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UCHWAŁA NR XV/129/20
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 24 lutego 2020 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa –
obejmującego obszar miejscowości Lipnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506 - tekst jedn.) i art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jedn. z późn. zm.), oraz w związku art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
(Dz.U. z 2015 r. poz. 774 i 1688), w nawiązaniu do uchwały Nr VI/55/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
20 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Lipnik, oraz stwierdzając, że plan
nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa”
uchwalonego przez Radę Gminy Wiśniowa uchwałą Nr XV/160/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Rada Gminy
Wiśniowa,
uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa –
obejmującego obszar miejscowości Lipnik, o powierzchni około 1754 ha, w granicach administracyjnych
miejscowości Lipnik, określonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, zwaną dalej „planem”.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000, stanowiący integralną część
uchwały, jako załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, jako załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz
inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, jako
załącznik nr 3.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków, objęte ochroną;
5) kapliczki i krzyże objęte ochroną;
6) granica strefy „W” ochrony archeologicznej;
7) granica strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego;
8) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
9) numer i symbol identyfikacyjny terenu;
10) przeznaczenia terenu.
2. Następujące elementy występujące na rysunku planu posiadają charakter informacyjny i nie stanowią
ustaleń planu:
1) granica gminy;
2) stanowiska archeologiczne AZP;
3) osuwiska aktywne ciągle (wg SOPO);
4) osuwiska aktywne okresowo (wg SOPO);
5) osuwiska nieaktywne (wg SOPO);
6) tereny zagrożone ruchami masowymi (wg SOPO);
7) granica użytku ekologicznego „Sucha Polana”;
8) granica strefy ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego;
9) linia elektroenergetyczne 110kV;
10) linie elektroenergetyczne 15kV;
11) strefa technologiczna linii elektroenergetycznej;
12) wodociąg;
13) sieć kanalizacyjna;
14) granice zasięgu kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji;
15) punkt widokowy;
16) miejsca pamięci;
17) turystyczna trasa piesza (żółty, zielony i czerwony szlak);
18) turystyczne trasy rowerowe.
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług i zabudowy zagrodowej;
2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;
3) ML – tereny zabudowy letniskowej;
4) RM – tereny zabudowy zagrodowej;
5) UP – tereny usług publicznych;
6) UKr – tereny usług kultu religijnego;
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7) U – tereny usług;
8) UKS – tereny usług obsługi komunikacji;
9) P/U – tereny produkcyjno-usługowe;
10) ZP – tereny zieleni urządzonej;
11) ZC – teren cmentarza;
12) ZL – lasy;
13) ZR – tereny zieleni;
14) R – tereny rolnicze;
15) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
16) IW – tereny infrastruktury technicznej – wodociągowej;
17) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
18) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
19) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
20) KPJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych (publicznych);
21) KDW - tereny dróg wewnętrznych.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12 stopni;
2) dachu spadzistym - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia (spadku) połaci dachowej w stosunku
do płaszczyzny poziomej, większym niż 12 stopni;
3) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci
dachowych;
4) dojazdach wewnętrznych – należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy i dojścia, np.
służebności przejazdu, niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla
zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów poprzez zapewnienie dostępu do dróg publicznych;
5) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni
całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony
pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, z zastrzeżeniem §5 ust. 2;
7) obudowie biologicznej cieku - rozumie się przez to roślinność zaroślową i trawiastą lub zadrzewienia
występujące w bezpośrednim otoczeniu cieków, zgodną z lokalnymi warunkami siedliskowymi;
8) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie
wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu; do
powierzchni zabudowy wlicza się wszystkie elementy przewieszenia, które występują w elewacji (w tym
wysunięcia, wychylenia górnych części budynku, wykusze i inne elementy budynku wydzielone
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych); jednocześnie do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni
elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów
dachowych, oświetlenia zewnętrznego, powierzchni balkonów i innych elementów budynku
nie wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a także powierzchni zajmowanej przez
wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);
9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty
prawne organów gminy, aktualne na dzień uchwalenia planu;
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10) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze
funkcjonalno przestrzennej, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, tj.: ulice, drogi, place,
przystanki komunikacji zbiorowej, parki, skwery i inne tereny wskazane w planie,
11) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które
zostało ustalone planem jako jedyne lub przeważające, możliwe do realizacji na danym terenie oraz na
poszczególnych działkach budowlanych;
12) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,
które je uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie powoduje kolizji z przeznaczeniem
podstawowym;
13) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi lub zwierząt
mieszkających lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie
pól elektromagnetycznych, hałas i drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza, odory występujące
w stopniu naruszającym obowiązujące przepisy prawa;
14) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi z wyłączeniem:
a) usług, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w rozumieniu przepisów
odrębnych o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
b) usług powodujących nadmierne (określone w przepisach odrębnych) uciążliwości związane z emisją
substancji, energii oraz hałasu;
15) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi z zakresu oświaty, zdrowia i opieki społecznej,
sportu i rekreacji, administracji publicznej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego,
usługi społeczno kulturalne, siedziby organizacji społeczno-politycznych i religijnych oraz inne usługi,
świadczone bezpośrednio przez administrację publiczną, w części lub w całości ze środków publicznych, lub
poprzez finansowanie podmiotów prywatnych zapewniających daną usługę publiczną;
16) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynków, mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a), mierzoną od średniego poziomu terenu na
obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu.
1. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi
w przepisach odrębnych.
Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nową zabudowę należy lokalizować przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na
rysunku planu; w przypadku nie wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy, obowiązują przepisy
odrębne;
2) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy:
a) podziemnych elementów zagospodarowania terenu - nie więcej niż 3 m;
b) elementów zagospodarowania terenu o wysokości do 0,5m ponad poziom terenu - nie więcej niż 3 m,
c) dociepleń, balkonów, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściem, wejść i elementów odwodnienia dachu
oraz schodów zewnętrznych - nie więcej niż 1 m,
d) podjazdów dla niepełnosprawnych - nie więcej niż 3 m,
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e) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem (np. w sytuacji uzupełnienia
istniejącej linii zabudowy wyznaczonej istniejącymi budynkami - sytuacja plombowa lub kontynuacji
pierzei ustalonej minimum dwoma istniejącymi budynkami), przy jednoczesnym spełnieniu wymagań
określonych w przepisach odrębnych;
3) ustala się lokalizowanie zabudowy w odległości od lasu, zgodnej z przepisami odrębnymi;
4) zabudowa może być lokalizowana w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od granicy działki dojazdu
wewnętrznego, wydzielonego geodezyjnie;
5) ustala się zakaz:
a) stosowania jako pokrycia dachów spadzistych papy bitumicznej,
b) stosowania listew i paneli z tworzyw sztucznych typu „siding” oraz blachy, jako podstawowych
materiałów elewacyjnych,
c) umieszczania na elewacjach elementów odblaskowych.
2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się możliwość rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejących budynków położonych pomiędzy wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami
rozgraniczającymi tereny dróg, z zakazem zmniejszania odległości budynku od drogi. W terenach komunikacji
dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących budynków, z wyjątkiem rozbudowy
w kierunku osi jezdni.
3. Określone w ustaleniach szczegółowych wskaźniki terenu biologicznie czynnego nie dotyczą terenów
zainwestowanych, gdzie zachowanie tego wskaźnika jest już niemożliwe. Na tych terenach dopuszcza się
zmniejszenie istniejącego wskaźnika terenu biologicznie czynnego, jedynie w przypadku dostosowania
istniejących lub projektowanych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Dla istniejącej w dniu wejścia w życie planu zabudowy o wskaźnikach i parametrach przekraczających
określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, dopuszcza się roboty budowlane, które
nie spowodują zwiększenia przekroczenia tych wskaźników i parametrów, o ile zapisy planu dla poszczególnych
terenów nie stanowią inaczej.
5. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, istniejących w dniu wejścia w życie planu
budynków, o przeznaczeniu innym niż podstawowe, przy zachowaniu parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy i zagospodarowania określonych dla terenu, na którym się znajdują.
6. Dla istniejącej w dniu wejścia w życie planu zabudowy na terenach gdzie plan nie dopuszcza zabudowy,
dopuszcza się remont lub przebudowę, przy zachowaniu istniejących parametrów zabudowy, bez możliwości
zmiany istniejącego sposobu użytkowania.
7. Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i urządzeń, pod warunkiem uzyskania
zgodności z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu oraz parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy i zagospodarowania określonych dla terenu, na którym się znajdują.
8. Dopuszcza się możliwość wydzielenia działki budowlanej o powierzchni mniejszej niż ustalona
w ustaleniach szczegółowych dla terenów w Rozdziale 12, w przypadku:
1) budowy infrastruktury technicznej;
2) budowy dróg;
3) regulacji granic;
4) powiększenia powierzchni sąsiedniej działki budowlanej.
9. Dopuszcza się lokalizację zabudowy na działkach budowlanych mniejszych niż określone w uchwale,
istniejących w dniu wejścia w życie planu.
§ 6. 1. Zasady dotyczące lokalizacji szyldów i urządzeń reklamowych:
1) w obszarze planu ustala się zakaz:
a) lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych,
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b) umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków
oraz kapliczkach objętych ochroną,
c) lokalizacji szyldów i urządzeń reklamowych na ścianach szczytowych budynków oraz na dachach,
d) lokalizacji szyldów i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, w formie neonów oraz emitujących
światło o zmieniającym się natężeniu
e) umieszczania więcej niż jednego urządzenia reklamowego dla każdego podmiotu gospodarczego, na
elewacji frontowej budynku, w którym działalność jest prowadzona;
2) na terenach MN, MN/U, ML, RM, UKr, UP, U, UT, US, P/U, IW, dopuszcza się lokalizację urządzeń
reklamowych innych niż wielkogabarytowe oraz szyldów związanych bezpośrednio z działalnością
prowadzoną w obrębie działki budowlanej lub terenu inwestycji;
3) dopuszcza się lokalizację szyldów i urządzeń reklamowych:
a) na budynku, w którym ta działalność jest prowadzona - płasko na ścianie lub w witrynie lokalu, w którym
prowadzona jest działalność,
b) na budynkach nie przesłaniając otworów okiennych i drzwiowych, balkonów, logii, a także istotnych
detali architektonicznych,
c) płasko na ogrodzeniu posesji, na której działalność jest prowadzona, w rejonie bramy wejściowej;
4) ustala się maksymalne dopuszczalne powierzchnie urządzeń reklamowych oraz szyldów na terenach innych
niż usługowe:
a) do 2 m2 - dla urządzeń reklamowych lub szyldów umieszczanych na elewacji budynków,
b) do 0,25 m2 - dla urządzeń reklamowych lub szyldów umieszczanych na ogrodzeniach,
c) do 20% powierzchni witryny lokalu w którym prowadzona jest działalność.
2. W zakresie realizacji ogrodzeń ustala się:
1) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, z wyłączeniem ogrodzeń obiektów takich jak składy budowlane, składy
węgla, kruszywa, oraz murów oporowych, ścian oddzielenia przeciwpożarowego;
2) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł żelbetowych lub betonowych oraz ogrodzeń
z blachy;
3) zakaz stosowania ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m, z wyłączeniem ogrodzeń obiektów sportowych,
takich jak piłkołapy i piłkochwyty;
4) minimalna powierzchnia prześwitów w elewacji ogrodzenia ma wynosić 20% na każdy metr kwadratowy
ogrodzenia;
5) ustala się minimalną odległość budowanych, rozbudowywanych lub przebudowywanych ogrodzeń od
istniejących i projektowanych dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL
i KDD – poza obszarem wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tych dróg;
6) ustala się minimalną odległość budowanych, rozbudowywanych lub przebudowywanych ogrodzeń od
istniejących i projektowanych ciągów pieszo-jezdnych i dojazdów wewnętrznych, mierzoną od osi tych
ciągów lub dojazdów – 2,5 m;
7) ustaleń ust 1-4 nie stosuje się do ogrodzenia cmentarza;
8) pozostawia się do utrzymania istniejące przed wejściem w życie niniejszego planu zagospodarowania
ogrodzenia zlokalizowane w odległościach mniejszych niż wynikają z pkt. 5 i 6 pod warunkiem że
nie kolidują one z istniejącą i projektowaną infrastrukturą drogową.
Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu
§ 7. 1. W obszarze planu znajduje się użytek ekologiczny „Sucha Polana”, którego granice ujawnia się na
rysunku planu w granicach którego obowiązują zasady, zawarte w przepisach odrębnych.
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2. W obszarze planu ustala się:
1) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności, infrastruktury technicznej i dróg publicznych;
2) zakaz prowadzenia działalności powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,
w szczególności zakaz wprowadzania do gruntu i wód powierzchniowych ścieków bez ich oczyszczenia;
3) zakaz prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
4) nakaz uszczelnienia nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi;
5) nakaz zabezpieczania i konserwacji skarp terenowych z zastosowaniem między innymi zieleni
o właściwościach umacniających i glebochronnych;
6) nakaz zachowania ciągłości wód płynących, w tym wód okresowych (wskazanych i niewskazanych na
rysunku planu), w szczególności przy skrzyżowaniu z infrastrukturą drogową, i prawidłowego ich
utrzymania; dopuszcza się konserwację i utrzymanie koryt cieków w zakresie wynikającym z realizacji zadań
związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, przeciwerozyjną;
7) zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną; dopuszcza się ich odcinkowe
zarurowanie;
8) budowa obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przebudowa i remonty
nie może doprowadzić do przerwania drenażu i zniszczenia urządzeń melioracyjnych oraz powinna
zapewniać zachowanie ciągłości systemu melioracyjnego.
3. Prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej nie może powodować powstawania uciążliwości
wykraczających poza granice nieruchomości, do których użytkownik ma tytuł prawny, z wyjątkiem sytuacji
określonych w przepisach odrębnych.
4. W zakresie ochrony akustycznej ustala się następujące standardy akustyczne, określone przepisami
odrębnymi:
1) MN, ML – dla których, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów pod zabudowę
mieszkaniową;
2) MN/U, RM – dla których, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową;
3) 1UP, 2UP – dla których obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak terenów pod budynki związane ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
5. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:
1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie środowiska
oraz o utrzymaniu czystości i porządku obowiązującymi w gminie;
2) zakaz magazynowania odpadów, z wyjątkiem czasowego magazynowania odpadów wytworzonych
w wyniku własnej działalności prowadzonej na terenie, do którego wytwórca posiada tytuł prawny;
3) zakaz lokalizacji składowisk odpadów oraz miejsc zbierania odpadów.
6. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się zakaz:
1) stosowania źródeł ciepła, nie spełniających warunków określonych w §15 ust. 7;
2) magazynowaniu na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych substancji i materiałów
powodujących wtórne pylenie.
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Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych,
oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. Wskazuje się obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków:
1) Kapliczka murowana w Lipniku, mur. ok. 1930r.;
2) Dom nr 33 w Lipniku, drew. 1945r.;
3) Dom nr 34 - biblioteka w Lipniku, drew. 1945r.;
4) Dom nr 39 w Lipniku;
5) Dom nr 48 w Lipniku;
6) Dom nr 63 w Lipniku, drew. 1945r.;
7) Dom nr 100 w Lipniku;
8) Dom nr 144 w Lipniku, drew. 1949r.;
9) Dom nr 146 w Lipniku;
10) Dom nr 158 w Lipniku, drew. 1946r.;
11) Dom nr 181 w Lipniku, drew. 1947r.
2. Dla obiektów wymienionych w ust 1 ustala się:
1) zachowanie i konserwację obiektów zabytkowych wraz z ich otoczeniem;
2) zachowanie pierwotnej bryły, kształtu i geometrii dachu oraz zastosowanie tradycyjnych materiałów
budowlanych;
3) utrzymanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznego detalu architektonicznego;
4) zachowanie kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia otworów, zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi;
5) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją
budynku;
6) stosowanie kolorystyki i materiałów nawiązujące do tradycyjnych, lokalnych rozwiązań, w tym ceramiczne
lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, barwy elewacji odtwarzające kolorystykę oryginalną;
7) stosowanie historycznego rodzaju pokrycia dachowego;
8) montaż elementów elewacyjnych instalacji technicznych z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów;
9) dopuszcza się przebudowę oraz zmianę funkcji budynków zabytkowych przy zachowaniu frontowej elewacji
budynku w zakresie: linii zabudowy, wysokości i szerokości, kompozycji, detali architektonicznych fasady
budynku oraz kształtu dachu;
10) w przypadku realizacji nowej zabudowy na działkach na których znajdują się budynki zabytkowe,
obowiązuje dostosowanie skali oraz formy architektonicznej nowych budynków do istniejących budynków
zabytkowych;
11) zakaz nadbudowy obiektów zabytkowych.
3. Wyznacza się do objęcia ochroną kapliczki i krzyże przydrożne, oznaczone na rysunku planu, dla których
ustala się:
1) utrzymanie obecnych lokalizacji;
2) dopuszcza się przeniesienie na tereny sąsiednie w przypadku budowy dróg lub infrastruktury;
3) utrzymanie obecnych kształtów i form obiektów oraz detali architektonicznych;
4) stosowanie barw odtwarzających kolorystykę oryginalną;
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5) utrzymanie zieleni towarzyszącej obiektom, w stanie nie pogarszającym stanu technicznego obiektów.
4. Na obszarze planu występują następujące stanowiska archeologiczne, znajdujące się w ewidencji
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wskazane na rysunku planu:
1) Stanowisko archeologiczne nr 1 – Osada z epoki neolitu;
2) Stanowisko archeologiczne nr 2 – Osada z okresu średniowiecza;
3) Stanowisko archeologiczne nr 3 – Osada z okresu średniowiecza.
5. Dla ochrony zabytków archeologicznych wokół stanowisk, o których mowa w ust. 4, wyznacza się granicę
strefy „W” ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu, w obrębie której prace ziemne należy prowadzić jak
dla stanowisk archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Wyznacza się na rysunku planu granicę strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego, w granicach której
obowiązują ustalenia:
1) wymóg podporządkowania zamierzeń inwestycyjnych ochronie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego;
2) modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja nowej zabudowy, powinny być
zharmonizowane z historyczną kompozycją przestrzenno – architektoniczną oraz powinny nawiązywać do
tradycyjnej lokalnej zabudowy pod względem gabarytów, skali, bryły, posadowienia parteru, materiałów
wykończeniowych, detalu architektonicznego;
3) nowa zabudowa nie może przewyższać skalą budynków zlokalizowanych w obrębie strefy;
4) ustala się nakaz zachowania historycznego układu dróg, cieków i drzewostanu.
7. W obszarze planu nie występują obiekty, kwalifikujące się do objęcia zasadami ochrony dziedzictwa dóbr
kultury współczesnej.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 9. 1. W obszarze planu przestrzeń publiczną stanowią tereny:
1) usług publicznych – UP;
2) dróg publicznych – KDZ, KDL, KDD;
3) ciągów pieszo-jezdnych (publicznych) – KPJ.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, wymagania dotyczące zasad zagospodarowania określone zostały
w ustaleniach szczegółowych dla terenów.
Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§ 10. 1. W zakresie obszarów osuwania się mas ziemnych, ujawnia się:
1) osuwiska aktywne ciągle, oznaczone na rysunku planu, na których:
a) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków,
b) dopuszcza się przebudowę, remont oraz zabezpieczenie techniczne istniejących obiektów budowlanych,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszcza się przebudowę, modernizację sieci infrastruktury technicznej oraz dróg,
d) realizację nowych sieci infrastruktury technicznej i dróg dopuszcza się wyłącznie w przypadku braku
możliwości innego ich trasowania;
2) osuwiska aktywne okresowo i osuwiska nieaktywne oraz obszary zagrożone wystąpieniem ruchów
masowych ziemi, oznaczone na rysunku planu, na których:
