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UCHWAŁA NR XVII-123-19
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów
w zakresie parceli położonych w miejscowości Roczyny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), w związku z uchwałą Rady Miejskiej
w Andrychowie Nr XXX-307-17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych
w miejscowości Roczyny , po stwierdzeniu, iż ustalenia zmiany planu nie naruszają ustaleń obowiązującego
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów”, przyjętego
uchwałą Nr LII-492-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014 r., Rada Miejska
w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy
Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Roczyny, zatwierdzonego uchwałą nr XLV-426-06
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 362 poz. 2372) zwaną
dalej „zmianą planu”.
2. Ustalenia zmiany planu dotyczą obszaru wskazanego w załączniku do uchwały Rady Miejskiej
w Andrychowie Nr XXX-307-17 z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych
w miejscowości Roczyny
.
3. Niniejszą zmianą planu:
1) wprowadza się zmiany ustaleń tekstowych planu, o którym mowa w ust. 1; zakres zmian ustaleń tekstowych
określa § 3 niniejszej uchwały;
2) przyjmuje się rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; zakres zmian
dotyczący rysunku zmiany planu określa § 4 niniejszej uchwały.
§ 2. Integralnymi częściami zmiany planu są:
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu wykonany w skali 1:2000, zawierający wyrys ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. W treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie
parceli położonych w miejscowości Roczyny, zatwierdzonego uchwałą nr XLV-426-06 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 25 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 362 poz. 2372) wprowadza się
następujące zmiany:
1) uchyla się spis treści rozpoczynający się od słów „Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:”,
2) zastępuje się określenie „działka budowlana planu” określeniem „działka budowlana”
3) rozdział 1 otrzymuje tytuł „Rozdział 1 Ustalenia formalne”
4) w § 1:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Roczyny, w dalszej części określany
„uchwałą” obejmuje obszar określony na rysunku planu.”,
b) ust.3
- wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„3. Uchwała składa się z części tekstowej stanowiącej treść uchwały wraz z następującymi
załącznikami:”,
- pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1) Załącznik nr 01 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie
zasadniczej, w skali 1:2000;”.
c) w ust.4:
- pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1) granica opracowania odpowiadająca granicy administracyjnej sołectwa Roczyny”,
- pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;”,
- pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„3) numer i symbol przeznaczenia terenu;”,
- pkt.4 otrzymuje brzmienie:
„4) symbole identyfikujące podstawowe przeznaczenie terenu;”,
- uchyla się pkt.7, pkt.10, pkt.11
- pkt.9 otrzymuje brzmienie:
„9) ustalenia planu definiowane dla stref;”.
5) w § 2:
a) pkt.1 otrzymuje brzmienie:
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„1) ustawa lub ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest to ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”,
b) pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) przepisy odrębne – są to obowiązujące ustawy, wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi
przepisami, związanymi z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”,
c) pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„3) tereny – są to wyznaczone
zagospodarowania;”,

