugeruje zmianę
nazwy nieprzekraczalnej linii zabudowy
poprzez usunięcie rozróżnienia jej czy to
na pobyt stały czy też nie.
3.Wnosi o usunięcie naniesionej na jego
nieruchomości linii – granicy obszaru
zagrożenia powodziową o
prawdopodobieństwie wystąpienia
powodzi Q1% określonej w „Analizie
programu inwestycyjnego w zlewni
Skawy”.
4. Wnosi o przywrócenie wielkości
terenu usługowego wg zmiany
punktowej mpzp zał. 2 do uchwały dla
działek 3293/3-/7 dokonanej 3 lata temu.
Podkreśla, iż obecnie teren usługowy
jego działek w przedmiotowym projekcie,
od strony rzeki, został zmniejszony na
rzecz terenów zielonych, na co
kategorycznie się nie zgadza i wnosi o
naniesienie dokładnie ze zmiany
punkowej. W przypadku braku zgody na
przywrócenie wielkości powierzchni
usługowej wnosi o wyłączenie jego
terenu ze zmiany planu.
5. Wnosi o zmniejszenie linii
rozgraniczających drogę przy działce

Uwaga nieuwzględniona.
Działka położona jest w
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo
Wodne.

3293/1

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - działki
częściowo położone są w
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo
Wodne.
Poszerzono teren zabudowy do
granicy obszaru szczególnego
zagrożenia powodzią.

3293/2
3293/3
3293/4
3293/5
3293/6
3293/7

4543/8

X

X

X

X

Zmiana punktowa jest w całości
uwzględniona.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDG odpowiada
warunkom technicznym
projektowania dróg. Ze
względu na te warunki zmiany
przebiegu i szerokości drogi nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDG
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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Poz. 8236

Uwaga do linii zabudowy nieuwzględniona:

-

Ustawa o drogach publicznych
określa tylko odległość
zabudowy od krawędzi jezdni.
Nieprzekraczalna linia
zabudowy jest ustalana w mpzp
na podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym; uwzględnia
odległości określone w ustawie
o drogach publicznych.
Nieprzekraczalna linia
zabudowy dla obiektów
przeznaczonych na stały pobyt
ludzi wyznaczona jest na
podstawie wniosku zarządcy
drogi zawartego w negatywnym
uzgodnieniu.
Uwaga do granicy obszaru
zagrożenia powodzią o
prawdopodobieństwie
wystąpienia powodzi Q1%,
określonej w „Analizie
programu inwestycyjnego w
zlewni Skawy” nieuwzględniona:

-

Na działkach 3293/3-/7 teren
zabudowy poszerzono do
granicy obszaru szczególnego
zagrożenia powodzią,
wyznaczonego w „Studium
określającym granice obszarów
bezpośredniego zagrożenia
powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni
Skawy”, które stanowi I etap
studium ochrony
przeciwpowodziowej.
Nie określa się ograniczeń
związanych z zalewami wodą
Q1%, określonej w „Analizie…”
Granica zalewu wodą Q1%
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wyznaczona jest informacyjnie
na podstawie wniosku RZGW
zawartego w negatywnym
uzgodnieniu (pismo ZU-440-864/16 z dnia 27 września 2016
r.)

118.

119.

20.01.2017
(-)

20.01.2017
(17.01.2017)

[…]*

Składa stanowczy sprzeciw przeciwko
zapisowi planowanej obwodnicy miasta
Maków podhalański usytuowanej w
miejscowości Białka oznaczonej w
planie symbolem 2 KDGP
przebiegającej w najbliższej odległości
jego posesji, która jest zabudowana
domem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi, oznaczonej numerem
786/1.
Wnosi o wykreślenie tego zapisu ze
studium planu i nieumieszczanie do w
planie zagospodarowania
przestrzennego.
Widzi inne alternatywne rozwiązanie tej
kwestii, np. w budowie małej obwodnicy
Makowa Podhalańskiego, która odciąży
ruch przez centrum miasta.

[…]*

Wnosi o :
1. zmianę przeznaczenia terenu
oznaczonego jako NO (tereny
infrastruktury technicznej w zakresie
oczyszczania ścieków), a w planowanym
1 IK.1 na tereny przeznaczone pod
przemysł i usługi;
2. zlikwidowanie drogi oznaczonej jako
KL (droga klasy lokalnej), a w
planowanym jako 3 KDD; położonej na
os. Barcikówka i os. Czarnówka.
powyższa droga koliduje z istniejącą
zabudową mieszkalną wraz z
zagospodarowaniem otaczającym
zabudowę.
2. przesunięcie drogi oznaczonej jako 4
KDD tak, aby przylegała ona do terenu
oznaczonego symbolem 2 PU (poza
terenem 6 RP)

X

786/1

X

-

X
-

-

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga do terenu 1 IK.1 nieuwzględniona.
Przeznaczenie terenu pod
zabudowę przemysłową i
usługową prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
w zakresie terenu 3 KDD uwzględniona
Uwaga do terenu 4 KDD.
- częściowo nieuwzględniona w
zakresie przesunięcia drogi 4
KDD. Wykreślono drogę.
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Częściowo nieuwzględniona treść uwagi w zakresie cieku
wodnego nie jest przedmiotem
regulacji planu.

4760

120.

121.