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a) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy oraz rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących
obiektów budowlanych, zgodnie z przeznaczeniem terenu określonym w Rozdziale 12, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) ustala się nakaz stosowania rozwiązań technicznych posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie
z przepisami odrębnymi i normami (określonymi w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej świadczącej
o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu), w celu ograniczenia
ryzyka występowania zagrożenia osuwania się mas ziemnych.
2. Ujawnia się granice strefy ochrony pośredniej II rzędu dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika
Dobczyckiego, w granicach którego obowiązują przepisy ustanowione rozporządzeniem Dyrektora RZGW
w Krakowie nr 19/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
3. W obszarze planu znajduje się użytek ekologiczny „Sucha Polana”, którego granice ujawnia się na rysunku
planu i w granicach którego obowiązują zasady, zawarte w przepisach odrębnych.
4. W granicach obszaru planu nie występują:
1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
2) tereny górnicze.
5. W granicach obszaru planu nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 11. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału
nieruchomości.
2. W przypadku scaleń i podziału nieruchomości, a także odrębnie scalenia lub podziału nieruchomości,
przeprowadzanych na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych, ustala się następujące parametry
działek uzyskiwane w ich wyniku:
1) dla terenów MN:
a) powierzchnia pod zabudowę jednorodzinną i usługową nie mniejsza niż – 800m²,
b) szerokość frontu działek pod zabudowę jednorodzinną i usługową nie mniejsza niż 20m;
c) powierzchnia działek szerokość frontu działek pod zabudowę zagrodową – zgodnie z przepisami
odrębnymi;
2) dla terenów MN/U, U:
a) powierzchnia działek nie mniejsza niż – 800m²,
b) szerokość frontu działek nie mniejsza niż 20m;
3) dla terenów ML, UP, 1UKr:
a) powierzchnia działek nie mniejsza niż – 1000m²,
b) szerokość frontu działek nie mniejsza niż 20m;
4) dla terenów UKS:
a) powierzchnia działek nie mniejsza niż – 1500m²,
b) szerokość frontu działek nie mniejsza niż 25m;
5) dla terenów 2UKr:
a) powierzchnia działek nie mniejsza niż – 200m²,
b) szerokość frontu działek nie mniejsza niż 5m;
6) dla terenów IW:
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a) powierzchnia działek nie mniejsza niż – 20m²,
b) szerokość frontu działek nie mniejsza niż 2m;
7) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego, z którego ustalono obsługę komunikacyjną,
w przedziale pomiędzy 30° a 150°;
8) ustalenia pkt 1-7 nie dotyczą podziałów działek dokonywanych w celu wydzielenia dróg, dojazdów
wewnętrznych, wody, pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej, parkingi oraz działek wydzielanych
w celu powiększenia sąsiedniej działki, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności.
3. W sytuacjach gdy wielkość dzielonej działki uniemożliwia utrzymanie ustalonych parametrów, dopuszcza
się możliwość obniżenia o 10% parametrów nowo wydzielanych działek ustalonych powyżej, przy czym
dopuszczenie to nie dotyczy działek pod zabudowę zagrodową.
4. Każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej,
w rozumieniu przepisów odrębnych.
Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 12. 1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez
istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2) wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie
z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) zapewnienie możliwości dojazdu do budynków, zgodnie z przepisami odrębnymi,
2. Przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi obrony cywilnej, zawartymi w przepisach odrębnych.
3. Od istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują strefy techniczne,
zgodnie z przepisami odrębnymi. W terenach objętych strefami technicznymi od sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej obowiązują ograniczenia dla zainwestowania. Zasięg, nakazy i zakazy dla zainwestowania w terenie
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określają przepisy odrębne w zależności od sieci lub
urządzenia oraz zamiaru inwestycyjnego.
4. W zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury
elektroenergetyki i telekomunikacji, określone w wymaganiach przepisów odrębnych.
5. Ustala się zakaz:
1) zabudowy na terenach ZL, z wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych, w zakresie lasów;
2) lokalizacji budynków na terenach ZR i WS;
3) lokalizacji budynków mieszkalnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych na terenach R.
6. Dopuszcza się wszelkie prace konserwacyjne i inwestycyjne wzdłuż cieków wodnych, oznaczonych
symbolem WS oraz cieków niewydzielonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Ustala się zakaz grodzenia nieruchomości przylegających do cieków wodnych położonych w obrębie
terenów WS, w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegowej cieku oraz zakaz grodzenia nieruchomości
przylegających do pozostałych cieków, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej cieku.
8. Obowiązuje zachowanie ciągłości systemu melioracyjnego. W celu zapewnienia właściwego
funkcjonowania systemu melioracyjnego ustala się:
1) na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę - zakaz likwidacji urządzeń i rowów melioracyjnych;
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2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę - nakaz przebudowy kolidujących sieci drenarskich, przed
przystąpieniem do realizacji zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Wyznacza się granice stref ochrony sanitarnej od granic cmentarza oznaczonego symbolem 1ZC,
w odległości do 50 metrów i od 50m do 150 metrów od granic cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu, w których:
1) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych;
2) w strefie o zasięgu do 50m:
a) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
b) dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej i gospodarczej, z zachowaniem warunków określonych dla
poszczególnych terenów wymienionych w § 2, ust. 1, pkt. 3, pod warunkiem podłączenia jej do sieci
wodociągowej,
c) ustala się zakaz lokalizacji:
- zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywności,
- zakładów żywienia zbiorowego;
3) w strefie o zasięgu od 50 m 150m:
a) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej rozbudowy i przebudowy,
z zachowaniem warunków określonych dla poszczególnych terenów wymienionych w Rozdziale 12,
b) dopuszcza się lokalizację oraz rozbudowy i nadbudowy istniejącej, pod warunkiem podłączenia ich do
sieci wodociągowej:
- zabudowy mieszkaniowej,
- zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywności,
- zakładów żywienia zbiorowego,
4) zakaz lokalizacji studzien do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.
Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 13. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
w oparciu o podstawowy system dróg służący powiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym, na który
składają:
1) droga publiczna klasy zbiorczej – KDZ – droga powiatowa nr K1926 łącząca Lipnik i Kobielnik;
2) droga publiczna klasy zbiorczej – KDZ – droga powiatowa nr K1928 łącząca Myślenice i Wiśniową;
3) droga publiczna klasy zbiorczej – KDZ – droga powiatowa nr K1930 łącząca Radziechowice i Lipnik;
4) drogi publiczne klasy lokalnej – KDL;
5) drogi publiczne klasy dojazdowej – KDD;
6) ciągi pieszo-jezdne (publiczne) – KPJ;
7) drogi wewnętrzne – KDW.
2. Podłączenia do dróg powiatowych, terenów objętych planem, na podstawie przepisów odrębnych.
3. Dopuszcza się realizację dojazdów wewnętrznych, nie wskazanych na rysunku planu:
1) o szerokości nie mniejszej niż 5m, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku gdy nie ma możliwości realizacji nowych dojazdów o szerokości minimalnej 5m, np. ze
względu na istniejące zainwestowanie, dopuszcza się zmniejszenie ich szerokości do nie mniej niż 3m;
3) z zapewnieniem tzw. „trójkątów widoczności” o wymiarach min. 3m x3m, w miejscach włączeń
i skrzyżowań;
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4) z zachowaniem wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Tereny komunikacji, w miejscach przecięcia z wydzielonymi na rysunku planu terenami wód,
oznaczonymi symbolem WS oraz ciekami niewydzielonymi na rysunku planu, nie mogą naruszać ich
integralności i ciągłości.
§ 14. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych, w ilości niezbędnej dla obsługi
obiektu, lecz nie mniejszej niż:
a) 2 miejsca postojowe (w tym garażowe) na 1 lokal mieszkalny oraz dodatkowo minimum 1 miejsce na
50 m2 powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej pod usługi,
b) dla zabudowy usługowej i usług publicznych – 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej
podstawowej, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe,
c) dla usług turystycznych – 1 miejsce postojowe na 5 łóżek,
d) dla zabudowy produkcyjnej - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce
postojowe na 30 zatrudnionych, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe
e) dla zabudowy zagrodowej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz 1 miejsce dla maszyn rolniczych;
2) ilość miejsc postojowych dla osób zaopatrzonych w kartę parkingową:
a) dla obiektów określonych w pkt 1 lit b), c) i d) – min. 1 miejsce na 10 miejsc do parkowania lecz nie mniej
niż 1 stanowisko,
b) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu zgodnie z ustawą o drogach
publicznych;
3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w formie:
a) garaży,
b) terenowych miejsc parkingowych.
Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 15. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się lokalizację oraz budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze planu,
z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych oraz pod warunkiem że planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego lub leśnego na cele
nierolnicze i nieleśne;
2) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę i zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury
technicznej oraz likwidację istniejącego uzbrojenia terenu, w sposób zapewniający ciągłość systemów
zaopatrzenia w media;
3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, etc., z zachowaniem warunków wynikających
z przepisów odrębnych;
4) ustala się konieczność uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych w zakresie zabudowy
oraz zagospodarowania terenów bezpośrednio przylegających do sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej, w celu umożliwienia do nich dostępu i obsługi eksploatacyjnej.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni, zgodnie z przepisami odrębnym;
3) dopuszcza się budowę sieci wodociągowej, z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy.
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3. W zakresie odprowadzania ścieków:
1) docelowo ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
2) w przypadku braku możliwości, zgodnie z przepisami odrębnymi, odprowadzenia ścieków do kanalizacji
sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub
przydomowe oczyszczalnie ścieków, lokalizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się budowę sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej o minimalnej średnicy Ø 63 lub grawitacyjnej
o minimalnej średnicy Ø 150.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) dopuszcza się retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej
działki, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
2) dopuszcza się odprowadzenie do:
a) rowów lub cieków wodnych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
b) sieci kanalizacji deszczowej;
3) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych (np. dróg, placów, parkingów)
wymagają oczyszczenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnych określonych przepisami stężeń
zanieczyszczeń – stosuje się przepisy prawa wodnego.
5. W zakresie sieci energetycznej:
1) ustala się zaopatrzenie w energię z sieci zasilająco-rozdzielczej średniego napięcia 15 kV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci niskiego napięcia 0,4 kV;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych w obszarze planu;
b) zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje;
c) skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;
d) realizację nowych sieci i urządzeń na potrzeby oświetlenia dróg.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej;
2) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopatrzenie z niej obiektów budowlanych;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnych lub indywidualnych zbiorników gazu.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się obowiązek stosowania indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, o wysokiej sprawności
i niskich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń do środowiska, zgodnie z uchwałami sejmiku Województwa
Małopolskiego;
2) dopuszcza się pozyskanie ciepła z odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje.
8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej - ustala się realizację sieci i urządzeń zapewniających dostęp
do sieci telefonicznej, internetu szerokopasmowego, a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do
internetu.
Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 16. W obszarze planu nie określa się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
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Rozdział 12.
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług
i zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 88MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe,
b) zabudowa zagrodowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków gospodarczych, wiat, garaży;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym;
3) w przypadku lokalizacji produkcji w gospodarstwach rolnych, ustala się zakaz lokalizowania obiektów
hodowlanych o obsadzie większej niż 20 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP);
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających danych dróg publicznych klasy zbiorczej KDZ,
b) 4m od linii rozgraniczających danych dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
c) 4m od linii rozgraniczających danych dróg publicznych klasy dojazdowej KDD,
d) 4m od linii rozgraniczających danych publicznych ciągów pieszo-jezdnych KPJ,
e) 4m od linii rozgraniczających danych dróg wewnętrznych KDW,
f) 5m od linii rozgraniczających danych terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolem WS;
5) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
6) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
7) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 0,8;
8) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych – 11,5m,
b) budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 11,5m,
c) budynków usługowych – 10m,
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d) budynków gospodarczych i garaży, niezwiązanych z produkcją rolniczą – 8m,
e) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
9) obowiązuje stosowanie zwartej, prostej bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym
z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych
kształtach;
10) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
11) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych i usługowych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 20° do 50°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi,
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla budynków garażowych i gospodarczych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 50°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
12) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
ustala się:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
b) stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,
c) dachy lukarn nie mogą się łączyć;
13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) pod zabudowę jednorodzinną i usługową – 800m2,
b) pod zabudowę zagrodową – zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN/U do 3MN/U, dla których ustala się przeznaczenie
podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) usługi nieuciążliwe.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków gospodarczych, wiat, garaży;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających danych dróg publicznych klasy zbiorczej KDZ,
b) 4m od linii rozgraniczających danych publicznych ciągów pieszo-jezdnych KPJ,
c) 4m od linii rozgraniczających danych dróg wewnętrznych KDW,
d) 5m od linii rozgraniczających danych terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolem WS;
4) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
5) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
6) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 1,0;
7) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych – 11,5m,
b) budynków usługowych – 10m,
c) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
8) obowiązuje stosowanie zwartej, prostej bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym
z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych
kształtach;
9) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
10) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych i usługowych:
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- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 20° do 50°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla budynków garażowych i gospodarczych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 50°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
11) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
ustala się:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
b) stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,
c) dachy lukarn nie mogą się łączyć;
12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 800m2.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML,
dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - obiekty rekreacji indywidualnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków gospodarczych, wiat, garaży;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych w układzie szeregowym lub bliźniaczym;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy lokalnej KDL,
b) 4m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy dojazdowej KDD,
c) 4m od linii rozgraniczających danych ciągów pieszo-jezdnych KPJ,
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d) 5m od linii rozgraniczających danych terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolem WS;
4) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
5) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
6) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 0,6;
7) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkaniowych – 10,5m,
b) obiektów rekreacji indywidualnej – 9m,
c) budynków gospodarczych i garaży – 6m,
d) obiektów obsługi ruchu turystycznego – 11m,
e) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
8) obowiązuje stosowanie zwartej, prostej bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym
z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych
kształtach;
9) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: nie barwione szkło, drewno, beton, kamień, cegła,
w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
10) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków rekreacji indywidualnej, mieszkaniowych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi,
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla budynków garażowych i gospodarczych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
11) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
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b) stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,
c) dachy lukarn nie mogą się łączyć;
12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000m2.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RM do
35RM, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa, w tym m. in. budynki
mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze inwentarskie i inne budynki
i urządzenia służące działalności rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków gospodarczych, wiat, garaży;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) ustala się zakaz lokalizowania obiektów hodowlanych o obsadzie większej niż 40 Dużych Jednostek
Przeliczeniowych (DJP);
3) uciążliwość będąca wynikiem działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie może
wykraczać poza granice działki, na której jest prowadzona bądź poza granice terenu, do którego użytkownik
ma tytuł prawny;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających danych dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
b) 4m od linii rozgraniczających danych dróg publicznych klasy dojazdowej KDD,
c) 4m od linii rozgraniczających danych ciągów pieszo-jezdnych KPJ,
d) 4m od linii rozgraniczających danych dróg wewnętrznych KDW,
e) 5m od linii rozgraniczających danych terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolem WS;
5) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki;
6) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej;
7) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 0,6;
8) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 11,5m,
b) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
9) obowiązuje stosowanie zwartej, prostej bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym
z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych
kształtach;
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10) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: nie barwione szkło, drewno, beton, kamień, cegła,
w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny,
e) dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki uzasadnionej względami technologicznymi w przypadku
budynków gospodarczych i innych budynków służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolnospożywczemu;
11) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków mieszkalnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi,
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla pozostałych budynków:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
12) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
ustala się:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
b) stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,
c) dachy lukarn nie mogą się łączyć;
13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek pod zabudowę zagrodową – zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1UP, 2UP, dla
których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe,
b) funkcja mieszkaniowa,
c) parking.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 22 –