obszary

o różnym

przeznaczeniu

lub

różnych

zasadach

d) pkt.4 otrzymuje brzmienie:
„4) przestrzenie publiczne – należy przez to rozumieć dostępne dla ogółu:
a) tereny dróg, w tym: ulice, place, trasy piesze i rowerowe,
b) tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej takie, jak: parki, tereny sportowo –
rekreacyjne otwarte,
c) części działek, w tym działek budowlanych przeznaczonych i służących do realizacji
celów publicznych, wraz z przynależnym zagospodarowaniem w formie: dojść,
dojazdów, parkingów, zieleni urządzonej, ogrodów,
d) obszary przestrzeni publicznej rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”,
e) pkt.5 otrzymuje brzmienie:
„5) działka - należy przez to rozumieć działkę gruntu zgodną z jej ustawową definicją wg przepisów
odrębnych;”,
f) pkt.6 otrzymuje brzmienie:
„6) strefa - należy przez to rozumieć obszary indywidualnie wyznaczane na rysunku planu, wewnątrz
których dla wszystkich działek lub ich części plan ustala dodatkowe uwarunkowania zgodne
z przedmiotem i problematyką, którą dana strefa wprowadza do ustaleń planu;”,
g) pkt.7 otrzymuje brzmienie:
„7) dach płaski – należy przez to rozumieć, dach lub stropodach o spadku do 12 stopni;”,
h) pkt.8 otrzymuje brzmienie:
„8) dojazd niewydzielony - należy przez to rozumieć, istniejące i projektowane dojazdy niezbędne dla
zapewnienia prawidłowej obsługi działek budowlanych i obiektów budowlanych;”,
i) pkt.9 otrzymuje brzmienie:
„9) infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć uzbrojenie terenu, o którym mowa w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”,
j) pkt.10 otrzymuje brzmienie:
„10) przynależne zagospodarowanie terenu – należy przez to rozumieć właściwe dla przeznaczenia
podstawowego i dopuszczonego, niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i zagospodarowania,
w tym terenów sąsiednich, elementy urządzenia terenu w zakresie: obsługi komunikacyjnej, zaplecza
technicznego i gospodarczego, zieleni urządzonej i małej architektury, infrastruktury technicznej”,
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k) pkt.11 otrzymuje brzmienie:
„11) zieleń izolacyjna – należy przez to rozumieć pas roślinności, w skład którego wchodzą co najmniej
dwa rzędy drzew wysoko lub średnio rosnących oraz żywopłot lub pasmo krzewów, a udział roślin
zimozielonych stanowi więcej niż 70%;”,
l) pkt.12 otrzymuje brzmienie:
„12) elewacja frontowa - należy przez to rozumieć elewację budynku, zwróconą w stronę przyległej do
niej drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, z zastrzeżeniem, iż za elewację frontową przyjmuje się
elewację, którą wskazuje projektant budynku w przypadkach, gdy:
a) działka budowlana przylega do więcej niż jednej drogi lub przestrzeni publicznej,
b) specyfika działki budowlanej i forma projektowanego budynku nie pozwalają
w sposób jednoznaczny określić, która z elewacji zwrócona jest w stronę drogi;”,
ł) pkt.13 otrzymuje brzmienie:
„13) pionowa artykulacja elewacji - należy przez to rozumieć takie uformowanie elewacji frontowej, które
na wysokość całej elewacji lub co najmniej kondygnacji powyżej parteru, wprowadza za pomocą
pionowych linii przestrzenne jej zróżnicowanie;”,
ł) pkt.14 otrzymuje brzmienie:
„14) obiekty lub budynki historyczne - należy przez to rozumieć wyłącznie obiekty budowlane wpisane
do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków;”.
m) uchyla się pkt.15
6) w § 3:
a) w pkt.1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) obiekt objęty ochroną konserwatorską na mocy planu,”,
b) w pkt.2 lit. d ) otrzymuje brzmienie:
„d) procent terenów zabudowanych – parametr Pz, jest to maksymalny procentowy udział
sumy wszystkich powierzchni zabudowy obiektów budowlanych zlokalizowanych
w obszarze działki budowlanej do powierzchni działki budowlanej, parametru nie stosuje
się dla istniejących działek budowlanych planu, zabudowanych w dniu wejścia w życie
planu o przeznaczeniach MN1, MN2, MN3,MN4, UU, UA, UE1, UZ2,”,
c) w pkt.2 lit. e ) otrzymuje brzmienie:
„e) procent terenów zieleni – parametr Pb, jest to minimalny teren biologicznie czynny
według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), parametru nie stosuje się dla istniejących działek
budowlanych planu, zabudowanych w dniu wejścia w życie planu o przeznaczeniach
MN1, MN2, MN3,MN4, UU, UA, UE1, UZ2,”,
d) w pkt.2 lit. f ) otrzymuje brzmienie:
„f) wskaźnik intensywności zabudowy - parametr Iz, jest to wskaźnik o którym mowa
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,”,
e) w pkt.2 lit. g ) otrzymuje brzmienie:
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„g) wysokość zabudowy – jest to:
- w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami – wyłącznie określoną
w ustaleniach planu maksymalną wysokość liczoną w metrach od poziomu terenu do
najwyżej położonego punktu obiektu,
- w przypadku budynków – wysokość budynku liczoną w metrach, rozumianą zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz nieprzekraczalną ilość
kondygnacji, z dopuszczeniem w bryle budynku, nowych wież o indywidualnych
wysokościach i lokalnych dominant sięgających do 6m ponad nieprzekraczalną
wysokość budynku, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie może przekroczyć 10 %
powierzchni zabudowy tego budynku,”,
f) w pkt.2 lit. i ) otrzymuje brzmienie:
„i) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu,
pokrywającą się z linią rozgraniczającą teren lub cofnięta do wnętrza terenu, poza którą
nie mogą być wysunięte fasady i ściany budynków, z wyłączeniem: schodów, ramp
wejściowych, werand i podcieni, wykuszy, balkonów, ryzalitów, gzymsów, okapów,
ocieplenia wraz z tynkiem wykonanych na istniejących budynkach, ganków, wiatrołapów
wysuniętych przed linię do 2,0 m;”,
g) pkt.5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustalenia planu definiowane dla infrastruktury technicznej – są to ustalenia planu definiowane
indywidualnie dla terenów infrastruktury technicznej, a także istniejących i projektowanych sieci;”,
h) w pkt.6 kropkę zamienia się na przecinek i wprowadza się po nim pkt.7 w brzmieniu:
„7) dla działek zabudowanych, w których działania inwestycyjne polegać będą na odbudowie oraz
nadbudowie w rzucie istniejącym, wymienione w pkt 2, parametry mogą nie obowiązywać lecz
w przypadku działań budowlanych wielkości tych parametrów z pkt 2 lit. d i f, nie mogą być wyższe
niż te, które charakteryzują położoną w granicach tych działek istniejącą zabudowę, z dopuszczeniem
zwiększenia powierzchni zabudowy o 15 m2 na polepszenie warunków technicznych istniejących
budynków to jest na przykład dobudowę wind, schodów, ganków, łazienek.”.
7) w § 4:
a) w ust.1
- wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„1. W planie wyznaczono tereny o następujących przeznaczeniach, sposobach zagospodarowania
i użytkowania terenów, budynków i budowli, przedstawiając je na rysunku planu za pomocą
podstawowych barwnych oznaczeń graficznych oraz indywidualnych cyfrowo literowych symboli oraz
oznaczeń uzupełniających wynikających ze specyfiki obszaru objętego planem. Są to:”,
- wyrazy kończące otrzymują brzmienie:
„Kursywą i podkreśleniem zaznaczono przeznaczenia nie występujące w planie jako
podstawowe przeznaczenia definiowane dla całego terenu”.
b) uchyla się ust.3.
8) rozdział 3 otrzymuje tytuł „Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe”
9) w § 5:
- ust.1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Plan od § 6 do § 21, w formie tabelarycznej, ustala przeznaczenia oraz wysokość zabudowy
w terenach”,
- w ust.2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Kolumna 2 - podstawowe przeznaczenie,”,
- w ust.2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Kolumna 4 - wysokość zabudowy w granicach terenu, dotyczy również wysokiego składowania,”,
- w ust.2 uchyla się pkt. 5 i pkt.6
10) w od § 6 do § 20 w tabelach uchyla się kolumnę nr 5 o tytule „BUDYNKI (USTALENIA) i nr 6 o tytule
„STREFY (USTALENIA)”
11) od § 6 do § 20 w tabelach uchyla się wiersze obejmujące następujące symbole: R1.1/8KDd, R1.3/6MN1,
R1.3/7ZP2, R1.4/8R, R1.5/3MN1, R1.5/14MN1, R1.5/5KDL, R1.6/3R, R1.6/10.1MN1, R1.7/5KDP,
R1.7/7KDP, R2.1/12ZP2, R2.3/15MN1, R2.3/3R, R2.3/20R, R2.3/6KDl, R2.4/6ZP2, R2.5/2.1ZP2,
R2.5/1KDd, R3.1/4R, R3.2/3R, R3.2/8R, R3.2/21ZP1, R3.2/22ZP2, R3.2/5KDd,
R3.2/7MN1,
R3.2/18.2ZP1, R3.3/5KDP, R3.3/2KDd, R3.3/5KDP,
12) w § 11 w wierszu dotyczącym symbolu „R1.5/3” podstawowe przeznaczenie otrzymuje brzmienie:
„KDP”;
13) w § 19 w wierszu dotyczącym symbolu „R3.2/11” przeznaczenie dopuszczone otrzymuje brzmienie:
„MN1”;
14) w § 16 uchyla się akapit rozpoczynający się od wyrazu „Nakazy”’
15) w § 20 po tabeli wprowadza się akapit a brzmieniu:
„Dopuszcza się:
- dla działki nr 4071/4 w terenie o symbolu R3.3/ 5 MN 1 dopuszcza się zmianę użytkowania
istniejącego budynku z usługowo-mieszkalnego na usługowy.”;
16) uchyla się tytuł rozdziału 4,
17) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Dla poszczególnych terenów obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:”;
Symbol
1
R1.1/20
R1.1/21
R1.1/22
R1.1/23
R1.1/24
R1.1/25
R1.1/26
R1.1/27
R1.1/28
R1.1/29
R1.1/30
R1.1/31
R1.1/32

przeznaczenie podstawowe
terenu/działki
2
MN1
MN1
MN1
MN4
MN4
ZL1
ZL1
ZL1
ZL1
ZL1
ZL1
ZL1
ZP2

przeznaczenie dopuszczone
dla terenu
3
MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
-----------------

wysokość zabudowy
4
II/K, 10/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
-----------------
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R1.1/33
R1.1/34
R1.1/35
R1.1/36
R1.1/37
R1.2/15
R1.2/16
R1.2/17
R1.2/18
R1.2/19
R1.2/20
R1.2/21
R1.2/22
R1.2/23
R1.2/24
R1.2/25
R1.2/26
R1.2/27
R1.2/28
R1.2/4
R1.2/5
R1.3/10
R1.3/11
R1.3/12
R1.3/13
R1.3/14
R1.3/15
R1.4/14
R1.4/15
R1.4/16
R1.4/17
R1.4/18
R1.4/19
R1.4/20
R1.5/17
R1.5/18
R1.5/19
R1.5/20
R1.5/21
R1.5/22
R1.5/23
R1.5/24
R1.5/25
R1.5/26
R1.5/27
R1.5/28
R1.5/29
R1.6/11
R1.6/12
R1.6/13
R1.6/14
R1.6/15
R1.6/16
R1.7/15
R1.7/16
R2.1/19
R2.1/20
R2.1/21
R2.1/22
R2.1/23

ZP2
ZP2
WS1
WS1
WS1
MN2
MN2
MN1
MN1
MN1
MN1
MN4
MN1
MN1
RM1
RM1
WS1
WS1
WS1
KDl
KDl
MN1
ZL1
MN1
MN2
MN2
WS1
MN1
MN1
MN1
MN1
ZL1
RM1
WS1
MN2
ZL1
ZL1
ZL1
ZL1
MN2
MN2
RM1
RM1
WS1
WS1
WS1
WS1
MN1
MN1
MN1
MN2
MN2
RM1
UU
UU
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
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--------------MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
--------------MN2
--MN2
------MN2
MN2
MN2
MN2
--------------------------------MN2
MN2
MN2
------MN2,UA,MB1,ZP1
MN2,UA,MB1,ZP1
MN2
MN2
MN2
MN2
MN2