20.01.2017
(20.01.2017)

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

[…]*

1. Składa wniosek, aby jego działkę nr
4760 przekwalifikować-zmienić symbol z
2 MU.1 na MU.2.
2. Składa wniosek, aby na jego działce
nr 55/24 położonej w Białce podczas
projektowania przebiegu obwodnicy
przez tę działkę, zaprojektowano ją w
ten sposób, aby przy realizacji tej
inwestycji nie zabrano mu całej działki.
Wnosi o zaprojektowanie jej
bezpośrednio na granicy działki jego i
sąsiada. Ponadto prosi o
przekwalifikowanie tej działki z rolnej 2
ZR na budowlaną MU.2.
3. Wnosi o przekwalifikowanie działki nr
62 z terenów rolnych 1 ZR na działkę
budowlaną MU.1 lub MU.2.
Ponadto prosi, aby podczas
opracowywania MPZP terenu
miejscowości Białka naniesiono na
mapę istniejący ciek wodny
przebiegający przez jego działkę nr 4760
w kierunku rzeki Skawa.
Składa także petycję do Burmistrza
Miasta Makowa Podhalańskiego oraz
Rady Miasta, aby zaprzestali z planami
budowy oczyszczalni ścieków w rejonie
Fabryki Osłonek Białkowych na
działkach m.in. nr 760/5 i 762.

Składają uwagi, a zarazem wnioski:
1. Kategorycznie nie wyrażają zgody na
przeprowadzenie drogi 6 KDD przez ich
działki nr 1835/2, 1636, 1812/1, 1814,
1825, 1826 oraz nie wyrażają zgody na
zajęcie ww. działek pod pas rolny, tzw.
rezerwę terenu dla alternatywnej drogi
wojewódzkiej oznaczoną na rysunku
planu jako obszar 7 RP i 8 RP.
2. Kategorycznie nie wyrażają zgody na
przeprowadzenie i poszerzenie drogi 31
KDW przez ich działkę nr 1812/1 oraz

55/24

X

X

X

X

62

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

-

w zakresie dotyczącym
oczyszczalni - uwzględniona

1636

Brak działki o takim numerze.

1835/2

uwzględniona
uwzględniona

1814

X
1825

X

X

X

uwzględniona

1826

uwzględniona

1812/1

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
nie wyrażają zgody na jej zajęcie pod
tzw. pas drogowy.
3. Wnioskują, aby działka nr 1492/3
ujęta była w planie tak jak dotychczas,
czyli działka budowlana do zabudowy
jednorodzinnej. Nigdy nie wnioskowali,
aby ww. działka, będąca ich własnością,
była ujęta pod tereny usług publicznych
oświaty.
4. Kategorycznie nie wyrażają zgody na
przeprowadzenie i poszerzenie drogi 6
KDD przez ich działkę nr 1492/3 oraz nie
wyrażają zgody na jej zajęcie pod tzw.
pas drogowy,
Kategorycznie nie wyrażają zgody na te
inwestycje oraz wnioskują o ich
wykreślenie z obecnego projektu MPZP
dla wsi Białka.
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przeznaczenia działki pod
rezerwę terenu dla
alternatywnej drogi
wojewódzkiej, drogi KDD ani
drogi KDW.

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
drogi. Zmieniono jedynie klasę
drogi z KDD na KDW o
mniejszych szerokościach.

1492/3

1086/1

122.

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

Prosi o przeznaczenie działek
ewidencyjnych nr 1086/1, 1068/1,
992/35 położonych w Białce pod
zabudowę przemysłową.

1068/1

992/35

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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123.

124.

20.01.2017
(20.01.2017)

20.01.2017
(-)

[…]*

[…]*

- Działka nr 1163/3 – w planach nadal
istnieje transformator i linia
energetyczna, a w rzeczywistości
zostały one zlikwidowane w 2016 r. (zał.
nr 1) – wnosi o usunięcie z planów i
uaktualnienie.
- Działka 1124/8 – wg aktualnej mapy
otrzymanej ze starostwa z wydziału
geodezji z 30.05.2016 (zał. nr 2), na tej
działce został wykreślony potok, który
nadal tam płynie, zniknęła za to część
drogi (potoku) nr 1124/12 (Zał. nr 2). W
związku z tym proponuje w miejsce
wykreślonego potoku zrobić drogę
dojazdową do pól wg mapy z 30.04.2014
(zał. nr 3), gdyż zostały te działki
pozbawione dojazdu.

Składa stanowczy sprzeciw przeciwko
zapisowi w MPZP dla wsi Białka
planowanej obwodnicy miasta Maków
Podhalański, usytuowanej w
miejscowości Białka, oznaczonej w
planie symbolem 2 KDGP,
przebiegającej w najbliższej odległości
jego posesji, która jest zabudowana
domem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi, oznaczonej numerami
ewidencyjnymi 793/2, 794/4 oraz pod
nowym numerem ewidencyjnym 4773.
Wnosi o wykreślenie tego zapisu z
planu.
Widzi inne alternatywne rozwiązanie tej
kwestii, np. w budowie małej obwodnicy
Makowa Podhalańskiego, która odciąży
ruch przez centrum miasta.
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X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Treść mapy nie jest
przedmiotem ustaleń MPZP;
linie energetyczne naniesione
są informacyjnie

X

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o

793/2
(4773)

X

794/4
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751/47

751/27

745/2

125.

20.01.2017
(17.01.2017)

[…]*

Oświadcza, że jest właścicielem działek
rolnych nr 751/47, 751/27, 745/2, 748/2,
748/4, 746/1, 746/2 i że są one
użytkowane jako grunty orne do obsiewu
zbóż oraz roślin okopowych, i nie wyraża
zgody na zmianę kwalifikacji ww. działek
na użytki zielone. Prosi o zachowanie
dotychczasowego charakteru
użytkowania swoich działek.

X

X

X

X

X

X

X

X

748/2

748/4

746/1

746/2

126.