Poz. 1882

1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków technicznych i magazynowych, garaży, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, boisk, placów zabaw;
7) obiektów małej architektury;
8) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ,
b) 4m od linii rozgraniczających danych ciągów pieszo-jezdnych KPJ;
3) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 1,2;
6) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych – 12m,
b) hal sportowych i sal gimnastycznych – 15m,
c) budynków technicznych i magazynowych – 8m,
d) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
7) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny,
e) dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki uzasadnionej względami technologicznymi w przypadku hal
sportowych, sal gimnastycznych i budynków towarzyszących stadionom sportowym;
8) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków usługowych: a. dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub
wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem
lub materiałami dachówko podobnymi, b. dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich
na części budynku, pod warunkiem że powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub
płaskim nie będzie większa niż 40% powierzchni zabudowy tego budynku,
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b) dla hal sportowych, sal gimnastycznych – dachy dowolne, dopuszcza się indywidualną formę
architektoniczną dachu,
c) dla pozostałych budynków:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
d) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
e) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
9) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
ustala się:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
b) wymóg nakrycia lukarn daszkami dwuspadowymi.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 3UP, 4UP, dla
których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe,
b) parking.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków technicznych i magazynowych, garaży, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ,
b) 4m od linii rozgraniczających danych ciągów pieszo-jezdnych KPJ,
c) 5m od linii rozgraniczających danych terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolem WS;
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej;
4) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 1,0;
5) maksymalna wysokość zabudowy – 8m;
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6) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
7) w zakresie kształtowania dachów:
a) dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami dachówko
podobnymi,
b) dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie;
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
8) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
ustala się:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
b) wymóg nakrycia lukarn daszkami dwuspadowymi.
§ 23. 1. Wyznacza się teren usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 5UP, dla którego
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe,
b) funkcja mieszkaniowa,
c) parking.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków technicznych i magazynowych, garaży, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, boisk, placów zabaw;
7) obiektów małej architektury;
8) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 4m od linii rozgraniczających
drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ;
3) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
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4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 1,2;
6) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych – 12m,
b) budynków technicznych i magazynowych – 8m,
c) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
7) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny,
e) dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki uzasadnionej względami technologicznymi w przypadku
budynku remizy;
8) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków usługowych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi,
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla obiektu strażnicy i remizy – dachy dowolne, dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną
dachu,
c) dla budynków technicznych i magazynowych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
d) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
e) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
9) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
ustala się:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
b) wymóg nakrycia lukarn daszkami dwuspadowymi.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1UKr, dla
których ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe – usługi kultu religijnego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa związana z przeznaczeniem podstawowym,
b) usługi nieuciążliwe,
c) usługi publiczne,
d) parking.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych;
4) budynków gospodarczych, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ,
b) 4m od linii rozgraniczających danych ciągów pieszo-jezdnych KPJ;
3) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,3,
b) maksymalna – 1,2;
6) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych – 15m,
b) budynków gospodarczych – 6m
c) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
7) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny,
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e) dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki uzasadnionej względami technologicznymi w przypadku
budynku kościoła;
8) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynku kościoła – dachy dowolne, dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną dachu;
b) dla budynków usługowych – dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub
wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem
lub materiałami dachówko podobnymi,
c) dla pozostałych budynków - dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub
wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem,
blachą lub materiałami dachówko podobnymi;
d) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
e) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
9) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
ustala się:
a) wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu,
b) wymóg nakrycia lukarn daszkami dwuspadowymi.
§ 25. 1. Wyznacza się tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 2UKr, dla
których ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi kultu religijnego.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) zieleni;
4) obiektów małej architektury;
5) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z za-chowaniem
warunków określonych w ust. 3;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 4m od linii rozgraniczającej drogi
publicznej klasy zbiorczej KDZ;
3) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,1,
b) maksymalna – 0,4;
6) maksymalna wysokość zabudowy – 6m;
7) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
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c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki uzasadnionej względami technologicznymi w przypadku
budynku kościoła;
8) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynku kaplicy – dachy dowolne, dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną dachu;
b) dla pozostałych budynków – dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub
wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem
lub materiałami dachówko podobnymi,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu.
§ 26. 1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, dla którego ustala się
przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków technicznych i magazynowych, garaży, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
a) 4m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ,
b) 4m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy dojazdowej KDD,
c) 5m od linii rozgraniczających danych terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolem WS;
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
4) intensywność zabudowy:
a) minimalna - 0,01;
b) maksymalna - 0,8;
5) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych – 10m,
b) budynków technicznych, gospodarczych, wiat i garaży – 8m,
c) pozostałych obiektów budowlanych – 10m;
6) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
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b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny,
7) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków usługowych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi,
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla pozostałych budynków:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 12° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu.
§ 27. 1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 2U, dla którego ustala się
przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków technicznych i magazynowych, garaży, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, boisk, placów zabaw;
7) obiektów małej architektury;
8) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
3) intensywność zabudowy:
a) minimalna - 0,01;
b) maksymalna - 0,6;
4) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych – 12m,
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b) budynków technicznych rekreacji indywidualnej, gospodarczych, wiat i garaży – 7m,
c) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
5) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny,
6) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków usługowych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi,
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla pozostałych budynków:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 12° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu.
§ 28. 1. Wyznacza się teren usług obsługi komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UKS, dla
którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi obsługi komunikacji, w tym stacja benzynowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe,
b) parking.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków technicznych, garaży, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
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3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 4m od linii rozgraniczających
drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ;
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej;
4) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 2,1;
5) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych – 12m,
b) budynków technicznych, wiat i garaży – 8m
c) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
6) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
7) w zakresie kształtowania dachów:
a) dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami dachówko
podobnymi,
b) dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
8) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu.
§ 29. 1. Wyznacza się teren produkcyjno-usługowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U, dla
którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi,
b) zabudowa produkcyjna,
c) magazyny, składy;
2) przeznaczenie dopuszczalne – parking.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych;
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3) miejsc postojowych i placów manewrowych;
4) budynków technicznych, garaży, wiat;
5) zieleni;
6) obiektów małej architektury;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 4m od linii rozgraniczających
drogi publicznej klasy dojazdowej KDD;
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 15% powierzchni działki budowlanej;
4) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 1,8;
5) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych, magazynowych, produkcyjnych – 12m,
b) budynków technicznych, wiat i garaży – 8m
c) pozostałych obiektów budowlanych – 12m;
6) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
7) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków usługowych:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 25° do 45°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko
podobnymi,
- dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich na części budynku, pod warunkiem że
powierzchnia przekrycia budynku dachem jednospadowym lub płaskim nie będzie większa niż 40%
powierzchni zabudowy tego budynku,
b) dla pozostałych budynków:
- dachy symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych – od 15° do 45°, kryte dachówką, gontem, blachą lub materiałami
dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe lub płaskie,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości lub grafitu,
d) w przypadku rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynków dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu;
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8) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; w przypadku stosowania lukarn
wymagana jednolita forma lukarn na jednej połaci dachu.
§ 30. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP, dla którego
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne – parking.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się zakaz lokalizacji budynków;
2) w wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających
możliwość użytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów odrębnych:
a) infrastruktury technicznej,
b) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych,
c) wiat,
d) obiektów małej architektury,
e) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe;
3) dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym,
przy czym maksymalna wysokość – 6m;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej.
§ 31. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZP, dla którego
ustala się - przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających
możliwość użytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów odrębnych:
a) infrastruktury technicznej,
b) dojść, ciągów pieszych i rowerowych,
c) miejsc postojowych,
d) wiat,
e) obiektów małej architektury,
f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe;
2) dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym,
przy czym maksymalna wysokość – 6m;
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 80% powierzchni działki budowlanej.
§ 32. 1. Wyznacza się teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC, dla którego ustala się
przeznaczenie podstawowe – teren cmentarza.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) budynków i obiektów, związanych z funkcjonowaniem cmentarza, w tym obiektów administracyjnej
i gospodarczej obsługi cmentarza, kultu religijnego, budynków i obiektów do składania zwłok do chwili
pogrzebu, dom parafialny;
2) infrastruktury technicznej;
3) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych;
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4) zieleni;
5) obiektów małej architektury;
6) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się wydzielenie zielenią wysoką miejsc na odpady;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, określone jak na rysunku planu – w odległości 4m od linii
rozgraniczających danych ciągów pieszo-jezdnych KPJ;
3) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 0,50;
6) maksymalna wysokość zabudowy – 11m;
7) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, dla małych powierzchni elewacji dopuszcza
się stosowanie barw o innych stopniach nasycenia,
b) zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
c) dopuszcza się elewacje z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, nie barwione szkło,
drewno, beton, kamień, cegła, w kolorach dla nich naturalnych,
d) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
8) w zakresie kształtowania dachów: a.dla budynku kaplicy – dachy dowolne, dopuszcza się indywidualną
formę architektoniczną dachu; b.dla pozostałych budynków – dachy symetryczne, dwuspadowe,
dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – od 25° do
45°, kryte dachówką, gontem lub materiałami dachówko podobnymi;
9) dopuszcza się indywidualną formę grobów i obiektów kultu religijnego;
10) w zakresie zasad dotyczących realizacji ogrodzeń – dopuszcza się ogrodzenia pełne oraz ogrodzenia
z prefabrykowanych przęseł betonowych.
§ 33. 1. Wyznacza się lasy, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 84ZL, dla których ustala się
przeznaczenie podstawowe – lasy.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzania lasów;
2) ustala się zakaz zabudowy, z wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych, w zakresie lasów;
3) utrzymuje się wydzielone geodezyjnie drogi do pól;
4) dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych, ścieżek pieszych i tras rowerowych.
§ 34. 1. Wyznacza się tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZR do 182ZR, dla których
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń rolnicza, zieleń nieurządzona, użytki rolne, w szczególności łąki
i pastwiska;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zadrzewienia i dolesienie.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) w wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających
możliwość użytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów odrębnych
w zakresie ochrony gruntów rolnych:
a) dojazdów do gruntów rolnych, dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
b) infrastruktury technicznej,
c) obiektów małej architektury, służących turystyce i rekreacji,
d) cieków wodnych wraz z obudową biologiczną,
e) zieleni i zadrzewień;
2) dopuszcza się zalesienia w trybie przepisów odrębnych;
3) ustala się zakaz lokalizacji budynków.
§ 35. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R do 88R, dla których
ustala się przeznaczenie podstawowe – użytki rolne.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających
możliwość użytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów odrębnych
w zakresie ochrony gruntów rolnych:
a) budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno – spożywczemu,
b) dojazdów do gruntów rolnych, dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
c) infrastruktury technicznej,
d) obiektów małej architektury, służących turystyce i rekreacji,
e) cieków wodnych wraz z obudową biologiczną,
f) zieleni i zadrzewień;
2) dopuszcza się zalesienia w trybie przepisów odrębnych
3) ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
3. Przy realizacji zabudowy zagrodowej w ramach gospodarstwa rolnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, jak dla terenów
zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem RM, o której mowa w § 20 z zastrzeżeniem że:
1) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 0,4;
2) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej i przetwórstwu
rolno – spożywczemu – 12m.
§ 36. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1WS do 32WS, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych
śródlądowych.
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających
możliwość użytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów odrębnych
w zakresie wód:
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektów inżynierskich, w tym: kładek, przepraw mostowych,
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c) obiektów małej architektury, służących turystyce i rekreacji,
d) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych i rowerowych,
e) urządzeń hydrotechnicznych,
f) zieleni;
2) ustala się zakaz naruszania integralności i ciągłości terenów wód, w miejscach przecięcia z terenami
komunikacji;
3) ustala się zakaz lokalizacji budynków;
4) obowiązuje utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej;
5) ochronie podlegają istniejące urządzenia hydrotechniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 37. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – wodociągowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1IW do 4IW, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej – wodociągowej i zaopatrzenie w wodę.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających
możliwość użytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów odrębnych:
a) obiektów, urządzeń i sieci związanych z zaopatrzeniem w wodę,
b) infrastruktury technicznej,
c) dojazdów wewnętrznych, miejsc postojowych,
d) obiektów małej architektury,
e) zieleni;
2) dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym,
przy czym maksymalna wysokość – 6m;
3) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń
służących do poboru wody;
4) obowiązuje odprowadzenie poza granicę terenu ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku
osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń systemu zaopatrzenia w wodę;
5) zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę;
6) zakaz prowadzenia wszelkich działań, które mogą zagrażać zanieczyszczeniom wód lub powodować
obniżenie wydajności ujęć;
7) wszelkie działania muszą być zgodne z przepisami odrębnymi regulującymi ochronę źródeł i ujęć wody.
§ 38. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1KDZ do 3KDZ, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) parametry jak dla drogi klasy zbiorczej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających - min. 20m, zgodnie z rysunkiem planu.
3. W obrębie linii rozgraniczających terenu, o którym mowa w ust 1, dopuszcza się realizację, zgodnie
z przepisami odrębnymi:
1) obiektów budowlanych związanych z realizacją dróg;
2) infrastruktury technicznej;
3) zatok autobusowych i urządzonych przystanków dla pasażerów;
4) zieleni;
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5) cieków wodnych wraz z obudową biologiczną;
6) chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
§ 39. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od
1KDL do 4KDL, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy lokalnej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się parametry jak dla drogi publicznej klasy lokalnej;
2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 12m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem
planu.
3. W obrębie linii rozgraniczających terenów, o których mowa w ust 1, dopuszcza się realizację, zgodnie
z przepisami odrębnymi:
1) obiektów budowlanych związanych z realizacją dróg;
2) infrastruktury technicznej;
3) miejsc postojowych;
4) zatok autobusowych i urządzonych przystanków dla pasażerów;
5) zieleni;
6) cieków wodnych wraz z obudową biologiczną;
7) chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
§ 40. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1KDD do 7KDD, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się parametry jak dla drogi publicznej klasy dojazdowej;
2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 10m, z lokalnymi poszerzeniami zwężeniami (cześć
korytarza drogi znajduje się poza obszarem opracowania planu), zgodnie z rysunkiem planu.
3. W obrębie linii rozgraniczających terenów, o których mowa w ust 1, dopuszcza się realizację, zgodnie
z przepisami odrębnymi:
1) obiektów budowlanych związanych z realizacją dróg;
2) infrastruktury technicznej;
3) miejsc postojowych;
4) zatok autobusowych i urządzonych przystanków dla pasażerów;
5) zieleni;
6) cieków wodnych wraz z obudową biologiczną;
7) chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
§ 41. 1. Wyznacza się tereny ciągów pieszo-jezdnych (publicznych), oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KPJ do 21KPJ, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – publiczne ciągi pieszo-jezdne
(publiczne).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie
z rysunkiem planu:
1) dla terenów oznaczonych symbolami od 1KPJ do 20KPJ – 5m, z lokalnymi poszerzeniami;
2) dla terenu oznaczonego symbolem 21KPJ – 8m, z lokalnymi poszerzeniami.
3. W obrębie linii rozgraniczających terenów, o których mowa w ust 1, dopuszcza się realizację, zgodnie
z przepisami odrębnymi:
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1) małej architektury
2) infrastruktury technicznej;
3) miejsc postojowych;
4) zieleni;
5) cieków wodnych wraz z obudową biologiczną;
6) chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
§ 42. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDW do
3KDW, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie
z rysunkiem planu:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW – od 2 do 5m;
2) dla terenu oznaczonego symbolem 2KDW – od 4,5 do 5m;
3) dla terenu oznaczonego symbolem 3KDW – od 3,5 do 4,5m.
3. W obrębie linii rozgraniczających terenów, o których mowa w ust 1, dopuszcza się lokalizację:
1) małej architektury
2) infrastruktury technicznej;
3) miejsc postojowych;
4) zieleni;
5) cieków wodnych wraz z obudową biologiczną;
6) chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych
Rozdział 13.
Stawki procentowe
§ 43. Ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości:
1) 20% - dla terenów: MN, MN/U, ML, RM, U, UKS, P/U;
2) 0,01% - dla pozostałych terenów.
Rozdział 14.
Przepisy końcowe
§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Teresa Rokosz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/129/20
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 24 lutego 2020 roku
Rysunek planu - Lipnik
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/129/20
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 24 lutego 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych wniesionych do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar
miejscowości Lipnik
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 - tekst jednolity z późn. zm.), Rada Gminy Wiśniowa
stwierdza, że:
1. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 19 grudnia 2019 r. do
27 stycznia 2020 r. Termin składania uwag ustalono do dnia 10 lutego 2020 r.
2. W wyznaczonym terminie do wnoszenia uwag wpłynęło 105 uwag. Wójt Gminy Wiśniowa
Rozstrzygnięciem z dnia 17 lutego 2020 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu zmiany planu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Lipnik i 26 uwagi
uwzględnił w projekcie zmiany planu, 61 uwagi częściowo uwzględnił i częściowo nie uwzględnił oraz 18 uwag
nie uwzględnił w całości.
3. Rada Gminy Wiśniowa rozstrzyga, co następuje w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa
– obejmującego obszar miejscowości Lipnik:

Lp

Data

Składający
uwagę

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Osoba fizyczna

1.

19.12.2019

Osoba fizyczna
2.

20.12.2019

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 111/1

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości na całej działce

LIPNIK
dz. nr 346

Osoba fizyczna Proszę o przekwalifikowanie na tereny
3.

budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

20.12.2019

Osoba fizyczna
4.

20.12.2019

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 1005/2

LIPNIK
dz. nr 348/4

Sposób
rozstrzygni
ęcia
uwagi

Uzasadnienie

Uwzględniono część działki pod
nieuwzględni zabudowę zagrodową RM, zgodnie
z ustaleniami Studium.
ona
Większa część działki pozostała
częściowo
w terenach rolnych i leśnych, gdyż
w Studium znajduje się w strefie 2 –
rolnej, oraz w strefie 3 - terenów
otwartych, lasów i wód
powierzchniowych i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 90%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
część działki znajduje się poza
częściowo
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Działka znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
nieuwzględni
w
Studium i nie ma możliwości
ona w całości
przeznaczenia jej pod zabudowę.

Uwzględniono część działki pod
nieuwzględni zabudowę zagrodową RM, zgodnie
z ustaleniami Studium. Większa
ona
część
działki pozostała w terenach
częściowo
rolnych i leśnych, gdyż w Studium
znajduje się w strefie 2 – rolnej i nie
ma możliwości przeznaczenia jej
pod zabudowę
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5.

27.12.2019

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna
6.

27.12.2019

Osoba fizyczna
7.

30.12.2019

Osoba fizyczna
8.

30.12.2019
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Proszę o pokazanie w miejscowym
planie istniejącej drogi wewnętrznej
biegnącej po moich działkach jako
tereny komunikacji KDW po
istniejącym śladzie drogi.
Proszę o przekwalifikowanie na tereny
zabudowy zagrodowej RM w/w
nieruchomości

Poz. 1882

LIPNIK
dz. nr 539,
877/2,
887/3

LIPNIK
dz. nr 128

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 168

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 43/1

Osoba fizyczna

9.

30.12.2019

Osoba fizyczna
10.

30.12.2019

Osoba fizyczna
11.

30.12.2019

Osoba fizyczna
12.

31.12.2019

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
zabudowy zagrodowej RM w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 111/1

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 501

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 451

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 93/7

Osoba fizyczna
Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

13.

31.12.2019

14.

Wójtowi Gminy Wiśniowa
Bogumiłowi Pawlak, przygotowaniem
Osoba
fizyczna
02.01.2020
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na

LIPNIK
dz. nr 90

LIPNIK
dz. nr 887

Wskazano przebieg drogi
wewnętrznej, uwzględniając
nieuwzględni
częściowo uwagi złożone przez
ona
częściowo właścicieli działek po jej faktycznym
przebiegu w terenie.
Działki pozostała w terenach rolnych
nieuwzględni i leśnych, gdyż w Studium znajduje
ona w całości się w strefie 2 – rolnej oraz w strefie
3 - terenów otwartych, lasów i wód
powierzchniowych, nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 95%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
częściowo część działki stanowi użytek leśny
oraz znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 80%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
częściowo część działki stanowi użytek leśny
oraz znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Uwzględniono część działki pod
nieuwzględni zabudowę zagrodową RM, zgodnie
z ustaleniami Studium.
ona
Większa część działki pozostała
częściowo
w terenach rolnych i leśnych, gdyż
w Studium znajduje się w strefie 2 –
rolnej, oraz w strefie 3 - terenów
otwartych, lasów i wód
powierzchniowych i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki,
w nawiązaniu do obszarów
nieuwzględni
sąsiednich, zgodnie z ustaleniami
ona
Studium.
częściowo
Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono część działki,
w nawiązaniu do obszarów
nieuwzględni
sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami
ona
Studium.
częściowo
Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 95%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
częściowo część działki stanowi użytek leśny
oraz znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Uwzględniono znaczną część
działki,
zgodnie z ustaleniami
nieuwzględni
Studium.
ona
Pozostała część działki stanowi
częściowo
użytek leśny oraz znajduje się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Nie uwzględnia się uwagi nieuwzględni przedmiotowa nieruchomość dz. nr
887 w Lipniku. Zgodnie
ona w całości
z podkładami mapowymi
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terenie infrastruktury gospodarczej
Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego Dwór "Zwyciąż" o nr
ewidencyjnym 887 w Lipniku, której
jedynymi i wyłącznymi posiadaczami
ex lege w 1/1 są [osoby prywatne]
zarzucamy:
1.rażące naruszenie art. 64 Konstytucji
RP w zw. z art. 21 i art. 22 Konstytucji
RP;
2.oczywistą obrazę art. 140 KC w zw.
z art. 5 KC; a przede wszystkim
3.rażące naruszenie art. 415 KC i
417 KC w zw. z art. 366 KPC dowody:
3A - Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego sygn. akt: II OSK
1356/17 z dnia 23 stycznia 2018r., 3B Zaświadczenie Starosty Myślenickiego
nr 1/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r.
o wpisie niepublicznej placówki
oświatowej do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych.
Na marginesie zaznaczamy, że nie jest
to pierwsze działanie Bogumiła Pawlak
Wójta Gminy Wiśniowa na szkodę
interesu działalności gospodarczej
prowadzonej przez [osoby prywatne] dowód:
Decyzja Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie znak:
SKO.Pod./4140/1112/2019
z dnia
28 października 2019r.

Poz. 1882
uzyskanymi ze Starostwa
Powiatowego w Myślenicach,
stanowiącymi podstawę opracowania
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Lipnik
nie stwierdza się, aby ustalenia planu
naruszały istniejącą infrastrukturę
gospodarczą Ośrodka Rewalidacyjno
- Wychowawczego Dwór
"Zwyciąż". Jak wynika z pozwolenia
na użytkowanie budynku
rehabilitacyjnego, znajduje się on
wraz z zagospodarowaniem terenu
na działce nr 875 (na dzień wydania
pozwolenia 875/1), a więc
nieruchomości która jest przyległa
do działki nr 887. Zaświadczenie
potwierdzające przyjęcie zgłoszenia
zamiaru zmiany sposobu
użytkowania budynku
rehabilitacyjnego na ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy
również zostało wydane dla działki
nr 875, a wiec nieruchomości
przyległej w stosunku do działki nr
887. W zaświadczeniu o wpisie
niepublicznej placówki oświatowej
do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych widnieje adres
placówki: Lipnik 485. Zgodnie
z ewidencją numerów porządkowych
nieruchomości, prowadzoną przez
tutejszy urząd numer porządkowy
Lipnik 485 został nadany dla działki
ewidencyjnej nr 875/1, a nie 887.
Przedmiotowa działka zgodnie
z projektem planu znajduje się
w terenach dróg wewnętrznych
1KDW oraz częściowo w terenach
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy
usługowej 2MNU. Zgodnie ze
stanem ujawnionym w oparcie
ewidencji gruntów i budynków,
prowadzonym przez Starostę
Myślenickiego wg. stanu na dzień
wydania niniejszego rozstrzygnięcia
posiada klaso użytek „dr” – droga.
Nie podzielamy stanowiska aby
opracowany projekt planu naruszał
Konstytucję RP, przywołane
przepisy ustaw oraz przywołany
wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego, ponieważ
sytuacji przy opracowaniu
niniejszego projektu planu
nie można porównywać z uchyloną
w części Uchwałą Nr XIV/87/08
Rady Gminy Wiśniowa z dnia
16 czerwca 2008. W obecnym
projekcie MPZP, organ planistyczy,
pomimo braku interesu publicznego,
przy obejmowaniu przedmiotowej
nieruchomości terenami dróg
wewnętrznych KDW, uwzględnił
natomiast wnioski złożone do
niniejszego planu przez część
współwłaścicieli nieruchomości, aby
przedmiotową nieruchomość objąć
terenami dróg wewnętrznych KDW,
przy jednoczesnym
nieuwzględnieniu Państwa
wniosków, aby tego nie robić.
Nie podzielamy stanowiska, aby byli
Państwo jedynymi i wyłącznymi
posiadaczami przedmiotowej
nieruchomości, ponieważ
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Poz. 1882

Osoba fizyczna
15.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

03.01.2020

LIPNIK
dz. nr 130

Osoba fizyczna

16.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

07.01.2020

Osoba fizyczna

17.

18.

19.

07.01.2020

Osoba fizyczna

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

Osoba fizyczna

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

08.01.2020

09.01.2020

Zwracam się z uprzejmą prośbą
o zmianę w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego,
przeznaczenia z terenu rolnego na teren
przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową, całej, będącej moją
własnością działki ewidencyjnej nr
324/4 w miejscowości Lipnik.
Bardzo proszę o pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.