----------II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
III/K, 12/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
----------III/K, 12/H
--III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
--III/K, 12/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
--II/K, 10/H
--III/K, 12/H
--------III/K, 12/H
III/K, 12/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
--------III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
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R2.1/24
R2.1/25
R2.1/26
R2.1/27
R2.1/28
R2.1/29
R2.1/30
R2.1/31
R2.1/32
R2.1/33
R2.1/34
R2.1/35
R2.1/36
R2.1/37
R2.1/38
R2.1/39
R2.1/40
R2.1/41
R2.1/42
R2.1/43
R2.1/44
R2.1/45
R2.1/46
R2.1/5
R2.2/12
R2.2/13
R2.2/14
R2.2/15
R2.2/16
R2.2/17
R2.2/18
R2.2/19
R2.2/6
R2.3/21
R2.3/22
R2.3/23
R2.3/24
R2.3/25
R2.3/26
R2.3/27
R2.3/28
R2.3/29
R2.3/30
R2.3/31
R2.3/32
R2.3/33
R2.3/34
R2.3/35
R2.3/36
R2.3/37
R2.3/38
R2.3/39
R2.3/40
R2.3/41
R2.3/42
R2.4/14
R2.4/15
R2.4/16
R2.4/17
R2.4/18

MN1
MN1
R
MN4
MN1
ZL1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
WS1
WS1
WS1
WS1
WS1
KDd
MN1
MN1
MN1
MN1
RM1
WS1
WS1
WS1
KDd
MN2
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
ZL1
MN2
RM1
RM1
RM1
RM1
WS1
WS1
WS1
WS1
WS1
WS1
WS1
MN1
MN1
MN1
R
MN1
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MN2
MN2
--MN2
MN2
--------------------------------------MN2
MN2
MN2
MN2
------------MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
MN2
--------------------------MN2
MN2
MN2
--MN2

II/K, 10/H
III/K, 12/H
II/K, 8/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
--II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
------------III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
II/K, 10/H
--------II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
--II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
--------------II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 8/H
II/K, 10/H
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R2.4/19
R2.5/14
R2.5/15
R2.5/16
R2.5/17
R2.5/18
R2.5/19
R3.1/15
R3.1/16
R3.1/17
R3.1/18
R3.1/19
R3.1/20
R3.1/21
R3.1/22
R3.2/25
R3.2/26
R3.2/27
R3.2/28
R3.2/29
R3.2/30
R3.2/31
R3.2/32
R3.2/8
R3.2/9
R3.3/7
R3.3/8

RM1
MN1
MN1
ZL2
ZL1
RM1
RM1
MN1
MN1
ZL1
ZL1
MN1
ZP2
RM1
WS1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN2
MN2
WS1
WS1
KDd
KDd
UU
MN4
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--MN2
MN2
--------MN2
MN2
----MN2
------MN2
MN2
MN2
MN2
------------MN2,UA,MB1,ZP1
MN2

II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
----II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
II/K, 10/H
----II/K, 10/H
--II/K, 10/H
--III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
III/K, 12/H
--------III/K, 12/H
III/K, 12/H

„Dopuszcza się:
- dla działki nr 566/4 w terenie o symbolu R1.3/ 13 MN 2 dopuszcza się rozbudowę
istniejących obiektów usługowych maksymalnie do 80% powierzchni zabudowy.”;
18) w § 22:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN1: podstawowe przeznaczenie działek
budowlanych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”,
b) w pkt.1 wyrazy wprowadzające w lit. a) otrzymują brzmienie:
„a) działka uzyskiwana w wyniku podziału i scalenia nieruchomości winna spełniać wymogi
minimalnych szerokości i powierzchni:”,
c) w pkt. 1) uchyla się ostatni akapit w lit. a),
d) w pkt. 1) w lit. b) lit.b1) otrzymuje brzmienie:
„b1) procent terenów zabudowanych, Pz = do 35%, z uwzględnieniem: dla terenu 2.4/10
MN1 procentu powierzchni zabudowy Pz wynosi 10%;”,
e) w pkt. 1) w lit. c) lit.c1) otrzymuje brzmienie:
„c1) mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych - dwu lub wielospadowe o nachyleniu
od 20 do 45 stopni, dotyczy głównych połaci dachu, z uwzględnieniem Rozdziału
Ustalenia Ogólne”,
f) w pkt. 1) w lit.c) lit.c2) otrzymuje brzmienie:
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„c2) przeznaczonych dla działalności gospodarczej, budynków pomocniczych , w tym
garażowych – jedno, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu od 10 stopni, dotyczy
głównych połaci dachu; z uwzględnieniem Rozdziału Ustalenia Ogólne”,
g) w pkt. 1) wprowadza się lit. g), która otrzymuję brzmienie:
„g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 600m²,”,
h) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach MN1, możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej nie związanej z rolnictwem, zarówno
w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem jak i w wolnostojącym budynku,”,
i) w pkt. 3) uchyla się lit. d), lit. f), lit. g) oraz lit. h).
19) w § 23:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej
jednorodzinnej – MN2: podstawowe
przeznaczenie działek budowlanych – zabudowa mieszkaniowo - usługowa jednorodzinna,
z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej,
których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji
mieszkalnych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu”,
b) w pkt.1 wyrazy wprowadzające w lit. a) otrzymują brzmienie:
„a) działka uzyskiwana w wyniku podziału i scalenia nieruchomości winna spełniać wymogi
minimalnych szerokości i powierzchni:”,
c) w pkt. 1) uchyla się ostatni akapit w lit. a):
d) w pkt. 1) w lit. c) lit.c1) otrzymuje brzmienie:
„c1) mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych - dwu lub wielospadowe o nachyleniu
od 20 do 45 stopni, dotyczy głównych połaci dachu, z uwzględnieniem Rozdziału
Ustalenia Ogólne”,
f) w pkt. 1) w lit. c) lit.c2) otrzymuje brzmienie:
„c2) przeznaczonych dla działalności gospodarczej, budynków pomocniczych , w tym
garażowych – jedno, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu od 10 stopni, dotyczy
głównych połaci dachu; z uwzględnieniem Rozdziału Ustalenia Ogólne”,
g) w pkt. 1) po lit. f) wprowadza się lit. g), która otrzymuję brzmienie:
„g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 600m²,”,
h) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach MN2, możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej nie związanej z rolnictwem z dopuszczeniem
szklarni, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem jak i w
wolnostojącym budynku,”,
i) w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) zgodnie z Rozdziałem 3 we wskazanych terenach ustala się:
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b1) przeznaczenia działek budowlanych planu wyłącznie na dopuszczone
przeznaczenia takie jak: MN1, MN5, MB1, UA, UU, UK, UE1, UZ2, US1, P4,
z zastrzeżeniem iż będą dla nich obowiązywały: co najmniej minimalne wielkości
działek oraz obowiązujące parametry Pz, Pb i Iz, ustalone dla przeznaczenia
podstawowego MN2 oraz pozostałe nakazy, zakazy i dopuszczenia zdefiniowane dla
ww przeznaczeń,
b2) przeznaczenia działek budowlanych planu wyłącznie na przeznaczenia US2,
ZP1, a także pozostawienie istniejących przeznaczeń MN3, R, ZP2;”,
j) w pkt. 3) uchyla się lit. d) oraz lit. g).
20) w § 24:
a) wyrazy wprowadzające w pkt.1) otrzymują brzmienie:
„1) Nakazy:”,
b) w pkt. 1) lit.b) otrzymuje brzmienie:
„b) dachy w budynkach przebudowywanych i nowych, dwu lub wielospadowe o nachyleniu
od 20 do 45 stopni, dotyczy głównych połaci dachu, z uwzględnieniem Rozdziału
Ustalenia Ogólne”,
c) w pkt. 1) wprowadza się lit. f), która otrzymuję brzmienie:
„f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 600m²,”,
d) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach MN3, możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej, w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem
lub w budynkach wolnostojących,”,
e) w pkt. 3) uchyla się lit. d).
f) w pkt. 3) lit. e) otrzymuje brzmienie:
„e) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną
zgodnie z ich ustawową definicją o wysokości budynku do 5m,”,
g) w pkt. 3) uchyla się lit. i).
21) w § 25:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej – MN4: podstawowe
przeznaczenie działek budowlanych – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”,
b) w pkt. 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) działka uzyskiwana w wyniku podziału i scalenia nieruchomości winna spełniać wymogi
minimalnych szerokości i powierzchni: dla zabudowy bliźniaczej oraz wolnostojącej
wymogi minimalnych szerokości i powierzchni: od 16m i od 800m²,”,
c) w pkt. 1) uchyla się lit. e).
d) w pkt. 1) wprowadza się lit. j), która otrzymuję brzmienie:
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„j) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 600m²,”,
e) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach MN4, możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej, w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem
lub w budynkach wolnostojących,”,
f) w pkt. 3) uchyla się lit. c) oraz lit. g).
22) w § 26:
a) w pkt. 1) lit. a) wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„a) działka uzyskiwana w wyniku podziału i scalenia nieruchomości winna spełniać wymogi
minimalnych szerokości i powierzchni:”,
b) w pkt. 1) wprowadza się lit. f), która otrzymuję brzmienie:
„f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 600m²,”,
c) w pkt. 2) uchyla się lit. e).
d) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) ustalone nakazy i zakazy dotyczą zabudowy nowej, zabudowa rekreacyjna istniejąca
w dniu wejścia w życie planu nie podlega ograniczeniom, może być użytkowana
w dotychczasowej formie lub przekształcona na zabudowę MN1, pod warunkiem:
dostosowania do całorocznego ich użytkowania, oraz gdy spełnione będą wymogi
przepisów odrębnych,”.
23) w § 27:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Tereny zabudowy mieszkaniowej zamieszkiwania zbiorowego usługowego – MB1:
podstawowe przeznaczenie działek budowlanych - zabudowa zamieszkiwania zbiorowego
usługowego taka jak: hotele, motele, zajazdy, pensjonaty, domy wypoczynkowe, wraz
z gastronomią, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”,
b) w pkt. 1) uchyla się lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. d).
c) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) przeznaczenia UU, US1 i US2 dopuszcza się pod warunkiem, iż prowadzona działalność
gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na
środowisko,”.
24) w § 28:
a) w ust.2 w pkt. 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
b) w pkt. 1) uchyla się lit. a), lit. b), lit. e) oraz lit. f).
c) w pkt. 2) uchyla się lit. b) oraz lit. c).
d) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
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„c) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UU, działalność
gospodarczą, w tym hurtownie o powierzchniach magazynowych nie przekraczających
50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków,”,
e) w pkt. 3) lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) zgodnie z Rozdziałem 3 we wskazanych terenach, ustala się możliwość przeznaczenia
działek budowlanych na funkcje MB1, P3, US1, US2 oraz na lokalizację samodzielnych
salonów samochodowych, bez dopuszczenia pozostałych funkcji wymienionych
w przeznaczeniu UP1, pod warunkiem
zachowania przyporządkowanych im
indywidualnych ustaleń planu,”,
f) w pkt. 3) lit. e) otrzymuje brzmienie:
„e) lokalizacja zabudowy usługowej transportu i komunikacji, o symbolu UP1”.
25) w § 29:
a) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
b) w pkt. 1) uchyla się lit. a) oraz lit. d),
c) w pkt. 2) uchyla się lit. a)
d) w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) lokalizacja nowych stacji i urządzeń nadawczych, stacji bazowych telefonii komórkowej,
stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w granicach działek, które nie podlegają ochronie ze względów
konserwatorskich, krajobrazowych i przyrodniczych w miejscach nie eksponowanych,
z zachowaniem wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno - prawnych związanych
z ich realizacją.”.
26) w § 30:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. b), lit. c), lit. e) oraz lit. f),
b) w pkt. 2) uchyla się lit. a),
c) w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) przeznaczenia US1 i US2 dopuszcza się pod warunkiem, iż prowadzona działalność
gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na
środowisko”,
d) w pkt. 3) uchyla się lit. f) oraz lit. g),
27) w § 31:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. b), lit. d) oraz lit. e)
b) w pkt. 2) uchyla się lit. a),
c) w pkt. 3) wyrazy wprowadzające w lit. a) otrzymują brzmienie:
„a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UZ2:”,
d) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) zmiana na inne przeznaczenia usługowe”.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 14 –