20.01.2017
(20.01.2017)

[…]*

1. Wnosi o zmianę projektu planu w §9
ust. 4 lit „e” w jakim określa maksymalne
gabaryty budynków położonych na
obszarze 2 PU z proponowanych 100 m
do 250 m. Specyfikacja produkcji

-

planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga bezprzedmiotowa.
planu dopuszcza uprawy
polowe na działce
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu dopuszcza
uprawy polowe na działce
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP
prowadziłaby do naruszenia
ustaleń Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona.
Studium przewiduje teren
leśny. Brak możliwości zmiany
na teren rolniczy. Dopisano
funkcję terenów rolniczych do
przeznaczenia tymczasowego.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu dopuszcza
uprawy polowe na działce
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu dopuszcza
uprawy polowe na działce
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu dopuszcza
uprawy polowe na działce
Uwagi do tekstu uchwały:
Uwaga uwzględniona w
zakresie pkt. 1, 3, 4, niniejszej
uwagi oraz w zakresie
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FABIOS S.A. narzuca wymóg budowy
hal o długości przekraczającej
proponowany gabaryt. Wymóg
uniemożliwi budowę nowych budynków
w Zakładzie.
2. Wnosi o zmianę projektu planu w §11
ust. 2 pkt 4 lit „a” i „b” w jakim określa
minimalną powierzchnię nowo
wydzielanych działek na 1200 m oraz
szerokość frontów na 22 m, poprzez
zmniejszenie wartości do 1000 m2 oraz
frontu do 20 m. Ograniczenie narzucone
planem uniemożliwi realizację założeń
inwestycyjnych w Zakładzie.
3. Wnosi o zmianę projektu planu w §12
ust.4 poprzez usunięcie sformułowania
„odorów”. Przy pewnych wartościach
ciśnienia atmosferycznego Zakład nie
może wyeliminować powstawania
okresowych intensywnych zapachów
przekraczających granice nieruchomości
do którego posiada tytuł prawny.
4. Wnosi o zmianę projektu planu w §13
ust.5 pkt. 1 lit. b poprzez ustalenie
wartości nie większych niż 150 miejsc
parkingowych. FABIOS korzysta z
przeszło 40 000 m2 powierzchni
użytkowej oraz zatrudnia 400
pracowników. Zapis proponowany
obliguje do stworzenia 1700 miejsc
parkingowych, co nie jest realne.
5. Wnosi o zmianę §27 ust. 5 pkt. 1
poprzez zwiększenie wskaźnika
zabudowy do poziomu 70%.
Ponadto przyłącza się do uwag
mieszkańców, jednostek
organizacyjnych oraz właścicieli działek
położonych w miejscowości Białka
wniesionych pismem z dnia 10.02.2017
r., w szczególności co do usunięcia z
planu drogi 4 KDD.

127.

08-06-2017
(07-06-2017)

[…]*

Wnoszą o dodatkowe dołączenie
następujących działek: a) 3333/1 – do
jednostki strukturalnej 10 PU,
b) 4799 – do jednostki strukturalnej 11
PU;

dotyczących terenu 4 KDD.
Uwaga nieuwzględniona w
zakresie pkt. 2. Podane
powierzchnie i szerokości
frontów działek mają
zastosowanie jedynie w
procedurze scalania i podziału
nieruchomości.
Uwaga nieuwzględniona w
zakresie pkt.5. Plan dopuszcza
możliwość rozbudowy obiektów
o przekroczonych parametrach.

uwzględniona

3333/1

X
4799

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia działki na teren
PU. Wprowadzono teren MU.2
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128.

129.

130.

19-06-2017
(14-06-2017)

19-06-2017
(16-06-2017)

19-06-2017
(14-06-2017)

[…]*

[…]*

[…]*

Wnosi o przekwalifikowanie działki z
przemysłowej na usługową z
możliwością postawienia na niej
budynku mieszkalnego.
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Uwaga nieuwzględniona.
Częściowo jest możliwa
realizacja wnioskowanego
założenia. W terenach PU w
przeznaczeniu dopuszczalnym
projekt planu dopuszcza
funkcję mieszkaniową
związaną z prowadzoną
działalnością.

955/1

Wnoszą o zlikwidowanie pasa
rezerwowego (kolor zielony – w miejscu
wykreślonej drogi 4KDD) i ustanowienie
na całej działce w miejsce strefy
przemysłowej, strefę usługową z
możliwością postawienia budynku
mieszkalnego; ponadto zdaniem
wnioskujących właściwym byłoby, aby
działka znalazła się, w opracowanym
planie w strefie poszerzonej istniejącej
strefy zamieszkania.

955/1

Wnosi o przekwalifikowanie działki na
usługową z możliwością postawienia na
niej budynku mieszkalnego.

955/1

X

X

X

X

X

X

Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Częściowo jest możliwa
realizacja wnioskowanego
założenia. W terenach PU w
przeznaczeniu dopuszczalnym
projekt planu dopuszcza
funkcję mieszkaniową
związaną z prowadzoną
działalnością.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Częściowo jest możliwa
realizacja wnioskowanego
założenia. W terenach PU w
przeznaczeniu dopuszczalnym
projekt planu dopuszcza
funkcję mieszkaniową
związaną z prowadzoną
działalnością.
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132.

19-06-2017
(…-…-…..)

19-06-2017
(…-…-…..)
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Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Częściowo jest możliwa
realizacja wnioskowanego
założenia. W terenach PU w
przeznaczeniu dopuszczalnym
projekt planu dopuszcza
funkcję mieszkaniową
związaną z prowadzoną
działalnością.