LIPNIK
dz. nr 432,
703

LIPNIK
dz. nr 324/4

nie potwierdza tego treść księgi
wieczystej prowadzonej dla
przedmiotowej nieruchomości, przez
Sąd Rejonowy w Myślenicach, V
Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Dobczycach.
Numeru księgi wieczystej
nie podajemy ze względu ochronę
danych osobowych. Część
współwłaścicieli na etapie wyłożenia
do wglądu w dalszym ciągu składała
uwagi, aby przedmiotową
nieruchomość pozostawić
w terenach dróg wewnętrznych
KDW. Organ planistyczny, uznał, że
skoro część współwłaścicieli
wnioskuje o przeznaczenie działki nr
887 jako tereny dróg wewnętrznych,
a w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego działka
posiada klaso użytek „dr” (droga) to
najlepszym rozwiązaniem będzie
uwzględnienie wniosków oraz uwag
części współwłaścicieli
i przeznaczenie nieruchomości pod
tereny dróg wewnętrznych oraz
częściowo tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU,
w których także oprócz zabudowy
kubaturowej, można lokalizować
dojazdy wewnętrzne.
Uwzględniono część działki,
w nawiązaniu do obszarów
nieuwzględni
sąsiednich, zgodnie z ustaleniami
ona
Studium. Znaczna część działki
częściowo
pozostała w terenach rolnych
i leśnych, gdyż w Studium znajduje
się w strefie 2 – rolnej i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki, zgodnie
nieuwzględni z ustaleniami Studium. Znaczna
część działki pozostała w terenach
ona
rolnych
i leśnych, gdyż w Studium
częściowo
znajduje się w strefie 2 – rolnej i nie
ma możliwości przeznaczenia jej
pod zabudowę.
Działka nr 703 pozostała w terenach
rolnych i leśnych, gdyż w Studium
znajduje się w strefie 3 - terenów
otwartych, lasów i wód
powierzchniowych, i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 95%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
częściowo część działki stanowi użytek leśny
oraz znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Działka znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę.

LIPNIK
dz. nr 102

nieuwzględni
ona w całości

LIPNIK
dz. nr 91/1

Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 80%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
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Poz. 1882

Osoba fizyczna
20.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

09.01.2020

LIPNIK
dz. nr 524/4

Osoba fizyczna

wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 70%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
częściowo część działki stanowi m. in. użytek
leśny oraz znajduje się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
W zakresie działki nr 770 uwaga
nieuwzględni została częściowo uwzględniona
(tereny RM).
ona
częściowo

21.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

10.01.2020

LIPNIK
dz. nr 812/1,
770

Osoba fizyczna
22.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

10.01.2020

LIPNIK
dz. nr 94/3

Osoba fizyczna
23.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

10.01.2020

Osoba fizyczna

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

24.

10.01.2020

25.

Wnoszę o ujęcie w projekcie planu
drogi
gminnej
Osoba fizyczna zagospodarowania
kategorii KDW zgodnie z poprzednim
planem zagospodarowania przyjętego
uchwałą nr XIV/87/08.Rady Gminy
Wiśniową. z dnia 16.06.2008 roku
w celu
obsługi
komunikacyjnej
projektowanych terenów zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług i zabudowy
zagrodowej oznaczonych symbolem
33MN,
Wiadomym jest Wójtowi Gminy
Wiśniową o trwającym od paru la
10.01.2020
konflikcie
związanym
z fizyczną
blokadą drogi przebiegającej między
innymi po działkach nr 871, 404, 887,
875, do mojej posesji oznaczonej jako
działką nr 843/1 w miejscowości
Lipnik.
W związku z powyższym uważam, że
ucięcie drogi kategorii KDW na
granicy, dz. 875 stanowiącej własność
[osoby prywatne] może stanowić
kolejną próbę pozbawienia dojazdu do
mojej własności posesji i pozostałych
terenów i nieruchomości pozbawionych
w chwili, obecnej jedynego dojazdu.
Dlatego uważam, że Gmina Wiśniowa

LIPNIK
dz. nr 856

LIPNIK
dz. nr 94/5

LIPNIK
dz. nr 843/1,
702

Uwzględniono znaczną część działki
nr 812/1, zgodnie z ustaleniami
Studium. Pozostała część działki
znajduje się w korytarzu drogi
publicznej klasy dojazdowej i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 90%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
częściowo część działki stanowi m. in. użytek
leśny oraz znajduje się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki (około
60% powierzchni), zgodnie
nieuwzględni
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
część działki znajduje się poza
częściowo
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono część działki (około
60% powierzchni), zgodnie
nieuwzględni
z ustaleniami Studium. Pozostała
ona
częściowo część działki stanowi użytek leśny
oraz znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Wskazano przebieg drogi
wewnętrznej, uwzględniając
nieuwzględni
częściowo uwagi złożone przez
ona
częściowo właścicieli działek po jej faktycznym
przebiegu w terenie.
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w nowym planie zagospodarowania
przestrzennego powinna utrzymać
układ komunikacyjny zapewniający
obsługę
projektowanych
terenów
budowlanych.
Wnoszę o zmianę w projekcie planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości Lipnik dla działki nr
851/3 z terenów zieleni urządzonej
oznaczonej symbolem nr drogi gminnej
1ZP do przeznaczenia zgodnego
z wnioskiem
Rzymsko-Katolickiej
Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej,
który został złożony w dniu 24.04.2017
roku na tereny usług publicznych 4UP z
podstawowym przeznaczeniem pod
infrastrukturę
techniczną:
drogi
dojazdowe i miejsca postojowe.
W wyniku obserwacji już po paru latach
od zakończenia budowy i oddania do
użytkowania
dwóch
parkingów
położonych w rejonie remizy OSP
i Kościoła w okresach świątecznych jak
Rzymskokatolick
również uroczystości ważnych dla
a Parafia
parafii oraz społeczności lokalnej są one
13.01.2020 Lipnik 400
niewystarczające,
co
zmusza
32-412
kierowców
do
parkowania
na
Wiśniowa
poboczach drogi powiatowej nr K1926
(Lipnik - Kobielnik) stwarzając
utrudnienia oraz niebezpieczeństwo dla
jej użytkowników.
Stąd też ze względu na planowaną
budowę cmentarza parafialnego na
działkach nr 857/2 i 857/6 w pełni
uzasadnione jest by przylegająca
działka nr 851/3 w miejscowym planie
zagospodarowania była przeznaczona
w swym podstawowym przeznaczeniu
pod tereny miejsc postojowych
i infrastruktury technicznej - zgodnie
z naszym wnioskiem z dn. 24.04.2017
roku, natomiast zieleń zostanie
wkomponowana w miejscach, które
ograniczone są poprzez istniejąca
infrastrukturę techniczną.

Poz. 1882

nieuwzględni
ona
częściowo

Uwzględniono częściowo –
w ustaleniach dla terenu zieleni
urządzonej 1ZP dopuszcza się
lokalizacje parkingu. Przy
zachowaniu pozostałych
wskaźników lokalizacja miejsc
postojowych jest możliwa na w/w
terenie

LIPNIK
dz. nr 851/3

Uwzględniono część działki,
Osoba fizyczna
27.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

14.01.2020

LIPNIK
dz. nr 10/16

Osoba fizyczna
28.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

14.01.2020

LIPNIK
dz. nr 94/7

Osoba fizyczna

29.

14.01.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 987/3,
834

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni zgodnie z ustaleniami Studium.
Pozostała część działki jest użytkiem
ona
leśnym oraz znajduje się poza
częściowo
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni nr 987/3 (około 80% powierzchni),
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki stanowi m.
in. użytek leśny oraz znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki nr 834,
w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
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Poz. 1882

Osoba fizyczna
30.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

14.01.2020

LIPNIK
dz. nr 123

Osoba fizyczna

możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
Pozostała
część działki stanowi m.
częściowo
in. użytek leśny oraz znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
W zakresie działki nr 118/1 uwaga
została uwzględniona.
nieuwzględni
ona
częściowo

31.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

15.01.2020

LIPNIK
dz. nr 118/1,
120/1

Osoba fizyczna
Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

32.

15.01.2020

33.

Wnoszę o ujęcie w projekcie planu
drogi
gminnej
Osoba fizyczna zagospodarowania
kategorii KDW zgodnie z poprzednim
planem zagospodarowania przyjętego
uchwałą nr XIV/87/08.Rady Gminy
Wiśniową. z dnia 16.06.2008 roku
w celu
obsługi
komunikacyjnej
projektowanych terenów zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług i ząb udo wy
zagrodowej oznaczonych symbolem
33MN.
Wiadomym jest Wójtowi Gminy
Wiśniową o trwającym od paru la
konflikcie
związanym
z fizyczną
blokadą drogi przebiegającej między
16.01.2020
innymi po działkach nr 871, 404, 887,
875, do mojej posesji oznaczonej jako
działką nr 530 w miejscowości Lipnik.
W związku z powyższym uważam, że
ucięcie drogi kategorii KDW na
granicy, dz. 875 stanowiącej własność
[osoby prywatne]
może stanowić
kolejną próbę pozbawienia dojazdu do
mojej własności posesji i pozostałych
terenów i nieruchomości pozbawionych
w chwili, obecnej jedynego dojazdu.
Dlatego uważam, że Gmina Wiśniowa
w nowym planie zagospodarowania
przestrzennego powinna utrzymać
układ komunikacyjny zapewniający
obsługę
projektowanych
terenów
budowlanych.
Osoba fizyczna

34.

162.01.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 726/2

LIPNIK
dz. nr 871,
404
887,
875,
454

17.01.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

Działka znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę.

LIPNIK
dz. nr 30

nieuwzględni
ona w całości

LIPNIK
dz. nr 92

Uwzględniono znaczną część działki
(około 80%powierzchni),
nieuwzględni
w nawiązaniu do obszarów
ona
częściowo sąsiednich i zgodnie z ustaleniami
Studium.
Pozostała część działki stanowi
znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym

Osoba fizyczna
35.

Uwzględniono część działki nr
120/1, w nawiązaniu do terenów
sąsiednich, zgodnie z ustaleniami
Studium. Pozostała część działki
znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
Pozostała część działki stanowi
częściowo
znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Dokonano przedłużenia drogi
nieuwzględni wewnętrznej biegnącej od działki nr
887 w Lipniku do początku działki
ona
nr 454. Nie zdecydowano się na
częściowo
przedłużenie drogi KDW dalej po
działce nr 454 ze względu brak uwag
aby to zrobić złożonych przez
wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości. Na tym etapie
procedury brak uwag złożonych
przez wszystkich współwłaścicieli
działki nr 454 powodowałby
w przypadku wprowadzenia drogi
KDW konieczność wystąpienia
o ponowne uzgodnienia projektu
planu oraz konieczność ponownego
wyłożenia tej części planu. Organ
planistyczny nie zdecydował się na
taki krok i uchwala projekt planu
w tej wersji.
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Osoba fizyczna
36.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

20.01.2020

LIPNIK
dz. nr 830

Osoba fizyczna
Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

37.

20.01.2020

38.

Wnoszę o ujęcie w projekcie planu
drogi
gminnej
Osoba fizyczna zagospodarowania
kategorii KDW zgodnie z poprzednim
planem zagospodarowania przyjętego
uchwałą nr XIV/87/08.Rady Gminy
Wiśniową. z dnia 16.06.2008 roku
w celu
obsługi
komunikacyjnej
projektowanych terenów zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług i ząb udo wy
zagrodowej oznaczonych symbolem
33MN.
Wiadomym jest Wójtowi Gminy
Wiśniową o trwającym od paru la
konflikcie
związanym
z fizyczną
blokadą drogi przebiegającej między
innymi po działkach nr 871, 404, 887,
875, do mojej posesji oznaczonej jako
działką nr 542 w miejscowości Lipnik.
21.01.2020
W związku z powyższym uważam, że
ucięcie drogi kategorii KDW na
granicy, dz. 875 stanowiącej własność
[osoby prywatne]
może stanowić
kolejną próbę pozbawienia dojazdu do
mojej własności posesji i pozostałych
terenów i nieruchomości pozbawionych
w chwili, obecnej jedynego dojazdu.
Dlatego uważam, że Gmina Wiśniowa
w nowym planie zagospodarowania
przestrzennego powinna utrzymać
układ komunikacyjny zapewniający
obsługę
projektowanych
terenów
budowlanych.
Wyżej
wymienionymi
działkami
dojeżdżałem do swojej posesji. Proszę
o utrzymanie drogi zgodnie z planem
zagospodarowania
przestrzennego
z 2008 r.

LIPNIK
dz. nr 367

LIPNIK
dz. nr 871,
404,
887,
877/3,
843/1,
539,
454

Osoba fizyczna

39.

21.01.2020

Wnoszę
o przedłużenie
drogi
wewnętrznej
KDW
drodze
na
887 zgodnie z wyłożonym projektem
planu jestem współwłaścicielem działki
887 w Lipniku
Proszę o przedłużenie drogi na działkę
454 w Lipniku gdyż jest droga
dojazdowa
do
domu,
wnoszę
poprowadzenie drogi po istniejącym
szlaku drożnym

LIPNIK
dz. nr 887,
454

w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 80%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium.
ona
Pozostała
część działki stanowi
częściowo
znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
Pozostała część działki stanowi
częściowo
znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę
Dokonano przedłużenia drogi
nieuwzględni wewnętrznej biegnącej od działki nr
887 w Lipniku do początku działki
ona
nr 454. Nie zdecydowano się na
częściowo
przedłużenie drogi KDW dalej po
działce nr 454 ze względu brak uwag
aby to zrobić złożonych przez
wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości. Na tym etapie
procedury brak uwag złożonych
przez wszystkich współwłaścicieli
działki nr 454 powodowałby
w przypadku wprowadzenia drogi
KDW konieczność wystąpienia
o ponowne uzgodnienia projektu
planu oraz konieczność ponownego
wyłożenia tej części planu. Organ
planistyczny nie zdecydował się na
taki krok i uchwala projekt planu
w tej wersji.

Dokonano przedłużenia drogi
nieuwzględni wewnętrznej biegnącej od działki nr
887 w Lipniku do początku działki
ona
nr 454. Nie zdecydowano się na
częściowo
przedłużenie drogi KDW dalej po
działce nr 454 ze względu brak uwag
aby to zrobić złożonych przez
wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości. Na tym etapie
procedury brak uwag złożonych
przez wszystkich współwłaścicieli
działki nr 454 powodowałby
w przypadku wprowadzenia drogi
KDW konieczność wystąpienia
o ponowne uzgodnienia projektu
planu oraz konieczność ponownego
wyłożenia tej części planu. Organ
planistyczny nie zdecydował się na
taki krok i uchwala projekt planu
w tej wersji.
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40.

Wnoszę
o podtrzymanie
drogi
wewnętrznej
KDW
na
działce
887 zgodnie z wyłożonym projektem
planu.
Nadmieniam
że
jestem
współwłaścicielem
działki
887 w Lipniku
35.
Proszę
o przedłużenie drogi na działkę
454 w Lipniku gdyż to jest droga
dojazdowa
do
pól,
wnoszę
o poprowadzenie drogi po istniejącym
szlaku drożnym w terenie.

21.01.2020

LIPNIK
dz. nr 887,
454

nieuwzględni
ona
częściowo

Osoba fizyczna

41.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

21.01.2020

Osoba fizyczna
42.