Poz. 9862

28) w § 32:
a) w pkt. 1) ppkt. a3) otrzymuje brzmienie:
„a3) wskaźnik intensywności zabudowy, Iz = do 2,0;”,
b) w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
c) w pkt. 1) uchyla się lit. c) oraz lit. d)
e) w pkt. 3) uchyla się lit. b) oraz lit. c)
29) w § 33:
a) w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
b) w pkt. 1) uchyla się lit. c), lit. d) oraz lit. e)
c) w pkt. 3) uchyla się lit. b) oraz lit. c)
30) w § 34:
a) w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
b) w pkt. 1) uchyla się lit. c), lit. d) oraz lit. e)
c) w pkt. 3) uchyla się lit. d),
31) w § 35:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. a), lit. b) oraz lit. e)
b) w pkt.1) po ppkt.c2) wprowadza się ppkt. c3 w brzmieniu:
„c3) wskaźnik intensywności zabudowy, Iz = do 1,5;”,
c) w pkt. 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
d) w pkt. 3) uchyla się lit. b), lit. c) oraz lit. d)
32) w § 36:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. a) oraz lit. d),
b) w pkt.1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) obowiązujące parametry przeznaczenia podstawowego:
b1) procent terenów zabudowanych Pz – do 80%,
b2) procent terenów biologicznie czynnych Pb – od 10% wzwyż
b3) wskaźnik intensywności zabudowy, Iz = do 1,5;”,
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c) w pkt. 1) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
d) w pkt. 2) uchyla się lit. b),
e) w pkt. 3) uchyla się lit. g) oraz lit. h),
33) w § 37:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. g)
b) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zachowanie i rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w obszarach nie będących
samodzielnie wyznaczonym terenem zabudowy zagrodowej RM1, z możliwością zmiany
przeznaczenia na RM2 i MN4 indywidualnej - z dopuszczoną działalnością gospodarczą
związaną z rolnictwem pod warunkiem zgodność z przepisami odrębnymi,”,
c) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) realizacja nowych obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniami RU”,
d) w pkt. 3) lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) przeznaczenia RU dopuszcza się pod warunkiem, iż prowadzona działalność nie będzie
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko oraz pod warunkiem
zagwarantowania pełnej ochrony środowiska i terenów sąsiednich,”,
e) w pkt. 3) lit. h) otrzymuje brzmienie:
„h) zalesienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo, w tym zadrzewienia wzdłuż
dróg i ścieżek komunikacyjnych i wód powierzchniowych,”,
e) w pkt. 3) uchyla się lit. b), lit. e), lit. f) oraz lit. i).
34) w § 38:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. a)
b) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) przeznaczenia produkcyjne dopuszcza się pod warunkiem, że prowadzona działalność
nie będzie przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko,”,
c) w pkt. 3) lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
d) w pkt. 3) uchyla się lit. g)
35) w § 39:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. a), lit. f) oraz lit. g)
b) uchyla się pkt.2)
c) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
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„a) utrzymanie istniejącej zabudowy typu RM1, z możliwością jej rozbudowy, przebudowy
w oparciu o parametry określone w lit. b), modernizacji i zmiany przeznaczenia na
zabudowę agroturystyczną RM2,”.
36) w § 40:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. a), lit. c), lit. d) oraz lit. e)
b) w pkt. 3) uchyla się lit. a)
c) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) dachy - dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 25 do 55 stopni - dotyczy głównych połaci
dachu dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno produkcyjnych, dla pozostałych
o nachyleniu do 15 stopni,”.
37) w § 41:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Tereny zabudowy techniczno produkcyjnej, produkcji i usług przemysłowych – P3:
podstawowe przeznaczenie działek budowlanych – zabudowa i zagospodarowanie
związane z: produkcją i usługami przemysłowymi z przynależnym zagospodarowaniem
terenu.”,
b) w pkt.1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej od 2000m²,”,
c) w pkt.1 uchyla się lit. d), lit. e), lit. f), lit. g) oraz lit. h)
d) w pkt.1 lit. i) otrzymuje brzmienie:
„i) utworzenie pasów zieleni izolacyjnej od strony sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej z zakazem zabudowy i lokalizacji obiektów i budowli infrastruktury
technicznej nadziemnej.”,
e) pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) Zakazy:
a) lokalizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
b) lokalizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko w granicach terenów o symbolach R1.2/7P3,
c) zabudowa w granicy własności, nie dotyczy budynków istniejących,”,
f) w pkt.3 uchyla się lit. c2), oraz lit. c)
38) w § 42:
a) w pkt.1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej od 1000m²”,
b) w pkt. 1) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) dachy – krzywoliniowe, dwu i wielospadowe o kącie nachylenia do 45 stopni, dachy
płaskie,”,
c) w pkt.1 uchyla się lit. d), lit. e), oraz lit. f) oraz lit. g),
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d) w pkt 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:
„g) wprowadzenie zieleni o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym,”,
e) w pkt. 2 uchyla się lit. a) oraz lit. c),
f) w pkt. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) prowadzona działalność gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem: mogącym znacząco
oddziaływać na środowisko”,
h) w pkt.3 uchyla się lit. d)
39) w § 43:
a) w pkt.1 uchyla się lit. a),
b) w pkt.1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„a) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej od 2000m²”,
c) w pkt.1 uchyla się lit. e),
d) w pkt.2 uchyla się lit. b),
e) w pkt.3 uchyla się lit. b),
40) w § 44 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
Tereny zieleni – lasy – ZL1: podstawowe przeznaczenie działek – lasy wraz z występującymi
polanami, drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi,
oznaczone w ewidencji gruntów symbolem Ls, a także wnioskowane zalesienia oraz tereny obsługi
gospodarki leśnej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
41) w § 45 w pkt. 3) uchyla się lit. c),
42) w § 46:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. a) oraz lit. c),
b) w pkt. 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) lokalizacji innych niż dopuszczone funkcji,”,
c) w pkt. 3) uchyla się lit. a), lit. b), lit. d), lit. e) oraz lit. f).
43) w § 47
a) w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zachowanie i rozbudowa istniejącej zabudowy w gospodarstwie rolnym nie będących
samodzielnie wyznaczonym terenem RM1 z dopuszczoną działalnością gospodarczą
związaną z rolnictwem, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi,”,
b) w pkt. 3) uchyla się lit. b),
c) w pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) realizacja nowych zadrzewień,”.
44) w § 48:
a) w pkt. 1) uchyla się lit. c), lit. d) oraz lit. e),
b) pkt.3) otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 18 –