[…]*

Wnosi o przekwalifikowanie działki na
usługową z możliwością postawienia na
niej budynku mieszkalnego.

955/1

[…]*

Wnosi o przekwalifikowanie działki z
przemysłowej (zalewowej) na usługową
z możliwością postawienia na niej
budynku usług przemysłowych (sklepów,
pomieszczeń dzierżawy itp.)

849/21

X

X

X

X

Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Działka położona jest w
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo
Wodne.
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133.

21-06-2017
(20-06-2017)

[…]*

Zwraca się z prośbą o skorygowanie
wskaźników parkingowych tak, aby
miejsca postojowe były zapisane w
przeliczeniu na liczbę zatrudnionych (2
miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych
pracowników).

[…]*

Zwracają się z prośbą o nie
wprowadzanie zmian na działkach, które
aktualnie są oznaczone jako działki MU
na strefę komercyjną 11 U2.
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Uwaga do tekstu uchwały.

-

X

X

X

X

1-387
134.

22-06-2017
(22-06-2017)

X

X

1-386/1

135.

136.

137.

27-06-2017
(23-06-2017)

27-06-2017
(26-06-2017)

30-06-2017
(30-06-2017)

[…]*

Wnosi uwagi w zakresie konieczności
zmiany przebiegu naniesionej linii
wysokiego napięcia wg rzeczywistego jej
przebiegu. Wyjaśnia, iż według planu
przez działkę przebiega linia wysokiego
napięcia, lecz w rzeczywistości
przebiega ona obok niej i na działce
ewid. nr 2502 znajduje się jedynie
fragment strefy ochrony tej linii.

[…]*

Zwracają się z prośbą o nie
wprowadzanie zmian na sąsiednich
działkach, które w poprzednim wyłożeniu
projektu planu oznaczone były jako
działki MU a w obecnym projekcie
oznaczone są jako działki 10U.2 (tereny
usług komercyjnych z dopuszczeniem
drobnej wytwórczości).

[…]*

Wnosi o przekwalifikowanie działki z
niebudowlanej na U.4.

2502

X

X

X

X

377/2

X

X

4870

849/22

X

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona ze względu na
zmianę zapisu jedynie dla
terenów PU.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga dotyczy linii
energetycznej - częściowo
nieuwzględniona.
Zapisy dotyczące linii
energetycznej oraz szerokości
stref technicznych i sposobów
ich zagospodarowania zostały
ujęte w części informacyjnej
planu, bądź w części
wynikającej z przepisów
odrębnych.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
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i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.

138.

139.

03-07-2017
(03-07-2017)

04-07-2017
(03-07-2017)

[…]*

Wnosi o przekwalifikowanie działki z
działki pod działalność usługową (28
U.2) na działkę mieszkalną (30 MN.1)

[…]*

Nie wyraża zgody na przekształcenie
terenów w najbliższym sąsiedztwie,(tj.
terenów przyległych do swoich
nieruchomości) na tereny oznaczone
jako U.2 (chodzi o obszar zaznaczony
20 U.2).

3343/1

X

X

X

X

X

X

X

X

2098/9

X

X

1831

X

X

-

1-387

140.

04-07-2017
(03-07-2017)

[…]*

Nie wyraża zgody na przekwalifikowanie
działek z MU na 11U2.

1-386/1

1-381/3

1-381/4

141.

06-07-2017
(06-07-2017)

142.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Nie zgadza się, żeby działka jej cześć
była zajęta jako teren zielony a druga
część nie nadaje się pod zabudowę.

[…]*

Na działkach powstał projekt pasa
zieleni w związku z tym kategorycznie
protestuje i zwraca się o przekształcenie
tych działek na budowlano -usługowe.

Uwaga częściowo
nieuwzględniona- w zakresie
przeznaczenia działki na teren
MN.1 ze względu na
sąsiedztwo przemysłu i usług.
Wprowadzono teren MU.2.
Uwaga do terenu 20 U.2 nieuwzględniona.
Projektowana funkcja U.2 jest
realizacją polityki ujętej w
SUiKZP oraz jest zgodna z
planowanym zamierzeniem dla
tej działki.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Cała działka przeznaczona jest
pod zabudowę.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
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przestrzennym.

1832

1834

1828

1824

143.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

Wnoszą o przesunięcie granicy
projektowanej obwodnicy tak, aby nie
przebiegała przez działki.

853/8

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
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853/10

Poz. 8236
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP lub jej
klasy technicznej prowadziłaby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP lub jej
klasy technicznej prowadziłaby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP lub jej
klasy technicznej prowadziłaby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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82/50
Wnoszą o przesunięcie zaprojektowanej
drogi (1KDPG) poza działki.

82/5

1498/2
144.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Wnoszą o przekwalifikowanie działek na
działki przemysłowe.

X

X

X

X

1504/2

145.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki; wnioskują
o wykreślenie z obecnego Projektu
Miejscowego Plany Zagospodarowania
Przestrzennego dla wsi Białka wyżej
wymienionych dróg.

-

X

X

X

X

-

-

146.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o

387

Uwaga nieuwzględniona.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDGP
odpowiada warunkom
technicznym projektowania
dróg. Ze względu na te
warunki zmiany przebiegu nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDGP lub jej
klasy technicznej prowadziłaby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt planu nie przewiduje
przeznaczenia działki pod
drogę 1 KDGP.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia działki na teren
przemysłowy ze względu na
sąsiedztwo szkoły.
Wprowadzono teren MU.2
Uwaga nieuwzględniona.
Brak działki o podanym
numerze.
Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.
Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
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KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
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nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.
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funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.