21.01.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 336,
308/1,
340

LIPNIK
dz. nr 365

Osoba fizyczna
43.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

22.01.2020

LIPNIK
dz. nr 94/8

Osoba fizyczna

44.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

22.01.2020

LIPNIK
dz. nr 94/5,
94/1

Osoba fizyczna
45.

23.01.2020

Dokonano przedłużenia drogi
nieuwzględni wewnętrznej biegnącej od działki nr
887 w Lipniku do początku działki
ona
nr 454. Nie zdecydowano się na
częściowo
przedłużenie drogi KDW dalej po
działce nr 454 ze względu brak uwag
aby to zrobić złożonych przez
wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości. Na tym etapie
procedury brak uwag złożonych
przez wszystkich współwłaścicieli
działki nr 454 powodowałby
w przypadku wprowadzenia drogi
KDW konieczność wystąpienia
o ponowne uzgodnienia projektu
planu oraz konieczność ponownego
wyłożenia tej części planu. Organ
planistyczny nie zdecydował się na
taki krok i uchwala projekt planu
w tej wersji.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 368

Uwzględniono część działek nr
336 308/1, w nawiązaniu do
obszarów sąsiednich i zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostałe
części działek znajdują się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia ich pod
zabudowę.

Uwzględniono część działki nr
340 pod zabudowę zagrodową RM,
zgodnie z ustaleniami Studium.
Większa część działki pozostała
w terenach rolnych, gdyż w Studium
znajduje się w strefie 2 – rolnej, i nie
ma możliwości przeznaczenia jej
pod zabudowę.
Działka znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
nieuwzględni
ona w całości w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę.
Uwzględniono znaczną część
działki,
w nawiązaniu do terenów
nieuwzględni
sąsiednich, zgodnie z ustaleniami
ona
Studium. Pozostała część działki
częściowo
stanowi użytek leśny oraz znajduje
się poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
W zakresie działki nr 94/1 uwaga
została uwzględniona.
nieuwzględni
ona
częściowo Uwzględniono część działki nr 94/5
(około 60%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium. Pozostała
część działki stanowi użytek leśny
oraz znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę.
Uwzględniono część działki,
w
nawiązaniu
do terenów sąsiednich,
nieuwzględni
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
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Uwzględniono część działki,

Osoba fizyczna
46.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

23.01.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości
Przed zmianą numeru działki były tam
23.01.2020
parcele rolnicze 525/7, 526, 527/2.
W/w nieruchomość chciałem
przeznaczyć dla dzieci jako budowlane.
Bardzo proszę o pozytywne
rozpatrzenie wniosku
1.Wnoszę p zwrot parcel gruntowych
Osoba fizyczna pgr 321/22 i pgr 321/24 odebranych mi
przez
Gminę
Wiśniowa
z przeznaczeniem pod drogę o nr dz.
175/1 oznaczoną KDL.
2.Wnoszę o usunięcie pasa drogowego
o szerokości 12 otworzonego z moich
działek o nr 242 i 246.
3.Wnoszę o zlikwidowanie działek
Skarbu Państwa o nr 86 w takiej jej
części w jakiej została utworzona
z odebranej części mojej działki o nr
246.
Uzasadnienie.
Gmina Wiśniowa na podstawie czynu
społecznego którego nigdy nie było na
mojej drodze (pgr 321/22, 321/24
24.01.2020
odebrała mi moją i mojej rodziny
własność. Z kolei Wojewoda powołując
się na rzekomy czyn społeczny wydał
decyzję o odebraniu mojej drogi.
Dopiero teraz dowiedziałam się na
jakiej podstawie prawnej, bez mojej
zgody i wiedzy o tym, Gmina Wiśniowa
z naruszeniem prawa, pozbawiła mnie
mojej własności.
Odbieranie
własności
lub
jej
ograniczanie
jest
sprzeczne
z art. 21 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej.
Własność
należy
do
podstawowych praw człowieka.
Wnoszę o przywrócenie mi odebranej
własności i zlikwidowanie wszelkich
ograniczeń na moim gruncie.
Bez mojej woli i zgody Gmina odebrała
Osoba fizyczna mi moją własność z naruszeniem prawa.
Byłem i jestem właścicielem –
współwłaścicielem
wyżej
wymienionych parcel gruntowych.
Obecnie jest sprawa w Sądzie o sygn.
24.01.2020
AK IC 37/19, w której uczestniczy
strona pozwana Gmina Wiśniowa.
Zastrzegam
dokonywanie
jakichkolwiek czynności prawnych
w tych parcelach i ich obrębie przez
Gminę do czasu prawomocnego
zakończenia sprawy.
Wnoszę o ujęcie w projekcie planu
Osoba fizyczna zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Lipnik południowej
części
działki
nr
976/3
z przeznaczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
24.01.2020
z dopuszczeniem usług i zabudowy
zagrodowej oznaczonej symbolem
53MN -analogicznie jak północna część
mojej działki.
Pragnę zaznaczyć, że dostarczona
przeze mnie do UG Wiśniowa opinia

LIPNIK
dz. nr 116/5

Osoba fizyczna

47.

48.

49.

50.

LIPNIK
dz. nr 1139

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki stanowi m.
in. użytek leśny oraz znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
Pozostała
część działki stanowi m.
częściowo
in. użytek leśny oraz znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę

nieuwzględni
ona w całości

Ad. 1 Zwrot nieruchomości nie jest
przedmiotem planu miejscowego.
Ad. 2 Korytarz drogi publicznej
klasy lokalnej KDL został
wyznaczony na podstawie
obowiązującego planu miejscowego.
Jest to istniejąca droga gminna. Jest
ona jest niezbędna do obsługi nowo
wyznaczonych terenów
przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową zlokalizowanych
w sąsiedztwie drogi KDL.

LIPNIK
dz. nr 86,
175/1,
242, 246

Ad. 3 Likwidacja i inne działania
związane z korekta granic
nieruchomości gruntowych nie są
przedmiotem planu miejscowego

nieuwzględni
ona w całości
Zwrot nieruchomości nie jest
przedmiotem planu miejscowego

LIPNIK
dz. nr 175/1

nieuwzględni
ona
częściowo
LIPNIK
dz. nr 976/3

Uwzględniono część działki (około
90%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium.
Pozostała część działki stanowi
użytek leśny oraz znajduje się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
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geotechniczna opracowana w sierpniu
2017 roku przez geolog mgr inż. [osoba
prywatna]
potwierdza możliwość
zabudowy całej w/w działki jak
podobnie wszystkie w tej okolicy.
W związku
z powyższym
proszę
o dokonanie
korekty
wyłożonego
projektu planu zagospodarowania
w zakresie zabudowy całej działki nr
976/3 w Lipniku
Osoba fizyczna

51.

27.01.2020

Niniejszym kwestionujemy ustalenia
przyjęte
w projekcie
planu
zagospodarowania
przestrzennego
przez
Wójta
Gminy Wiśniowa
Bogumiła Pawlaka, wykazujące działkę
887 w Lipniku jako drogę wewnętrzną.
Jako jej właściciele, nie wyrażamy
zgody na to aby działka 887 w Lipniku,
była zmieniona na drogę wewnętrzną
niezgodnie
z jej
faktycznym
zagospodarowaniem i użytkowaniem,
gdyż jak wynika z Wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego sygn. akt: II
OSK 1356/17 z dnia 23 stycznia 2018r.
- Wójt Gminy Wiśniowa nie ma do tego
ani podstaw prawnych ani faktycznych.

LIPNIK
dz. nr 887

Nie uwzględnia się uwagi nieuwzględni przedmiotowa nieruchomość dz. nr
887 w Lipniku. Przedmiotowa
ona w całości
działka zgodnie z projektem planu
znajduje się w terenach dróg
wewnętrznych 1KDW oraz
częściowo w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU.
Zgodnie ze stanem ujawnionym
w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego wg. stanu na
dzień wydania niniejszego
rozstrzygnięcia posiada klaso użytek
„dr” – droga. Nie podzielamy
stanowiska aby opracowany projekt
planu naruszał przywołany wyrok
Naczelnego Sądu
Administracyjnego, ponieważ
sytuacji przy opracowaniu
niniejszego projektu planu
nie można porównywać z uchyloną
w części Uchwałą Nr XIV/87/08
Rady Gminy Wiśniowa z dnia
16 czerwca 2008. W obecnym
projekcie MPZP, organ planistyczny,
pomimo braku interesu publicznego,
przy obejmowaniu przedmiotowej
nieruchomości terenami dróg
wewnętrznych KDW, uwzględnił
natomiast wnioski złożone do
niniejszego planu przez część
współwłaścicieli nieruchomości, aby
przedmiotową nieruchomość objąć
terenami dróg wewnętrznych KDW,
przy jednoczesnym
nieuwzględnieniu Państwa
wniosków, aby tego nie robić.
Nie podzielamy stanowiska, aby byli
Państwo właścicielami
przedmiotowej nieruchomości,
ponieważ nie potwierdza tego treść
księgi wieczystej prowadzonej dla
przedmiotowej nieruchomości, przez
Sąd Rejonowy w Myślenicach, V
Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Dobczycach. Z treści
księgi wieczystej wynika, że
jesteście Państwo
współwłaścicielami dz. nr 887.
Numeru księgi wieczystej
nie podajemy ze względu ochronę
danych osobowych. Część
współwłaścicieli na etapie wyłożenia
do wglądu w dalszym ciągu składała
uwagi, aby przedmiotową
nieruchomość pozostawić
w terenach dróg wewnętrznych
KDW. Organ planistyczny, uznał, że
skoro część współwłaścicieli
wnioskuje o przeznaczenie działki nr
887 jako tereny dróg wewnętrznych,
a w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego działka
posiada klaso użytek „dr” (droga) to
najlepszym rozwiązaniem będzie
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52.

28.01.2020

W ślad za wnioskami z dnia 20 maja
2016r. oraz z 11 kwietnia 2017r.,
ponawiamy propozycję przebiegu
dojazdu do działek nr 876, 843/1 i 877/3
w Lipniku, wnosząc aby Urząd Gminy
w Wiśniowej reprezentowany przez
Wójta Bogumiła Pawlaka, uwzględnił
w projekcie miejscowego planu szlak
drożny wytyczony przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach do sprawy I Ns 307/17
o ustanowienie drogi koniecznej według
szkicu
sytuacyjno
wysokościowego, który przedkładamy
w załączeniu.
Wójt Gminy niech wreszcie przyjmie do
wiadomości
fakt,
że
zgodnie
z uzasadnieniem Wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego sygn. akt: II
OSK 1356/17 z dnia 23 stycznia 2018r.
działki nr 887, 874, 881 i 875 stanowią
ogrodzony kompleks infrastruktury
działalności gospodarczej
Ośrodka
Rewalidacyjno
Wychowawczego Dwór "Zwyciąż",
urządzony wyłącznie z prywatnych
środków [osoby prywatne], oddany do
użytkowania prawomocną decyzją
administracyjną.
Zatem ingerowanie na podstawie aktów
prawa miejscowego w wykonywanie
usług
działalności
gospodarczej
placówki oświatowej dla dzieci
niepełnosprawnych
godzi
w zindywidualizowane, realne dobra
prawne
[osoby
prywatne]
prowadzących działalność, ograniczając
im prawo do prowadzenia tej
działalności przez wytyczanie drogi
wewnętrznej po działce nr 887.
Pomimo
jasnych
wskazań
w uzasadnieniu Wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego sygn. akt: II
OSK 1356/17 z dnia 23 stycznia 2018r.,
Wójt Gminy Wiśniowa po raz kolejny
nie podjął
jakiejkolwiek
próby
rozważenia innego przebiegu drogi do
działek nr 876, 843/1 i 877/3 czym
przekroczył
władztwo
planistyczne i świadomie wywołał
konflikt
wykazaniem
w projekcie
miejscowego
planu
działki
nr
887 w Lipniku jako drogi wewnętrznej rozdzielając tym samym nasze
nieruchomości,
które
stanowią
ogrodzony i już zagospodarowany
kompleks działalności gospodarczej.
W związku z powyższym, wnosimy jak
na wstępie.
Załącznik:
szkic
sytuacyjno
wysokościowy do sprawy o sygn. akt:
I Ns 307/17 – lx

LIPNIK
dz. nr 861/3,
404,
876,
843/1,
877/3,
887,
874,
881,
875

uwzględnienie wniosków oraz uwag
części współwłaścicieli
i przeznaczenie nieruchomości pod
tereny dróg wewnętrznych oraz
częściowo tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU,
w których także oprócz zabudowy
kubaturowej, można lokalizować
dojazdy wewnętrzne.
Działki nr 861/3, 404, 876, 843/1,
nieuwzględni 877/3, nie stanowią własności lub
ona w całości współwłasności składających uwagi.
Wobec czego nie uwzględnia się
uwagi. Z treści uwagi wynika też że
dotyczy ona także dz. nr 887, 874,
881, 875 w Lipniku. Działka nr
887 zgodnie z projektem planu
znajduje się w terenach dróg
wewnętrznych 1KDW oraz
częściowo w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU.
Zgodnie ze stanem ujawnionym
w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego wg. stanu na
dzień wydania niniejszego
rozstrzygnięcia posiada klaso użytek
„dr” – droga. Nie podzielamy
stanowiska aby opracowany projekt
planu naruszał przywołany wyrok
Naczelnego Sądu
Administracyjnego, ponieważ
sytuacji przy opracowaniu
niniejszego projektu planu
nie można porównywać z uchyloną
w części Uchwałą Nr XIV/87/08
Rady Gminy Wiśniowa z dnia
16 czerwca 2008. W obecnym
projekcie MPZP, organ planistyczny,
pomimo braku interesu publicznego,
przy obejmowaniu przedmiotowej
nieruchomości terenami dróg
wewnętrznych KDW, uwzględnił
natomiast wnioski złożone do
niniejszego planu przez część
współwłaścicieli nieruchomości, aby
przedmiotową nieruchomość objąć
terenami dróg wewnętrznych KDW,
przy jednoczesnym
nieuwzględnieniu Państwa
wniosków, aby tego nie robić.
Zaznaczamy ponadto, że nie są
Państwo wyłącznymi posiadaczami
nieruchomości dz. nr 887, ponieważ
nie potwierdza tego treść księgi
wieczystej prowadzonej dla
przedmiotowej nieruchomości, przez
Sąd Rejonowy w Myślenicach, V
Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Dobczycach.
Numeru księgi wieczystej
nie podajemy ze względu ochronę
danych osobowych. Część
współwłaścicieli na etapie wyłożenia
do wglądu w dalszym ciągu składała
uwagi, aby przedmiotową
nieruchomość pozostawić
w terenach dróg wewnętrznych
KDW. Organ planistyczny, uznał, że
skoro część współwłaścicieli
wnioskuje o przeznaczenie działki nr
887 jako tereny dróg wewnętrznych,
a w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego działka
posiada klaso użytek „dr” (droga) to
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W ślad za wnioskami z dnia 20 maja
Osoba fizyczna 2016r. oraz z 11 kwietnia 2017r.,
ponawiamy zgłoszenie faktycznie
wykonywanego od wielu pokoleń
dojazdu do działki nr 542 w Lipniku
przez [osoba prywatna] szlakiem
drożnym o nr ewidencyjnych: 550,
552,380, 540 wnosząc
aby
Urząd
Gminy
w Wiśniowej reprezentowany przez
Wójta Bogumiła Pawlaka, uwzględnił tą
drogę w projekcie miejscowego planu.
Ze
wskazanego
traktu
komunikacyjnego przebiegającego po
wskazanych
działkach,
[osoba
prywatna] zam. Lipnik 223 korzysta
od zawsze.
Wójt ma wiedzę z urzędu, że jest to
jedyny możliwy dojazd do zabudowań
Lipnik 223, gdyż na działce
28.01.2020
454 w Lipniku znajduje się kilku
metrowa
wyrwa
wodna,
która
uniemożliwia przejście i przejazd przez
nią. Ponadto w żadnym wypadku
nie wyrażamy zgody na budowę drogi
na działce 454 oraz wycięcie lasu.
Wójt Gminy niech wreszcie przyjmie do
wiadomości
fakt,
że
zgodnie
z uzasadnieniem Wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego sygn. akt: II
OSK 1356/17 z dnia 23 stycznia 2018r.
działki nr 887, 874, 881 i
875 stanowią ogrodzony kompleks
infrastruktury działalności
gospodarczej
Ośrodka
Rewalidacyjno
Wychowawczego Dwór "Zwyciąż",
urządzony wyłącznie z prywatnych
środków [osoby prywatne], oddany do