Poz. 9862

„3) Dopuszczenia nowej zabudowy, w tym dominanty:
a) do II/K kondygnacji i 7 m, a dla dominaty do 20 m,
b) formy jedno i wielospadowe oraz krzywoliniowe,
c) powierzchnia zabudowy w obszarze terenu ZC do 200 m2,”.
45) w § 49:
a) w ust.2 w pkt. 1) uchyla się lit. a) oraz lit. b)
b) w ust.2 w pkt. 2) uchyla się lit. b)
c) w ust.2 w pkt. 3) uchyla się lit. b), lit. e) oraz lit. f)
46) w § 50:
a) w ust.2 w pkt. 1) uchyla się lit. b), lit. c), lit. d) oraz lit. e)
b) w ust.2 w pkt. 2) uchyla się lit. b) oraz lit. c)
47) uchyla się tytuł rozdziału 5,
48) w § 51:
a) wyrazy wprowadzające do ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyznacza się tereny R1.1KDz, R1.2KDz dla których obowiązują następujące ustalenia:”,
b) w ust.1 uchyla się pkt.1.1)
c) w ust.1 w pkt.1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) infrastruktura techniczna”,
d) w ust.1 w pkt.3 uchyla się lit. a), lit. b), lit. c), lit. h) oraz lit. i),
e) w ust.1 w pkt.4 uchyla się lit. b),
f) zmienia się numerację i wyrazy wprowadzające do ust.1.2, które otrzymują brzmienie:
„2. Wyznacza się teren R2/7KDz dla którego obowiązują następujące ustalenia:”,
g) w ust. 1.2:
- w pkt. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) infrastruktura techniczna”,
- w pkt.3 uchyla się lit. a), lit. b), lit. g) oraz lit. h),
h) uchyla się ust. 2
i) zdanie wprowadzające do ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyznacza się tereny: R1/3.1KDl –ul. Kwiatowa, R1/3.2KDl – ul. Zarzeczna,R1/4.2KDl –
ul. Ogrodnicza R1/5.1KDl , R1/5.2KDl- ul. Sportowa R1/6KDl – ul. Szkolna, R1/7KDd – ul. Ks. Nowaka,
R1/8KDl – bez nazwy, R1/9KDl – ul. Graniczna, R2/1KDl, R2/2KDd – ul. Podgórska, R2/3KDd –ul.
Topolowa, R2/4KDd – ul. Leśna, R2/5KDl – ul. Polana, R2/6.1KDd – ul Gronie, R2/6.2KDd – ul Gronie,
R3/1.1KDd – ul. Słoneczna, R3/2KDl – ul. Środkowa, R3/4KDl – ul. Spokojna, R3/5KDl – ul. Szkolna
dla których obowiązują następujące ustalenia:”,
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j) w ust. 3:
- w pkt. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) infrastruktura techniczna”,
- uchyla się pkt. 3)
k) uchyla się pierwszy ust. 4)
l) w drugim ust.4
- wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„4. Wyznacza się od §6 do §21 tereny dróg, dla których obowiązują następujące ustalenia:”,
- w pkt. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) infrastruktura techniczna”,
- w pkt.3 uchyla się lit. b), lit. c) oraz lit e)
- w pkt.3 po lit. f) wprowadza się lit. g) w brzmieniu:
„g) wprowadza się indywidualne rozwiązania zieleni wysokiej.”,
ł) w ust. 5
- wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„5. Poza ustaleniami ust.1-4, dla wszystkich terenów dróg publicznych niezależnie od klasy technicznej,
obowiązują poniższe ustalenia:”,
- w pkt.1) uchyla się lit. a) oraz lit. b)
- pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) Zakaz: nowa zabudowa wewnątrz linii rozgraniczających drogi, zakaz nie dotyczy obiektów
budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów odrębnych, w tym wiat, zadaszeń i kiosków
lokalizowanych w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej.”,
- w pkt.3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,
- w pkt.3) uchyla się lit. c)
49) w § 52:
a) w pkt.1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) wyznaczenia terenów o dominacji ruchu pieszego do których należą: R1.5/2KDP – ulica
piesza, R1.5/3KDP - ulica piesza, R3.2/3KDP - ulica piesza, ul. Spokojna”,
b) w pkt.1) uchyla się lit. c), lit. d), lit. e), lit. f) oraz lit. g),
c) w pkt.3) uchyla się lit. a), lit. b), lit. c) oraz lit. g),
50) § 53 otrzymuje brzmienie:
„§ 53. Tereny dróg wewnętrznych – KDW, dla których ustala się:
a) podstawowe przeznaczenie – drogi wewnętrzne, w tym zagospodarowanie i budowle im
przynależne,
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b) linia zabudowy dla nowoprojektowanych, rozbudowywanych i odbudowywanych budynków
ustalana indywidualnie, w odległości min. 5m od krawędzi jezdni.”;
51) zmienia się numerację rozdziału 6 wraz z tytułem i nadaje mu się brzmienie:
„Rozdział 4.
Ustalenia ogólne”;
52) w § 54:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust.2:
- wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„2. W planie określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, które położone są
w granicach innych wyodrębnionych w planie terenów o różnym przeznaczeniu, w tym w terenach
drogowych. Obowiązują dla niech następujące ustalenia ogólne:”,
- pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustala się utrzymanie istniejących i realizację nowych elementów infrastruktury technicznej
w granicach linii rozgraniczających drogi;”,
- pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) dopuszcza się ich utrzymanie i realizację poza ww liniami pod warunkiem, iż planowane przebiegi –
trasy, lub lokalizacje, nie są kolizyjne z pozostałymi ustaleniami planu;”,
- pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„3) przebiegi sieci, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycji, które nie posiadają swojego
jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, lub wynikają z tekstu
uchwały, są zgodne z planem i mogą być realizowane na bieżąco,”,
- uchyla się pkt.4), pkt.5) oraz pkt.7)
- pkt.8 otrzymuje brzmienie:
„8) dla istniejących i planowanych sieci, dla których wskazano zasięgi stref ochronnych i stref obsługi
technicznej, w których obowiązuje ograniczenie prawa swobodnego dysponowania terenem
w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, w przypadku potwierdzenia przez dysponenta sieci
o złagodzeniu ograniczeń, dopuszcza się zagospodarowanie pozyskanych terenów zgodnie z ich
przeznaczeniem w planie.”.
c) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla wszystkich terenów - działek, ustala się w zależności od potrzeb wyposażenie w sieci:
wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizację sanitarną i deszczową, ciepłowniczą, gazową,
teletechniczną, oraz inne nie wymienione z nazwy.”,
d) uchla się ust. 4 oraz ust.5,
e) w ust.6 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„6. W zakresie sieci wodociągowej ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:”,
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f) w ust.7 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„7. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:”,
g) w ust.8 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„8. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:”,
h) w ust.9 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„9. W zakresie dostaw ciepła ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:”,
i) w ust.10 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„10. W zakresie sieci gazowej ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:”,
j) w ust.11
- wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„10. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:”,
- pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się możliwość lokalizacji nowych stacji i urządzeń nadawczych, stacji bazowych telefonii
komórkowej, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w granicach działek, lub na obiektach o innych przeznaczeniach niż wymienione w pkt.2,
które nie podlegają ochronie ze względów konserwatorskich, krajobrazowych i przyrodniczych, w tym
wynikających ze stref OP-1 i OP-2, w miejscach nie eksponowanych,”,
- uchyla się pkt.4) i pkt.5)
53) § 55 otrzymuje brzmienie;
„§ 55. W zakresie gospodarowania odpadami ustala się postępowanie z odpadami zgodnie
z obowiązującymi przepisami z zakresu odpadów, ochrony środowiska oraz utrzymania czystości
i porządku w gminie.”;
54) uchyla się tytuł rozdziału 7,
55) w § 56:
a) w ust.1
- pkt.1) otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszczenie, zgodnie z charakterem miejscowości, w granicach większości terenów lokalizację
działek budowlanych przeznaczonych dla różnych form: zabudowy, obiektów lub funkcji handlowych
o powierzchni sprzedaży do 2000m² - handel detaliczny, oznaczonych w planie symbolem UU,
z zastrzeżeniem iż są to wyłącznie obiekty handlowe nie zaliczane do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem, iż w granicach terenu o symbolu: 3.3/6UU
dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko,”,
- pkt.2) otrzymuje brzmienie:
„2) dopuszczenie, w granicach wskazanych w tabelkach w kolumnie 2 i 3 terenów lokalizację działek
budowlanych przeznaczonych dla różnych form zabudowy: produkcji i usług przemysłowych
oznaczonych w planie symbolem P3, usług produkcyjnych oznaczonych w planie symbolem P4,
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magazynów i składów – oznaczonych w planie symbolem P5, z zastrzeżeniem iż są to
przedsięwzięciem nie zaliczane do: mogących znacząco oddziaływać na środowisko,”,
- pkt.3) otrzymuje brzmienie:
„3) dopuszczenie, w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej MN1, MN2 oraz zabudowy usługowej