386/1

381/3

381/4
Wnoszą, aby działki w całości były
budowlane; żądają wykreślenia pasa
zieleni nieuporządkowanej z terenu
działek i przekwalifikowanie ich w całości
na budowlane.

domagają się wykreślenia pasa zieleni
nieuporządkowanej z terenu działki i
przekształcenia jej na działkę
budowlaną.

147.

07-07-2017
(07-07-2017)

1835/2

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działki są w całości budowlane.

1836

Uwaga bezprzedmiotowa.
Działki są w całości budowlane.

1814

[…]*

X

1825
Wnoszą o przekwalifikowanie działek na
tereny budowlane – MN – zabudowa
mieszkaniowa (ocenie proponowane
tereny zieleni nieuporządkowanej ZR).

1826

X

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
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148.

149.

07-07-2017
(07-07-2017)

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

Wnosi o zmianę terenu ZR na MN –
zabudowę mieszkaniową.

[…]*

Wnosi o zmianę terenu oznaczonego
jednostką ZR i przekwalifikowanie go na
teren oznaczony jednostką strukturalną,
która bezpośrednio przylega do w/w
terenu zieleni nieurządzonej tj. MN.1.
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1648/1

X

X

2505

X

X

X

X

X

X

387

150.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.

386/1

381/3

381/4

151.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.

387

386/1

381/3

planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Działka nie jest położona na
terenie ZR.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
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381/4

387

152.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.

386/1

X

X

381/3

381/4

153.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki; wnioskują
o wykreślenie z obecnego Projektu
Miejscowego Plany Zagospodarowania
Przestrzennego dla wsi Białka wyżej
wymienionych dróg.

X

Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.
Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.

X

Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu

-

X
-

-

154.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.

387

X
386/1

Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
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381/3

381/4

387

155.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.

386/1

X

X

X

X

X

X

381/3

381/4

387

156.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.

386/1

381/3

381/4

157.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym

387

386/1

Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
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funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu

przeznaczeniu.

Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.

381/3

381/4

158.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki ;
wnioskują o wykreślenie z obecnego
Projektu Miejscowego Plany
Zagospodarowania Przestrzennego dla
wsi Białka wyżej wymienionych dróg.

X

Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.
Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.

X

Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.
Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.

-

X
-

-

159.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki ;
wnioskują o wykreślenie z obecnego
Projektu Miejscowego Plany
Zagospodarowania Przestrzennego dla
wsi Białka wyżej wymienionych dróg.

-

X
-

-
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07-07-2017
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[…]*

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki ;
wnioskują o wykreślenie z obecnego
Projektu Miejscowego Plany
Zagospodarowania Przestrzennego dla
wsi Białka wyżej wymienionych dróg.
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X

Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.
Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.

X

Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.
Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.

X

Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP,
funkcja ta była wnioskowana
przy poprzednim wyłożeniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Funkcja U jest realizacją
polityki ujętej w SUiKZP.

-

X
-

-

161.

07-07-2017
(…-…-……)

[…]*

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki ;
wnioskują o wykreślenie z obecnego
Projektu Miejscowego Plany
Zagospodarowania Przestrzennego dla
wsi Białka wyżej wymienionych dróg.

-

X
-

-

387

162.

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

Zgłaszają uwagę polegającą na
bezpodstawnym wyznaczeniu działek
oznaczonych w planie jako tereny o
przeznaczeniu 11U2 wzdłuż drogi 11
KDW; w studium w 2014 roku obszar ten
był zaznaczony jak o MNU2 i tak
powinno zostać z uwagi na otaczające
nieruchomość tereny o tym samym
przeznaczeniu.

386/1

381/3

381/4

X
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Uwaga do tekstu uchwały.

163.

164.

165.

07-07-2017
(06-07-2017)

07-07-2017
(06-07-2017)

07-07-2017
(06-07-2017)

Prosi o zmiany do uchwały – rozdział
zasady obsługi parkingowej obszaru dla
terenów oznaczonych symbolami UP –
zlikwidować zapis „1 miejsce parkingowe
na 50 m powierzchni użytkowej usług”,
PU zlikwidować zapis „2 miejsca
parkingowe na 50
m powierzchni użytkowej usług”.
Rozdział ustalenia w zakresie ochrony i
kształtowania środowiska naturalnego,
przyrody i krajobrazu kulturowego, punkt
21 w celu ochrony zabytkowej struktury
wsi Białka wyznacza się strefy ochrony
zabytkowej wsi, zlikwidować zapis
„Dachy należy kryć dachówką
ceramiczną lub cementową w kolorze
ceglastym”, „stosować jedynie okna
prostokątne” dopisać dopuszcza się
również dachy wielospadowe. Rozdział
zasady i kształtowania ładu
przestrzennego w punkcie 3a zmieniać
dla KDG – 18 m od linii
„rozgraniczających”

-

[…]*

Wnosi o zmianę terenu oznaczonego
jednostką ZR – tereny zieleni
nieurządzonej i przekwalifikowanie ich
na tereny MU – zabudowa
mieszkaniowo-usługowa, MN –
zabudowa mieszkaniowa etc.

-

[…]*

Wnosi o naniesienie linii
rozgraniczających drogę wojewódzką
przy działce od zewnętrznej krawędzi
jezdni, a także zmniejszenie szerokości
drogi z 25 do 20 m w myśl par. 7 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich

[…]*

Uwaga częściowo
nieuwzględniona w zakresie
strefy ochrony zabytkowej
struktury wsi.