Poz. 1882

LIPNIK
dz. nr 550,
552,
380,
540,
542,
887,
874,
881,
875

najlepszym rozwiązaniem będzie
uwzględnienie wniosków oraz uwag
części współwłaścicieli
i przeznaczenie nieruchomości pod
tereny dróg wewnętrznych oraz
częściowo tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU,
w których także oprócz zabudowy
kubaturowej, można lokalizować
dojazdy wewnętrzne.
Jak wynika z pozwolenia na
użytkowanie budynku
rehabilitacyjnego, znajduje się on
wraz z zagospodarowaniem terenu
na działce nr 875 (na dzień wydania
pozwolenia 875/1), a więc
nieruchomości która jest przyległa
do działki nr 887. Zaświadczenie
potwierdzające przyjęcie zgłoszenia
zamiaru zmiany sposobu
użytkowania budynku
rehabilitacyjnego na ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy
również zostało wydane dla działki
nr 875, a wiec nieruchomości
przyległej. Nie ma więc podstaw
stwierdzenie że droga rozdziela
jakiekolwiek nieruchomości objęte
legalnymi decyzjami
administracyjnymi. Natomiast samo
ogrodzenie terenu komunikacji
nie przekreśla jego funkcji
komunikacyjnej, a korzystanie
z ogrodzonej drogi powinno się
odbywać z poszanowaniem prawa
własności i nie jest w tym przypadku
niemożliwe.
Działki nr 550, 552, 380, 540,
nieuwzględni 542 nie stanowią własności lub
ona w całości współwłasności składających uwagi.
Wobec czego nie uwzględnia się
uwagi. Z treści uwagi wynika też że
dotyczy ona także dz. nr 887, 874,
881, 875 w Lipniku. Działka nr
887 zgodnie z projektem planu
znajduje się w terenach dróg
wewnętrznych 1KDW oraz
częściowo w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU.
Zgodnie ze stanem ujawnionym
w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego wg. stanu na
dzień wydania niniejszego
rozstrzygnięcia posiada klaso użytek
„dr” – droga. Nie podzielamy
stanowiska aby opracowany projekt
planu naruszał przywołany wyrok
Naczelnego Sądu
Administracyjnego, ponieważ
sytuacji przy opracowaniu
niniejszego projektu planu
nie można porównywać z uchyloną
w części Uchwałą Nr XIV/87/08
Rady Gminy Wiśniowa z dnia
16 czerwca 2008. W obecnym
projekcie MPZP, organ planistyczny,
pomimo braku interesu publicznego,
przy obejmowaniu przedmiotowej
nieruchomości terenami dróg
wewnętrznych KDW, uwzględnił
natomiast wnioski złożone do
niniejszego planu przez część
współwłaścicieli nieruchomości, aby
przedmiotową nieruchomość objąć
terenami dróg wewnętrznych KDW,
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użytkowania prawomocną decyzją
administracyjną.
Zatem ingerowanie na podstawie aktów
prawa miejscowego w wykonywanie
usług
działalności
gospodarczej
placówki oświatowej dla dzieci
niepełnosprawnych
godzi
w zindywidualizowane, realne dobra
prawne
[osoby
prywatne]
prowadzących działalność, ograniczając
im prawo do prowadzenia tej
działalności przez wytyczanie drogi
wewnętrznej po działce nr 887.
Zgodnie z powyższym, wnosimy aby
Wójt Gminy Wiśniowa uwzględnił
w projekcie miejscowego planu faktycznie wykonywany przez [osoba
prywatna] dojazd po działkach nr 550,
552,380, 540.
Nie
uwzględnienie
niniejszego
wniosku, będzie stanowiło wywołanie
konfliktu wykazaniem w projekcie
miejscowego
planu
działki
nr
887 w Lipniku jako drogi wewnętrznej w celu
rozdzielenia
naszych
nieruchomości,
stanowiących
ogrodzony i już zagospodarowany
kompleks działalności gospodarczej

54.

W ślad za wnioskami z dnia 20 maja
Osoba fizyczna 2016r. oraz z 11 kwietnia 2017r.,
ponawiamy zgłoszenie faktycznie
wykonywanego od wiciu pokoleń
dojazdu do działki nr 530 w Lipniku
przez [osoba prywatna] szlakiem
28.01.2020
drożnym o nr ewidencyjnych: 524/1,
528 i 530 - wnosząc aby Urząd Gminy
w Wiśniowej reprezentowany przez
Wójta Bogumiła Pawlaka, uwzględnił tą
drogę w projekcie miejscowego planu.
Ze
wskazanego
traktu

LIPNIK
dz. nr 524/1,
528,
530,
887,
874,
881,
875

przy jednoczesnym
nieuwzględnieniu Państwa
wniosków, aby tego nie robić.
Zaznaczamy ponadto, że nie są
Państwo wyłącznymi posiadaczami
nieruchomości dz. nr 887, ponieważ
nie potwierdza tego treść księgi
wieczystej prowadzonej dla
przedmiotowej nieruchomości, przez
Sąd Rejonowy w Myślenicach, V
Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Dobczycach.
Numeru księgi wieczystej
nie podajemy ze względu ochronę
danych osobowych. Część
współwłaścicieli na etapie wyłożenia
do wglądu w dalszym ciągu składała
uwagi, aby przedmiotową
nieruchomość pozostawić
w terenach dróg wewnętrznych
KDW. Organ planistyczny, uznał, że
skoro część współwłaścicieli
wnioskuje o przeznaczenie działki nr
887 jako tereny dróg wewnętrznych,
a w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego działka
posiada klaso użytek „dr” (droga) to
najlepszym rozwiązaniem będzie
uwzględnienie wniosków oraz uwag
części współwłaścicieli
i przeznaczenie nieruchomości pod
tereny dróg wewnętrznych oraz
częściowo tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU,
w których także oprócz zabudowy
kubaturowej, można lokalizować
dojazdy wewnętrzne.
Jak wynika z pozwolenia na
użytkowanie budynku
rehabilitacyjnego, znajduje się on
wraz z zagospodarowaniem terenu
na działce nr 875 (na dzień wydania
pozwolenia 875/1), a więc
nieruchomości która jest przyległa
do działki nr 887. Zaświadczenie
potwierdzające przyjęcie zgłoszenia
zamiaru zmiany sposobu
użytkowania budynku
rehabilitacyjnego na ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy
również zostało wydane dla działki
nr 875, a wiec nieruchomości
przyległej. Nie ma więc podstaw
stwierdzenie że droga rozdziela
jakiekolwiek nieruchomości objęte
legalnymi decyzjami
administracyjnymi. Natomiast samo
ogrodzenie terenu komunikacji
nie przekreśla jego funkcji
komunikacyjnej, a korzystanie
z ogrodzonej drogi powinno się
odbywać z poszanowaniem prawa
własności i nie jest w tym przypadku
niemożliwe.
Działki nr 524/1, 528,
nieuwzględni 530 nie stanowią własności lub
ona w całości współwłasności składających uwagi.
Wobec czego nie uwzględnia się
uwagi. Z treści uwagi wynika też że
dotyczy ona także dz. nr 887, 874,
881, 875 w Lipniku. Działka nr
887 zgodnie z projektem planu
znajduje się w terenach dróg
wewnętrznych 1KDW oraz
częściowo w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 216 –

komunikacyjnego przebiegającego po
wskazanych
działkach,
[osoba
prywatna] zam. Lipnik 5 korzysta od
zawsze.
Wójt ma wiedzę z urzędu, że jest to
jedyny możliwy dojazd do zabudowań
Lipnik 5, gdyż na działce 454 w Lipniku
znajduje się kilku metrowa wyrwa
wodna, która uniemożliwia przejście
i przejazd przez nią. Ponadto w żadnym
wypadku nie wyrażamy zgody na
budowę drogi na działce 454 oraz
wycięcie lasu.
Wójt Gminy niech wreszcie przyjmie do
wiadomości
fakt,
że
zgodnie
z uzasadnieniem Wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego sygn. akt:
U OSK 1356/17 z dnia 23 stycznia
2018r. działki nr 887, 874, 881 i 875
stanowią ogrodzony kompleks
infrastruktury działalności
gospodarczej
Ośrodka
Rewalidacyjno
Wychowawczego Dwór "Zwyciąż",
urządzony wyłącznie z prywatnych
środków [osoby prywatne], oddany do
użytkowania prawomocną decyzją
administracyjną.
Zatem ingerowanie na podstawie aktów
prawa miejscowego w wykonywanie
usług
działalności
gospodarczej
placówki oświatowej dla dzieci
niepełnosprawnych
godzi
w zindywidualizowane, realne dobra
prawne
[osoby
prywatne]
prowadzących działalność, ograniczając
im prawo do prowadzenia tej
działalności przez wytyczanie drogi
wewnętrznej po działce nr 887.
Zgodnie z powyższym, wnosimy aby
Wójt Gminy Wiśniowa uwzględnił
w projekcie miejscowego planu faktycznie wykonywany przez [osoba
prywatna]dojazd po działkach nr 524/1,
528 i 530.
Lipnik
Nie
uwzględnienie
niniejszego
wniosku, będzie stanowiło wywołanie
konfliktu wykazaniem w projekcie
miejscowego
planu
działki
nr
887 w Lipniku jako drogi wewnętrznej w celu
rozdzielenia
naszych
nieruchomości,
stanowiących
ogrodzony i już zagospodarowany
kompleks działalności gospodarczej.

Poz. 1882
i zabudowy usługowej 2MNU.
Zgodnie ze stanem ujawnionym
w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego wg. stanu na
dzień wydania niniejszego
rozstrzygnięcia posiada klaso użytek
„dr” – droga. Nie podzielamy
stanowiska aby opracowany projekt
planu naruszał przywołany wyrok
Naczelnego Sądu
Administracyjnego, ponieważ
sytuacji przy opracowaniu
niniejszego projektu planu
nie można porównywać z uchyloną
w części Uchwałą Nr XIV/87/08
Rady Gminy Wiśniowa z dnia
16 czerwca 2008. W obecnym
projekcie MPZP, organ planistyczny,
pomimo braku interesu publicznego,
przy obejmowaniu przedmiotowej
nieruchomości terenami dróg
wewnętrznych KDW, uwzględnił
natomiast wnioski złożone do
niniejszego planu przez część
współwłaścicieli nieruchomości, aby
przedmiotową nieruchomość objąć
terenami dróg wewnętrznych KDW,
przy jednoczesnym
nieuwzględnieniu Państwa
wniosków, aby tego nie robić.
Zaznaczamy ponadto, że nie są
Państwo wyłącznymi posiadaczami
nieruchomości dz. nr 887, ponieważ
nie potwierdza tego treść księgi
wieczystej prowadzonej dla
przedmiotowej nieruchomości, przez
Sąd Rejonowy w Myślenicach, V
Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Dobczycach.
Numeru księgi wieczystej
nie podajemy ze względu ochronę
danych osobowych. Część
współwłaścicieli na etapie wyłożenia
do wglądu w dalszym ciągu składała
uwagi, aby przedmiotową
nieruchomość pozostawić
w terenach dróg wewnętrznych
KDW. Organ planistyczny, uznał, że
skoro część współwłaścicieli
wnioskuje o przeznaczenie działki nr
887 jako tereny dróg wewnętrznych,
a w oparcie ewidencji gruntów
i budynków, prowadzonym przez
Starostę Myślenickiego działka
posiada klaso użytek „dr” (droga) to
najlepszym rozwiązaniem będzie
uwzględnienie wniosków oraz uwag
części współwłaścicieli
i przeznaczenie nieruchomości pod
tereny dróg wewnętrznych oraz
częściowo tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej 2MNU,
w których także oprócz zabudowy
kubaturowej, można lokalizować
dojazdy wewnętrzne.
Jak wynika z pozwolenia na
użytkowanie budynku
rehabilitacyjnego, znajduje się on
wraz z zagospodarowaniem terenu
na działce nr 875 (na dzień wydania
pozwolenia 875/1), a więc
nieruchomości która jest przyległa
do działki nr 887. Zaświadczenie
potwierdzające przyjęcie zgłoszenia
zamiaru zmiany sposobu
użytkowania budynku
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Osoba fizyczna
55.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

28.01.2020

Osoba fizyczna
56.

29.01.2020

Osoba fizyczna
57.

29.01.2020

LIPNIK
dz. nr 467/1

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości lub tereny rekreacyjne
w związku z tym że działka jest
widokowa

LIPNIK
dz. nr 93/2

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości lub tereny rekreacyjne
w związku z tym że działka jest
widokowa

LIPNIK
dz. nr 93/4

rehabilitacyjnego na ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy
również zostało wydane dla działki
nr 875, a wiec nieruchomości
przyległej. Nie ma więc podstaw
stwierdzenie że droga rozdziela
jakiekolwiek nieruchomości objęte
legalnymi decyzjami
administracyjnymi. Natomiast samo
ogrodzenie terenu komunikacji
nie przekreśla jego funkcji
komunikacyjnej, a korzystanie
z ogrodzonej drogi powinno się
odbywać z poszanowaniem prawa
własności i nie jest w tym przypadku
niemożliwe.
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni zgodnie z ustaleniami Studium.
Pozostała część działki stanowi m.
ona
in. użytek leśny oraz znajduje się
częściowo
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki stanowi m.
in. użytek leśny oraz znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
nieuwzględni Uwzględniono całą działkę pod
ona
zabudowę zagrodową RM, zgodnie
częściowo
z ustaleniami Studium.
Uwzględniono część działki,

Osoba fizyczna
58.

29.01.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości lub tereny rekreacyjne
w związku z tym że działka jest
widokowa

LIPNIK
dz. nr 93/3

Osoba fizyczna
59.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

30.01.2020

LIPNIK
dz. nr 466

Osoba fizyczna

60.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

30.01.2020

Osoba fizyczna
61.

30.01.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

LIPNIK
dz. nr 703,
432,
764,
763

LIPNIK
dz. nr 516/1

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki stanowi m.
in. użytek leśny oraz znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
Pozostała
część działki znajduje się
częściowo
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działek nr 432,
764, 763 , w nawiązaniu do
nieuwzględni
obszarów sąsiednich i zgodnie
ona
z ustaleniami Studium. Pozostałe
częściowo
części działek znajdują się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia ich pod
zabudowę.
Działka nr 703 znajduje się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
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Osoba fizyczna
Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

62.

31.01.2020

63.