UU lokalizację domów wielorodzinnych lub budynków usługowo mieszkaniowych do dwóch
kondygnacji nadziemnych, pod warunkiem iż budynki i działki na których będą położone będą zgodne
z ustaleniami zdefiniowanymi dla ww przeznaczeń MN1, MN2;”,
- uchyla się oraz pkt.4),
- w pkt. 5) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) infrastruktury technicznej, wraz z zagwarantowaną do niej dostępnością, związana
z obsługą zagospodarowania terenu,”,
- pkt.6) otrzymuje brzmienie:
„6) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy terenu lub granicy działki od strony terenów dróg
publicznych i dróg wewnętrznych, a także w granicach pomiędzy sąsiednimi działkami budowlanymi
i działkami, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi oraz pozostałymi
ustaleniami planu;”,
- w pkt. 7) uchyla się lit. a), lit. b), lit. c), lit. e) oraz lit. f)
- w pkt. 9) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) stanowiących kontynuację linii zabudowy w formie ciągłej pierzei, winna odpowiadać
szerokością działce budowlanej, na której budynek ten jest planowany,”,
- w pkt. 9) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) będących budynkami wolnostojącymi, w sytuacji przekroczenia 18,0 m winny posiadać
elementy podkreślające pionową artykulację elewacji, z zastrzeżeniem, iż parametry te
nie mają zastosowania do budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych oraz
budynków położonych w terenach:UE1, UD, US2, RU, P3, P4, P5,”,
- pkt. 10) otrzymuje brzmienie:
„10) budynki mieszkalne które uległy katastrofie budowlanej mogą być odbudowywane w ich obrysie,
z dopuszczeniem zmiany powierzchni zabudowy i wysokości, niezależnie od tego w granicach
terenów o jakich przeznaczenia są położone, dopuszczenie nie dotyczy budynków położonych
wewnątrz linii rozgraniczających dróg oraz w zasięgu stref SZP – szczególnego zagrożenia powodzią
, związanych z występowaniem osuwisk;”,
- pkt.11) otrzymuje brzmienie:
„11) główne połacie dachu nowych i przebudowywanych budynków, położonych w pierwszej linii
zabudowy od strony dróg publicznych, to jest w pasie terenu o szerokości do 30m od linii
rozgraniczających drogi publiczne, należy kształtować w nawiązaniu do istniejącej zabudowy
z uwzględnieniem lokalnych tradycji budowlanych zachowując następujące zasady:
a) w przypadkach, gdy: tylko jedna z przyległych działek jest zabudowana, braku na
działkach przyległych zabudowy lub gdy występuje na nich zabudowa z dachami
płaskimi, plan nie przesądza o formach dachu,
b) w przypadku odbudowy układ dachów pozostaje jak w budynku pierwotnym,
z dopuszczeniem odstępstw wskazanych w ustaleniach planu,
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c) ustalenia pkt. a - b odnoszą się do budynków o podstawowym przeznaczeniu,
nie dotyczą budynków gospodarczych, pomocniczych, garaży oraz budynków
położonych w terenach: UD, UP1, UP2, US1, RU, RM1, RM2, P3, P4, P5, TIW.”,
- pkt.12) otrzymuje brzmienie:
„12) formy dachów ustalone zostały w ustaleniach definiowanych dla poszczególnych przeznaczeń,
ponadto w obszarze planu dopuszcza się stosowanie indywidualnych form i elementów dachowych
w postaci dachów naczółkowych i przyczółkowych, lukarn, facjat, szczytów, przeszkleń i okien
połaciowych, oranżerii i ogrodów zimowych;”,
- w pkt.13) wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„13) dla nowych, odbudowywanych i przebudowywanych budynków, z wyłączeniem budynków
przeznaczeń P3, P4, P5, infrastruktury technicznej oraz budynków gospodarczych, pomocniczych
i magazynowych, należy stosować charakterystyczne dla rejonu oraz dopuszczone w planie materiały
i kolorystykę;”,
- w pkt. 13) w lit. b) lit.b5) otrzymuje brzmienie:
„b5) dla terenów UD oraz US dopuszcza się możliwość bilansowania potrzeb na
miejsca parkingowe w sąsiedztwie działki budowlanej, w odległości do 100m od jej
granicy,”,
- w pkt. 13) w lit. b) lit.b6) otrzymuje brzmienie:
„b6) nie wymienione z nazwy przeznaczenia, a występujące w uchwale winny
bilansować miejsca parkingowe zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, lecz
nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na działkę budowlane,”,
- w pkt. 13) w lit. b) po lit.b6) wprowadza się lit. b7) oraz lit. b8) w brzmieniu:
„b7) na parkingach terenowych należy wprowadzić zadrzewienia wg wskaźnika co
najmniej jedno drzewo wysokie na 5 miejsc postojowych,
b8) dla nowych garaży oraz zespołów garażowych lokalizowanych na poziomie
terenu ustala się zakaz lokalizacji wjazdów do garaży w odległości mniejszej niż 6,0 m
od linii rozgraniczającej przyległą drogę publiczną, nie dotyczy dróg KDd”,
- pkt. 18) otrzymuje brzmienie:
„18) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – Iz od 0,01”,
- uchyla się pkt.15), pkt. 16) oraz pkt.19),
b) w ust.2:
- pkt.1) otrzymuje brzmienie:
„1) w granicach całej miejscowości obowiązuje zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z realizacją dróg i infrastruktury technicznej
oraz przedsięwzięć realizowanych w terenach P3, P4, P5 i terenach sportowo-rekreacyjnych”,
- pkt.3) otrzymuje brzmienie:
„3) zakazuje się wprowadzania, od dnia wejścia w życie planu, w granicach: terenów mieszkaniowych
o symbolu MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 oraz w odległości co najmniej 15 m od ich granic,
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także jakiejkolwiek działalności
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związanej ze: składowaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem lub wytwarzaniem wyrobów
z materiałów odzyskiwanych z odpadów;”,
- pkt.4) otrzymuje brzmienie:
„4) dla wszystkich istniejących w dniu wejścia w życie planu funkcji uciążliwych dla otoczenia
i przeznaczania terenów, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także związanych ze
składowaniem, gromadzeniem przetwarzaniem lub wytwarzaniem wyrobów z materiałów
odzyskiwanych z odpadów, położonych w granicach terenów innych niż tereny typu: P3, P4, P5,
wprowadza się obowiązek ich monitoringu oraz zakaz realizacji nowych przedsięwzięć dla których
wymagane jest pozwolenie na budowę jak i zgłoszenie, dopuszczając jedynie działania o charakterze
remontu i zmiany technologii na mniej uciążliwą oraz zmianę przeznaczenia na inne dopuszczone
w terenach mieszkaniowych i usługowych;”,
- uchyla się pkt.5) oraz pkt.7)
- pkt.6) otrzymuje brzmienie:
„6) dopuszcza się utrzymanie istniejących i nowych terenów P3, P4, P5, a także realizację terenów
sportowo-rekreacyjnych w tym tereny, dróg publicznych, infrastruktury technicznej, mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;”.
c) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem obowiązują przepisy odrębne związane
z ochroną środowiska, w tym uchwała sejmiku województwa małopolskiego.”,
d) w ust.4
- uchyla się pkt.1)
- w pkt.2) wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„2) ochronie przed hałasem podlegają następujące tereny:”,
- w pkt.2) uchyla się ostatni akapit,
e) uchyla się ust.5
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W zakresie ochrony wód nakazuje się utrzymanie, ochronę i odtworzenie istniejących, przerwanych
w wyniku realizacji przedsięwzięcia ciągów melioracyjnych;”,
g) uchyla się drugi ust. 6,
h) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W zakresie ochrony przed awariami zakazuje się nowych lokalizacji zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej.”.
56) § 57 otrzymuje brzmienie:
„§ 57. W granicach obszaru objętego planem, z uwagi na wymogi ochrony środowiska przyrodniczego
i krajobrazu kulturowego:
1. Wskazuje się:
1) strefę OP-1 – strefa Parku Krajobrazowego Beskidu Małego;
2) strefę OP-2 – strefa Otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego;
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2. w zasięgu stref wskazanych w ust. 1 pkt.1) i pkt.2) obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia
wynikające z przepisów związanych z ochroną środowiska i przyrody.”;
57) uchyla się tytuł rozdziału 8,
58) w § 58:
a) uchyla się ust.1,
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wskazuje się:
1) budynki objęte ochroną konserwatorską na mocy planu, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy Andrychów:
a) OE1-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Cyprysowa 24
b) OE2-Roczyny-Kapliczka-ul. Jana Nowaka, k. nr 17
c) OE3-Roczyny-Kapliczka-krzyż-ul. Krótka/ul. Ogrodnicza dz. Nr 3622/2
d) OE4-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Kwiatowa 21
e) OE5-Roczyny-Kapliczka-krzyż-ul. Kwiatowa k. nr 38
f) OE6-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Podgórska 39
g) OE7-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Podgórska 48
h) OE8-Roczyny-Kapliczka-figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej-ul. Polana k.
nr 20
i) OE9-Roczyny-Kapliczka-figura Chrystusa Ecce Homo-ul. Polana/ ul. Podgórska k.
nr 66