4543/8

X

X

X

X

X

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona w
zakresie linii zabudowy od drogi
KDG:
Linia zabudowy (w tym
nieprzekraczalna linia
zabudowy) jest ustalana w
mpzp na podstawie art. 15 ust.
2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym; uwzględnia
odległości określone w ustawie
o drogach publicznych.
Nieprzekraczalna linia
zabudowy dla obiektów
przeznaczonych na stały pobyt
ludzi wyznaczona jest na
podstawie wniosku zarządcy
drogi zawartego w negatywnym
uzgodnieniu.
Uwaga do terenu ZR nieuwzględniona.
Przeznaczenie działek na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Ze względu na brak
istniejącego
zagospodarowania,
uniemożliwiającego realizację
pasa drogowego, nie ma
podstaw do zastosowania par.
7 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Transportu i
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usytuowanie, który dopuszcza przyjęcie
mniejszej szerokości ulic z uwagi na
istniejące zagospodarowanie terenu..

Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDG odpowiada
warunkom technicznym
projektowania dróg. Ze
względu na te warunki zmiany
przebiegu i szerokości drogi nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDG lub jej
klasy technicznej prowadziłaby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Ustawa o drogach publicznych
określa tylko odległość
zabudowy od krawędzi jezdni.
Linia zabudowy (w tym
nieprzekraczalna linia
zabudowy) jest ustalana w
mpzp na podstawie art. 15 ust.
2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym; uwzględnia
odległości określone w ustawie
o drogach publicznych.

166.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Działki znajdują się z strefie ochrony
zabytkowej struktury wsi Białka.
Wytyczne zawarte w tej strefie, kolidują
z jego przyszłymi planami budowlanymi.
Obowiązujący MPZP dla Białki nie
posiada takiej strefy. Wprowadzenie w/w
strefy będzie wpływało niekorzystnie dla
rozwoju jego firmy ze względu na
wytyczne do tej strefy.

1096/2

1096/1

X
1096/5

1096/4

X

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona. Strefa
pozostaje w projekcie planu
zgodnie ze Studium. Zapisy
zmieniono w celu ułatwienia
realizacji inwestycji.
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1092/14

1092/16

1092/6

1092/15

167.

168.

07-07-2017
(06-07-2017)

07-07-2017
(…-…-…..)

[…]*

[…]*

Nie wyraża zgody na pas zieleni
nieuporządkowanej ZR.

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki ;
wnioskuje o wykreślenie z obecnego
Projektu Miejscowego Plany
Zagospodarowania Przestrzennego dla
wsi Białka wyżej wymienionych dróg.

2098/8

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działek na inne
cele prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

X

Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.
Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.

X

Uwaga do terenów 3KDD,
4KDD, 5KDD nieuwzględniona.
W okresie od ostatniego
wyłożenia została obniżona
klasa techniczna drogi z KDL
na KDD oraz zmniejszona
szerokość w liniach
rozgraniczających.

-

X
-

-

169.

07-07-2017
(...-…-…..)

[…]*

Nie wyrażają zgody na budowę
projektowanej drogi 3KDD, 4KDD,
5KDD, gdyż ta droga przechodzić będzie
w bliskiej odległości od działki ;
wnioskuje o wykreślenie z obecnego
Projektu Miejscowego Plany
Zagospodarowania Przestrzennego dla
wsi Białka wyżej wymienionych dróg.

-

X
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Dalsze zwężenie drogi nie jest
możliwe ze względu na
obowiązujące przepisy.
W obecnie obowiązującym
planie droga ta ujęta jest jako
droga KDL.

-

-

2807/7

2807/8

170.

07-07-2017
(05-07-2017)

[…]*

Wnoszą uwagę, że na działkach jest
prowadzona bardzo uciążliwa
działalność dla sąsiadujących
mieszkańców domów jednorodzinnych.
Uciążliwość polega na zadymieniu i
zapyleniu sąsiadujących posesji. Oprócz
tego, wiele maszyn, które to wytwarzają
ogromny hałas, są ustawione jedynie
pod wiatą.

2807/9

X

X

X

X

2807/10

2827

2825/2

171.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

Wnosi o zaprzestanie blokowania jego
działek – pas zieleni nieurządzonej.
Wymienione wyżej działki są działkami
budowlanymi.

3332/1

Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym, Studium
dopuszcza wprowadzenie
terenu MU.2
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym,
Studium dopuszcza
wprowadzenie terenu U.2
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym, Studium
dopuszcza wprowadzenie
terenu U.2
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym, Studium
dopuszcza wprowadzenie
terenu U.2
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym, Studium
dopuszcza wprowadzenie
terenu U.2
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym, Studium
dopuszcza wprowadzenie
terenu U.2
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
zieleni nieurządzonej.
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3332/3

3344/2

3707

3614/13

3594/1

3381/3

172.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

Uważają, że wyznaczenie terenu zieleni
nieurządzonej jest nieuzasadnione.
Wnoszą o zmianę terenu oznaczonego
jednostką ZR: przekwalifikowanie ich na
tereny MU – zabudowa mieszkaniowousługowa, MN – zabudowa
mieszkaniowa.

1816/1

X

X

Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
zieleni nieurządzonej.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
zieleni nieurządzonej.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
zieleni nieurządzonej.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
zieleni nieurządzonej.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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1816/2

1791

1792

1793

1790/15

849/17

173.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

Wnoszą o zmianę przeznaczenia działek
oznaczonych w projekcie mpzp
jednostką 7ZL – tereny lasów, i
przekwalifikowanie ich na tereny
oznaczone jednostką strukturalną MU
lub U.2 lub U.1.

X

849/14

X

X

X

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
ZR
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
ZR
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
ZR
Uwaga bezprzedmiotowa.
Projekt nie przewiduje
przeznaczenia działki pod teren
ZR
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
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849/24

849/23

3797/2
174.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Nie wyraża zgody na zajęcie działek na
teren zieleni nieurządzonej.

X

3797/1

X

z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia całej działki na
cele budowlane. Prowadziłoby
to do naruszenia ustaleń
Studium, a tym samym
naruszenia art. 15 ust. 1 i art.20
ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyznaczono teren U.2 na
części działki.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
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a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
zmiany przeznaczenia części
działki z terenu ZR na PU.

175.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Wnosi o zmianę klasyfikacji działki z ZR
– tereny zieleni nieurządzonej oraz
oznaczonej 16 U.2 na klasyfikację 6 PU
– tereny przemysłowe.

992/4

X

X

X

X

Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Działka położona jest w
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo
Wodne.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
zmiany przeznaczenia części
działki z terenu ZR na PU.

176.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Wnosi o zmianę klasyfikacji działki z ZR
– tereny zieleni nieurządzonej oraz
oznaczonej 16 U.2 na klasyfikację 6 PU
– tereny przemysłowe.

992/4

X

X

X

X

Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Działka położona jest w
obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo
Wodne.
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1025/2

177.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Wyraża sprzeciw wobec planowaniu
terenów zielonych na działkach; wnosi o
zmianę terenów zielonych działek pod
działki budowlane, usługowoprzemysłowe.

1029/2

X

X

X

X

1031/2

1025/2

178.

07-07-2017
(07-07-2017)

[…]*

Wyraża sprzeciw wobec planowanych
terenów zielonych na działkach; wnosi o
zmianę terenów zielonych działek pod
działki budowlane, usługowoprzemysłowe.

1029/2

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
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i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie całej działki na
cele budowlane prowadziłoby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
zmiany przeznaczenia części
działki z terenów ZR i PU na
U.1
Przeznaczenie całej działki na
funkcję U.1 prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

1031/2

889/4

179.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

Działki lezą w terenach częściowo 1U.1,
3 MN.1, 8 ZR, prosi o zmianę na tereny
1U.1, gdyż przylegają do tych terenów.

X

X

X

X

891/3

180.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

- wnosi o zmianę przebiegu
nieprzekraczalnej linii zabudowy, dla
drogi wojewódzkiej – od zewnętrznej
krawędzi jezdni, a nie jak naniesiono na
projekcie od linii rozgraniczającej drogę
(tj. od granicy jego działki), dodatkowo

2389/3

X

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
zmiany przeznaczenia części
działki z terenów ZR i PU na
U.1
Przeznaczenie całej działki na
funkcję U.1 prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Uwaga nieuwzględniona.
Ustawa o drogach publicznych
określa tylko odległość
zabudowy od krawędzi jezdni.
Linia zabudowy (w tym
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wnosi o naniesienie na projekcie planu
krawędzi jezdni,
- wnosi o usunięcie z projektu
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obiektów przeznaczonych na stały pobyt
ludzi, a tym samym sugeruje zmianę
nieprzekraczalnej linii zabudowy poprzez
usunięcie rozróżnienia jej czy to na
pobyt stały czy też nie,
- wnosi o zmniejszenie szerokości linii
rozgraniczających drogę przy działce, z
25 do 20 m.

nieprzekraczalna linia
zabudowy) jest ustalana w
mpzp na podstawie art. 15 ust.
2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym; uwzględnia
odległości określone w ustawie
o drogach publicznych.
Nieprzekraczalna linia
zabudowy dla obiektów
przeznaczonych na stały pobyt
ludzi wyznaczona jest na
podstawie wniosku zarządcy
drogi zawartego w negatywnym
uzgodnieniu.
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDG odpowiada
warunkom technicznym
projektowania dróg. Ze
względu na te warunki zmiany
przebiegu i szerokości drogi nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDG lub jej
klasy technicznej prowadziłaby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

181.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

- wnosi o zmianę przebiegu
nieprzekraczalnej linii zabudowy, dla
drogi wojewódzkiej – od zewnętrznej
krawędzi jezdni, a nie jak naniesiono na
projekcie od linii rozgraniczającej drogę
(tj. od granicy jego działki), dodatkowo
wnosi o naniesienie na projekcie planu
krawędzi jezdni,
- wnosi o usunięcie z projektu
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obiektów przeznaczonych na stały pobyt
ludzi, a tym samym sugeruje zmianę

Uwaga nieuwzględniona.