j) OE10-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Sadowa 27
k) OE11-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Szkolna 14
l) OE12-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Szkolna 36
ł) OE13-Roczyny-Budynek mieszkalny z budynkiem gospodarczym-ul. Szkolna
51
m) OE14-Roczyny-Dzwonnica burzowa -ul. Szkolna dz. Nr 1065/4
o) OE15-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Topolowa 36
p) OE16-Roczyny-Kapliczka-figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem-ul. Wiedeńska k. nr
17
r) OE17-Roczyny-Kapliczka-krzyż-ul. Wiedeńska/ ul. Podgórska dz. Nr 1417/12
s) OE18-Roczyny-Budynek mieszkalny -ul. Zarzeczna 129c
2) dla wskazanych w pkt.1 obiektów obowiązują:
a) Nakazy:
- zachowania, konserwacji i ochrony,
- utrzymania w dobrym stanie technicznym, utrzymania lub przywrócenia w miarę
możliwości historycznej kompozycji elewacji, skali otworów okiennych
i drzwiowych oraz ich rozmieszczenia,
- utrzymanie kolorystyki i detalu elewacji zgodnych ze stylem poszczególnych
obiektów,
b) Zakaz: przebudowy budynków sprzeczna z ich pierwotnym kształtem, charakterem,
stosowanym materiałem,
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c) Dopuszczenie:
- likwidacja obiektu ze względu na zły stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa
zgodnie z przepisami odrębnymi,
- roboty budowlane, w uzasadnionych przypadkach również zmieniających
zewnętrzny wygląd obiektów, a także zmiany przeznaczenia lub funkcji, zgodnie
z przepisami odrębnymi”,
c) uchyla się ust. 5
d) w ust.6 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) w zasięgu stref obowiązują przepisy związane z ochroną zabytków”,
e) uchyla się ust. 7 i ust. 8,
f) w ust. 9 w pkt.4 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) nakaz zachowania bezpośredniego otoczenia nie naruszającego pierwotnego charakteru,
skali i ekspozycji miejsca,”,
g) w ust.9 w pkt.4 uchyla się lit. c) ,
59) uchyla się tytuł rozdziału 9,
60) w § 59:
a) uchyla się ust.1
b) w ust.2:
- wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„2. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się:”,
- uchyla się pkt. 1)
- w pkt.2) wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„2) osuwiska aktywne ciągle, osuwiska aktywne okresowo, osuwiska nieaktywne, tereny zagrożone
ruchami masowymi, w zasięgu których obowiązują:”,
- w pkt.2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) potencjalnie skomplikowane warunki gruntowe,”,
- w pkt.2 uchyla się lit. b)
c) uchyla się ust.3
d) w ust.4:
- pkt.1) otrzymuje brzmienie:
„1) strefę SZP – obszary szczególnego zagrożenia powodzią”,
- pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) w zasięgu strefy obowiązują przepisy związane z prawem wodnym.”.
e) uchyla się drugi ust.4
f) uchyla się ust.5
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g) w ust.6
- pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1) strefę SOC1 odnoszącą się do gruntów położonych w odległości do 50m od granic terenu oznaczonego
symbolem ZC,”,
- pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) strefę SOC2 odnoszącą się do gruntów położonych w odległości do 150 m od granic terenu
oznaczonego symbolem ZC,”,
- w pkt.3 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„3) w zasięgu stref SOC1 obowiązują:”,
- w pkt.4 kropkę zastępuje się przecinkiem i wprowadza się pkt.5 w brzmieniu:
„5) w zasięgu stref SOC2, w przypadku gdy budynki korzystające z wody nie są podłączone do sieci
wodociągowej obowiązują:
a) całkowity zakaz lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych, zakładów
produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego bądź
zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz studni, źródeł i strumieni
służących do czerpania wody pitnej i potrzeb gospodarczych,
b) dopuszcza się tymczasowe utrzymanie istniejących budynków – z ich
przeznaczeniem, z możliwością utrzymania ich we właściwym stanie technicznym,
bez prawa przebudowy i odbudowy, zmiany przeznaczenia budynku lub
poszczególnych lokali na funkcje wymienione powyżej,
c) dopuszcza się przeznaczenie gruntów położonych w tej strefie pod zieleń izolacyjną,
infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.”.
61) uchyla się tytuł rozdziału 10,
62) w § 60:
a) w ust.1 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
„1. W przestrzeniach publicznych realizowane są cele publiczne, związane z:”,
b) uchyla się ust.2 i ust.4,
c) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zostały ustalone na
rysunku planu poprzez wyznaczenie linii rozgraniczających dla przeznaczeń wymienionych w ust.1 pkt.1,
w granicach których przestrzeń publiczna będzie kształtowana zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami.”.
63) w § 61:
a) w ust.1 uchyla się pkt.2)
b) w ust.2 uchyla się pkt.2)
c) uchyla się ust. 3
64) uchyla się tytuł rozdziału 11,
65) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62. W zakresie zasad i warunków przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości zgodnym
z przeznaczeniem podstawowym ustala się:
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1) kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego od 80° do 100°;
2) minimalne powierzchnie oraz szerokość frontu działek zgodnie z Rozdziałem 3 Ustaleniami
szczegółowymi, a w przypadku ich braku:
a) odpowiednio: minimalna powierzchnia 700m2, szerokość frontu 12m,
b) dla działek infrastruktury technicznej odpowiednio: minimalna powierzchnia 0,01 m2,
szerokość frontu 0,1m.”;
66) uchyla się tytuł rozdziału 12,
67) w § 63:
a) pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„3) dopuszczenie w granicach konkretnej działki budowlanej o innym przeznaczeniu, nowych
tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, a także lokalizację
tymczasowych terenowych parkingów z zastrzeżeniem, iż lokalizacje spełnią wymogi wynikające
z przepisów odrębnych oraz pod warunkiem, iż podstawowe przeznaczenie działki lub jej położenie
w zasięgu zdefiniowanych w planie stref nie wyklucza możliwości lokalizacji obiektów
tymczasowych.”,
b) po pkt.3 wprowadza się pkt.4) w brzmieniu:
„4) Wyklucza się lokalizację typowych usługowych pawilonów – kontenerów, przyczep, kiosków itp.,
a także możliwość sprzedaży z przenośnych straganów, stołów itp., ograniczenie to nie dotyczy
jarmarków oraz terenów wskazanych w planie dla tego typu aktywności.”.
68) uchyla się § 64
69) uchyla się tytuł rozdziału 13,
70) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.”;
71) Rozdział 14 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 5.
Ustalenia końcowe”
§ 4. 1. Rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obejmuje obszar
wyznaczony w Uchwale Rady Miejskiej w Andrychowie Nr XXX-307-17 z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w
zakresie parceli położonych w miejscowości Roczyny; w granicach tego obszaru rysunek zmiany planu zastępuje
ustalenia części graficznej planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 5. Miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parceli
położonych w miejscowości Roczyny, zatwierdzony uchwałą nr XLV-426-06 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 362 poz. 2372) zachowuje swoją moc
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.
§ 6. Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości położonych na terenach,
o których mowa w § 3 pkt.14 niniejszej uchwały z tytułu zmiany planu w wysokości 30%.”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 8. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII-123-19
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 19 grudnia 2019 roku
RYSUNEK ZMIANY PLANU W SKALI 1:2000
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6
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII-123-19
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Zgodnie z art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z poźn. zm.) przedmiotowa zmiana została wyłożona do publicznego wglądu
w dniach od 25 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. z możliwością składania uwag do dnia 29 listopada
2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z poźn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie stwierdza, iż
w ustalonym terminie do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wpłynęło 15 uwag .
Rada Miejska w Andrychowie stwierdza iż, powyższe uwagi zostały rozstrzygnięte przez Burmistrza
Andrychowa. Część z nich została nieuwzględniona przez Burmistrza Andrychowa lub uwzględniona
częściowo przez Burmistrza Andrychowa, w związku z powyższym zachodzi, konieczność dokonania
rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych lub częściowo nieuwzględnionych.
W stosunku do uwag (kwestii) Rada Miejska w Andrychowie przyjęła stanowisko zaprezentowane w tabeli
nr.1.
Nazwisko
i imię, nazwa
jednostki
Numer Data wpływu
Lp.
organizacyjne
uwagi
uwagi
j i adres
zgłaszającego
uwagi
1