3293/1

3293/2

X
3293/3

3293/4

X

Uwaga do linii zabudowy:
Ustawa o drogach publicznych
określa tylko odległość
zabudowy od krawędzi jezdni.
Linia zabudowy (w tym
nieprzekraczalna linia
zabudowy) jest ustalana w
mpzp na podstawie art. 15 ust.
2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
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usunięcie rozróżnienia jej czy to na
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nieruchomości linii – granicy obszaru
zagrożenia powodzią o
prawdopodobieństwie wystąpienia
powodzi Q1%, określonej w „Analizie
programu inwestycyjnego w zlewni
Skawy”,
- wnosi o zmniejszenie szerokości linii
rozgraniczających drogę przy działce, z
25 do 20 m.
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przestrzennym; uwzględnia
odległości określone w ustawie
o drogach publicznych.
Nieprzekraczalna linia
zabudowy dla obiektów
przeznaczonych na stały pobyt
ludzi wyznaczona jest na
podstawie wniosku zarządcy
drogi zawartego w negatywnym
uzgodnieniu.
Uwaga do granicy obszaru
zagrożenia powodzią o
prawdopodobieństwie
wystąpienia powodzi Q1%,
określonej w „Analizie
programu inwestycyjnego w
zlewni Skawy”:
Na działkach 3293/3-/7 teren
zabudowy poszerzono do
granicy obszaru szczególnego
zagrożenia powodzią,
wyznaczonego w „Studium
określającym granice obszarów
bezpośredniego zagrożenia
powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni
Skawy”, które stanowi I etap
studium ochrony
przeciwpowodziowej.
Nie określa się ograniczeń
związanych z zalewami wodą
Q1%, określonej w „Analizie…”
Granica zalewu wodą Q1%
wyznaczona jest informacyjnie
na podstawie wniosku RZGW
zawartego w negatywnym
uzgodnieniu (pismo ZU-440-864/16 z dnia 27 września 2016
r.)
Uwaga do szerokości drogi:
Wkreślony do projektu planu
przebieg drogi KDG odpowiada
warunkom technicznym
projektowania dróg. Ze
względu na te warunki zmiany
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przebiegu i szerokości drogi nie
są możliwe. Istotna zmiana
przebiegu drogi KDG lub jej
klasy technicznej prowadziłaby
do naruszenia ustaleń Studium,
a tym samym naruszenia art.
15 ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

182.

07-07-2017
(06-07-2017)

[…]*

183.

7.05.2019
(6.05.2019)

[…]*

184.

10.05.2019
(8.05.2019)

[…]*

Wnoszą o:
1) zmianę terenu oznaczonego
jednostką ZR – tereny zieleni
nieurządzonej, rozpoczynającego się od
drogi wewnętrznej firmy FABIOS S.A. a
kończącej się na drodze 26 KDW oraz
terenu zieleni ZR, rozpoczynającego się
od drogi 33 KDW, a ciągnącego się aż
do drogi oznaczonej jednostką 51 KDW i
przekwalifikowanie ich na tereny
oznaczone jednostką strukturalną, która
bezpośrednio przylega do ww. terenów
zieleni nieurządzonej tj. MU – zabudowa
mieszkaniowo – usługowa, MN –
zabudowa mieszkaniowa etc.
2) zmianę z MPZP terenu ZR – tereny
zieleni nieurządzonej, zlokalizowanego
w bezpośrednim sąsiedztwie firmy
FABIOS S.A., oznaczony w studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wsi
Białka symbolem K – oczyszczalnia
ścieków i przekwalifikowanie go na teren
usług komercyjnych z drobną
wytwórczością, oznaczony symbolem U.
Wnosi uwagę dotyczącą Białki Górnej
gdzie planuje się utworzenie terenów
przemysłowych obok jego działek tj.
3372/2 i 3372/3 - obecnie
mieszkalnictwo jednorodzinne, w planie
MN. Wnosi uwagę o nietworzenie
terenów przemysłowych gdzie już
znajdują się domy i są w planie nowe.
Zwraca się z prośbą, aby ww. działki,
będące jego własnością, oznaczono jako
teren mieszkalno-usługowy MU.

Uwaga do terenu ZR nieuwzględniona.

X

-

X

-

469/4, 450/1

X

X

X

X

Przeznaczenie działek na cele
budowlane prowadziłoby do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.

X

Uwaga do terenu 11 PU nieuwzględniona.
Zaproponowana funkcja
zgodna jest ze stanem
faktycznym. Studium
dopuszcza wprowadzenie
terenu PU.

X

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowo-
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mieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

185.

186.

187.

15.05.2019
(14.05.2019)

23.05.2019
(23.05.2019)

24.05.2019
(24.05.2019)

[…]*

[…]*

[…]*

Zwraca się z prośbą, aby ww. działki,
będące jego własnością, oznaczono jako
teren mieszkalno-usługowy MU.

449/1

Uwaga nieuwzględniona ze
względu na sąsiedztwo kolei.

469/4, 450/1

Częściowo nieuwzględniona.
Dopuszczono realizację
zabudowy usługowomieszkaniowej, tj. wolnostojącej
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z
równoczesnym dopuszczeniem
realizacji usług jako funkcji
dominującej.

X

X

X

X

449/1

Uwaga nieuwzględniona ze
względu na sąsiedztwo kolei.

Wnosi, aby działki nr ewid 693 i 694
zostały ujęte w projekcie planu jako
teren oznaczony symbolem 13 U.2, tj.
tereny usług komercyjnych z
dopuszczeniem drobnej wytwórczości.

693, 694

X

Uwaga częściowo
nieuwzględniona - w zakresie
przeznaczenia działek na teren
U.2. Prowadziłoby to do
naruszenia ustaleń Studium, a
tym samym naruszenia art. 15
ust. 1 i art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003 roku o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wprowadzono teren U.1, w
którym zapisy częściowo
umożliwiają realizację
inwestycji.

Prosi o nie wprowadzanie strefy ochrony
zabytkowej wsi Białka.

1096/1,
1096/2,
1092/14,
1092/16,
1092/6,
1092/5,
1096/4,
1096/5

X

Uwaga nieuwzględniona.
Strefa pozostaje w projekcie
planu zgodnie ze Studium.
W okresie od ostatniego
wyłożenia zapisy zmieniono w
celu ułatwienia realizacji
inwestycji.

X

X

X

X

[…]* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.94.2019
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap
A, przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, że uchwalenie planu wymaga realizacji inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim wskazuje następujące sposoby i zasady finansowania:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami),
finansowane będą z budżetu Gminy Maków Podhalański.
2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa
publiczno-prywatnego.
3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami).
4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących
z budżetu państwa, stosownie do art. 132 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi
zmianami).