2

2

2

3

2019-11-07

4

*

*

3

3

2019-11-12

*

6

6

2019-11-13

*

7

7

2019-11-14

*

12

11.2 2019-11-25

Treść uwagi

5

Wniosek
o zmianę
przeznaczenia
terenów rolnych
na tereny
budowlane.
Wniosek
o zmianę
przeznaczenia
terenów
zielonych na
tereny
budowlane.
Wniosek
o zmianę
przeznaczenia
terenów rolnych
na tereny
budowlane2.1/10
.
Wniosek
o zmianę
przeznaczenia
terenów
zielonych na
tereny
budowlane.
Wniosek
o zmianę
przeznaczenia
terenów
zielonych na
tereny
budowlane.

Ustalenia
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie Rady
Oznaczenie projektu plan Burmistrza Andrychowa Miejskiej w Andrychowie
nieruchomości
u dla
w sprawie rozpatrzenia w sprawie rozpatrzenia
, której
nieruchomości
uwagi
uwagi
dotyczy
, której
Uwaga
Uwaga
Uwaga
Uwaga
uwzględnieuwzglęuwzględnieuwzglęuwaga
dotyczy
niona
dniona
niona
dniona
uwaga
6

7

8

9

785/23;
785/13;
785/12;
785/11

1.4/2R

-

X

2208;
2216

2.1/17ZL2

-

X

1374/4

1.6/1R

-

X

2186/6

2.1/17ZL2

-

X

977/29

3.2/17ZP1
R3.2/5KDd

-

X

10

11

Uwagi

12

Wskazane
w uwadze działki
nie uzyskały zgody
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na
zmianę
przeznaczenia
z terenów rolnych
na cele nierolnicze.
Uwzględnienie
uwagi naruszyłoby
ustalenia Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego.
Uwzględnienie
uwagi naruszyłoby
ustalenia Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego.
Uwzględnienie
uwagi naruszyłoby
ustalenia Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego.
Uwzględnienie
uwagi naruszyłoby
ustalenia Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego.
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*

14

13

2019-11-29

*

16

15

2019-11-29

Wniosek
o przesunięcie
pasa drogowego
w stronę
południową do
istniejącego
szlaku
drogowego.

384/13

3.1/16MN1
3.1/2KDd

-

X

Wniosek
o zmianę takiej
powierzchni
terenu, która
umożliwi
budowę domu
jednorodzinnego.

2561/7

2.5/14MN1
2.5/19ZL2

-

X

Wyznaczony układ
komunikacyjny
służy prawidłowej
obsłudze
nowowyznaczonych terenów
mieszkaniowych
oznaczonych
symbolem
3.1/16MN1,
3.1./10.MN4
Uwzględnienie
uwagi naruszyłoby
ustalenia Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII-123-19
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.) po zapoznaniu się z zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parceli położonych
w miejscowości Roczyny Rada Miejska w Andrychowie postanawia, co następuje:
1. Na obszarze objętym zmianą planu przewiduje się następujące inwestycje z zakresu komunikacji
i infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
a) budowę dróg publicznych, ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych,
b) zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych,
c) budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2. Inwestycje, o których mowa w ust.1, będą finansowane z budżetu Gminy Andrychów, a także ze środków
zewnętrznych.
3. Harmonogramu realizacji inwestycji nie określa się.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