1.Zmniejszyć
powierzchnię
Osoba fizyczna biologicznie
czynną
do
0 lub
powierzchni
minimalnej
1%
powierzchni działki.
Cała powierzchnia działki nr 635/2 jest
04.02.2020
zabudowana budynkiem pawilonu
handlowego, drogą, chodnikiem oraz
miejscami postojowymi. Budynek
z dachem płaskim, Planowana jest
przebudowa dachu na dwuspadowy.

64.

65.

66.

W związku z ogłoszeniem Wójta
Osoba fizyczna Gminy Wiśniowa o wyłożeniu do
publicznego
wglądu
projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla
miejscowości
Lipnik, Węglówka i Wiśniowa wnoszę
sprzeciw
wobec
propozycji
przesunięcia pasa drogi w miejscowości
Lipnik (działka drogowa nr 175/1)
w kierunku działki ewidencyjnej nr
240/1 w miejscowości Lipnik której
jestem
właścicielem.
Propozycja
zmiany przesunięcia pasa drogi wpływa
istotnie na spadek wartości działki oraz
jej bezużyteczność. Pomimo, że działka
jest oznaczona jako teren budowlany
traci swoją powierzchnię użytkową,
zwłaszcza że pas drogi jest na całej jej
długości (ok. 120mb) a działka ma
kształt wąski i podłużny (od drugiej
05.02.2020
strony działkę ogranicza ciek wodny
WS oraz pas zieleni ZR). Państwa
propozycja przesunięcia pasu drogi
skutkuje tym, że lokalizacja linii
rozgraniczającej drogę ozn. 1KDL
znajduje się w odległości ok. 8.5mb od
obecnej
osi
drogi
asfaltowej.
Analogicznie
lokalizacja
nieprzekraczalnej
linii
zabudowy
znajduje się w odległości ok. 12.5 mb
od osi obecnej drogi. Uważam że te
odległości są nie do przyjęcia, ponieważ
znacznie wkraczają na teren mojej
działki, uniemożliwiając wybudowanie
w tym miejscu wiaty i placu zabaw
które
mam
tam
zaplanowane.
Nadmieniam, że jest to droga lokalna,
nieprowadząca do żadnej innej
miejscowości.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby
Dotyczy parcel gruntowych pgr. 321/22
i 321/24 wsi Lipnik (Kąty).
Osoba fizyczna
Wnoszę o zwrot moich parcel
05.02.2020
gruntowych pgr. 321/22 i 321/24
odebranych mi przez Gminę Wiśniowa
pod drogę o numerze działki 175/1
Jako
właściciel
nieruchomości
z działki
nr 191/1,
Osoba fizyczna utworzonej
położonej w miejscowości Lipnik,
05.02.2020
gmina Wiśniowa, objętej księgą
wieczystą
nr
KR2Y/00019939/5,
zwracam się z wnioskiem o:

LIPNIK
dz. nr 639/2,
640/2,
690

możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
W zakresie działki nr 939/2 uwaga
została uwzględniona
nieuwzględni
ona
częściowo
Uwzględniono znaczne części
działek nr 640/2, 690, zgodnie
z ustaleniami Studium.
Pozostałe części działek znajdują się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia ich pod
zabudowę
nieuwzględni
ona
częściowo

LIPNIK
dz. nr 635/2

Uwzględniono częściowo zmniejszono minimalną
powierzchnię biologicznie czynną do
10 % powierzchni

Korytarz drogi publicznej klasy
nieuwzględni lokalnej KDL został wyznaczony na
ona w całości podstawie obowiązującego planu
miejscowego. Droga ta jest
niezbędna do obsługi nowo
wyznaczonych terenów
przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową zlokalizowanych
w sąsiedztwie drogi KDL.
Natomiast na terenie dz. nr
240/1,teren przeznaczony pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną MN został
powiększony, więc nieruchomość
zyskuje na wartości.

LIPNIK
dz. nr 240/1

LIPNIK
dz. nr 175/1

nieuwzględni
ona w całości

Zwrot nieruchomości nie jest
przedmiotem planu miejscowego

Uwzględniono część działki,
LIPNIK
dz. nr 191/1

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki stanowi m.in.
użytek leśny oraz znajduje się poza
obszarem zurbanizowanym
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1) przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa jednorodzinna ,
symbol planu - MN) całej powierzchni
tej działki, z wyłączeniem obszaru lasu
- w sposób zobrazowany na załączniku
nr 1 do tego wniosku
2) a w razie nieuwzględnienia w całości
wniosku nr 1, wnoszę o:
a)powiększenie
obszaru
przeznaczonego na tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
z dopuszczeniem usług i zabudowy
zagrodowej (symbol planu - MN),
poprzez rozciągnięcie tego obszaru, od
obecnie
proponowanego,
umiejscowionego w południowo wschodniej części działki (jednakże
nie sięgającego obecnie południowowschodniej granicy tej działki), do
południowo- wschodniej granicy tej
działki, w taki sposób, aby obszar ten
sięgał granicy z działką nr 480, w sposób zobrazowany na załączniku
nr 2 do tego wniosku,
b)poszerzenie
obszaru
tereny
zabudowy zagrodowej (symbol planu RM), umiejscowionego w połowie
długości tej działki, w kierunku
północno - zachodnim, w taki sposób
aby obszar zabudowy rozciągał się
nieprzerwanie,
od
obecnie
proponowanego do linii lasu,
występującej na północno - zachodniej
części działki, oraz powiększenie tego
obszaru, od obecnie proponowanego,
w kierunku południowo- zachodniego
krańca tej działki, w taki sposób, aby
obszar tereny zabudowy zagrodowej
(symbol planu - RM) rozciągał się
nieprzerwanie
do
obszaru
przeznaczonego na tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
z dopuszczeniem usług i zabudowy
zagrodowej (symbol planu - MN) w sposób zobrazowany na załączniku
nr 2 do tego wniosku.
UZASADNIENIE
1. Wnioskowana zmiana zwiększa
szanse na racjonalne zagospodarowanie
nieruchomości utworzonej z działki nr
191/1, położonej w Lipniku, albowiem
stworzyłaby możliwość zabudowy tej
działki, w części północno-zachodniej,
przy linii lasu, albo południowowschodniej części działki, w jej
najszerszej części.
Obecnie proponowany obszar tereny
zabudowy zagrodowej (symbol planu
RM), umiejscowiony w środkowej
części działki, praktycznie wyklucza
taką
zabudowę,
z uwagi
na
niedostępność wszelkich "mediów"
w tym obszarze.
Jedyną realną możliwość zaopatrzenia
nowo
wznoszonego
budynku
w "media",
jest
przeprowadzenie
przyłączy tych "mediów" od budynków
położonych na działkach nr: 458,
498 i 182, położonych na sąsiednich
działkach
usytuowanych
na
wzniesieniu, przy ścianie lasu, tj. na
północny-zachód
od
obecnie
proponowanego obszaru zabudowy
zagrodowej na działce nr 191/1, albo
przeprowadzenie
tych
"mediów"
z budynków,
położonych
na
południowy-wschód
od
obecnie
proponowanego obszaru zabudowy

wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
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zagrodowej,
posadowionych
na
działkach nr 476/1 i 569/1.
W sąsiedztwie obecnie proponowanego
obszaru tereny zabudowy zagrodowej
(symbol planu - RM) nie ma żadnych
zabudowań
i nie
możliwości
przeprowadzenia mediów do działki
nr 191/1.
2. Poszerzenie
obszaru
przeznaczonego na tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
z dopuszczeniem usług i zabudowy
zagrodowej (symbol planu - MN), na
całą
powierzchnię
działki,
z wyłączeniem obszaru lasu, albo
chociaż powiększenie obszaru tereny
zabudowy zagrodowej (symbol planu RM) w kierunku północno - zachodnim
( do linii lasu), bądź w kierunku
południowo- wschodnim, stworzy
szansę na racjonalne zagospodarowanie
całej działki.
Wzniesienie budynku w najwyższej
części działki, północno-zachodniej ,
przy
ścianie
lasu
pozwoliłoby
wykorzystać walory widokowe tej
części działki. Z okien budynku
wzniesionego
w tym
miejscu,
rozciągałby się rozległy widok
w kierunku południowo - wschodnim.
Natomiast,
powiększenie
obszaru
przeznaczonego na tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
z dopuszczeniem usług i zabudowy
zagrodowej (symbol planu - MN),
w taki sposób, aby obszar ten sięgał
granicy z działką nr 480, pozwoliłoby
wykorzystać optymalnie obecny kształt
działki nr 191/1, która na całej długości
jest bardzo wąska (ze średnią
szerokością około 30 m), a jedynie
w południowo-wschodniej
części
znacznie poszerza się, do dwu a nawet
trzykrotności tej szerokości, stwarzając
dogodne warunki do zabudowy.
Niestety, dotychczas proponowany
zasięg tego obszaru (symbol planu MN), nie obejmuje najszerszego
fragmentu tej działki, przylegającego
do granicy z działką nr 480, i przez to
uniemożliwia
racjonalne
zagospodarowanie
najlepszego
fragmentu tej działki.
3. Dopuszczenie
zabudowy
w południowo-wschodniej części , albo
w północno - zachodniej części działki
nr 191/1 stworzyłoby też możliwość
poprawy parametrów użytkowych tej
oraz działek sąsiednich.
Jeden rzut oka na mapę, pozwala
stwierdzić, że nie tylko działka nr 191/1,
na przeważającej części długości, jest
długa i wąska, co utrudnia a wręcz
uniemożliwia
jej
racjonalne
wykorzystanie. Podobnych ograniczeń
doznają właściciele nieruchomości
sąsiednich, tj. działek o numerach:
190/1, 461/2, 461/3, 468, 473/3 i 187/1.
Rozciągnięcie obszaru przeznaczonego
na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług
i zabudowy zagrodowej (symbol planu MN), na całą jej powierzchnię,
z wyłączeniem obszaru lasu, albo
chociaż poszerzenie tego obszaru
w kierunku południowo -wschodnim,
do granicy z działką nr 480,
z jednoczesnym rozszerzeniem obszaru
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tereny zabudowy zagrodowej (symbol
planu - MR) , na pozostałą część działki
nr 191/1 (z wyłączeniem obszaru lasu),
zwiększyłoby szansę na złożenie przez
właścicieli
nieruchomości,
utworzonych z tych działek, zgodnego
wniosku ( o którym mowa w art.98b
ustawy gospodarce nieruchomościami)
o ich połączenie i ponowny podział na
działki
gruntu,
o kształtach
i rozmiarach, umożliwiających ich
racjonalne zagospodarowanie. Pozostawienie
obszaru
tereny
zabudowy zagrodowej ( symbol planu RM)
i obszaru
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
z dopuszczeniem usług i zabudowy
zagrodowej (symbol planu - MN)
w dotychczasowym kształcie, znacząco
zmniejszy obszar gruntów, nadających
się do takiej "wymiany", i praktycznie
uniemożliwi osiągnięcie porozumienia
tym
zakresie
przez
właścicieli
sąsiadujących ze sobą działek.
4. Proszę też o wzięcie pod uwagę
wymiaru
ekonomicznego
podejmowanych
rozstrzygnięć.
Bardzo
wysoko
cenię
walory
krajobrazowe Gminy Wiśniowa. Nie
przypadkiem nabyłem nieruchomość
utworzoną z działki nr 191/, położoną
w Lipniku, albowiem od dawna
marzyłem o możliwości wybudowania
domu
i zamieszkania
w tej
miejscowości. Obecnie procedowana
zmiana
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
stwarza nadzieję na realizację mojego
marzenia. Gdyby to się udało, znacząca
część płaconego przeze mnie podatku
dochodowego
(wedle
obecnych
przepisów ponad 38%) przypadałaby
Gminie Wiśniowa.
Proszę o wnikliwe rozważenie moich
uwag, i podjęcie rozstrzygnięć, które
pozwolą mi na dołączenie do grona
mieszkańców Gminy Wiśniowa.
Łączę wyrazy szacunku
Uwzględniono część działki,
Osoba fizyczna
67.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

06.02.2020

LIPNIK
dz. nr 1015/1

Osoba fizyczna

68.

07.02.2020

Wnosimy o likwidację obszaru terenu
oznaczonego w projekcie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
symbolem
4KPJ
z nieruchomości,
której
jesteśmy
współwłaścicielami - działki nr 132/4.
Kategoria drogi oznaczona symbolem
4KPJ - tereny ciągów pieszo jezdnych
(publicznych), określona jako wymóg
wynikający z potrzeb kształtowania
przestrzeni
publicznych
została
przedstawiona na działce prywatnej.
Jednocześnie nadmieniamy, że droga
przebiegająca po tej nieruchomości
stanowi teren prywatny.

LIPNIK
dz. nr 132/4

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Publiczny ciąg pieszo-jezdny
oznaczony symbolem 4KPJ,
nieuwzględni
wyznaczony w planie, został
ona w całości
przejęty z obowiązującego planu
miejscowego gdzie wskazano w tym
miejscu drogę wewnętrzną KDW
oraz w nawiązaniu do faktycznie
istniejącego w terenie szlaku
drożnego. Droga – ciąg pieszojezdny obsługuje duży kompleks
terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, z dopuszczeniem
usług i zabudowy zagrodowej.
Zmiana funkcji w stosunku do
obecnie obowiązującego MPZP
z terenów dróg wewnętrznych KDW
na publiczny ciąg pieszo-jezdny
4KPJ umożliwi w przyszłości
Gminie Wiśniowa zakup gruntu
i przejęcie od właścicieli
obowiązków utrzymywania ciągu
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Osoba fizyczna

69.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

07.02.2020

LIPNIK
dz. nr 433/5,
433/7

Osoba fizyczna

70.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

07.02.2020

71.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
Osoba fizyczna budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w nieruchomości
Proszę
o poszerzenie
terenu
07.02.2020
budowlanego o 5m. b. do strefy
oddziaływania ś/n oraz pozostawienie
terenu budowlanego na całej pozostałej
działce

72.

07.02.2020

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości
Wnosimy o likwidację obszaru terenu
Osoba fizyczna oznaczonego w projekcie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
symbolem
4KPJ
z naszej nieruchomości - działki nr 241.
Kategoria drogi oznaczona symbolem
4KPJ - tereny ciągów pieszo jezdnych
(publicznych), określona jako wymóg
wynikający z potrzeb kształtowania
przestrzeni
publicznych
została
przedstawiona na działce prywatnej.
Jednocześnie nadmieniamy, że droga
przebiegająca po tej nieruchomości
07.02.2020
stanowi teren prywatny. W żadnym
wypadku nie może zachodzić sytuacja,
w której
obsługa
terenów
komunikacyjnych odnoszących się do
strefy przestrzeni publicznych zostaje
zlokalizowana
na
prywatnych
nieruchomościach, gdyż przypisane
ustalenia dotyczące poszczególnych
kategorii dróg wychodzą swoim
zasięgiem po za ich prawne możliwości.
Ponadto informujemy, że definicja
drogi publicznej (art. 1, art. 2) oraz
prawna możliwość określenia drogi
wewnętrznej
(art. 8)
zostały
Osoba fizyczna

73.

LIPNIK
dz. nr 555,
433/4,
317

LIPNIK
dz. nr 346

LIPNIK
dz. nr 999

LIPNIK
dz. nr 241

komunikacyjnego, obsługującego
duży kompleks istniejącej
zabudowy.
W zakresie działki nr 433/7 uwaga
została uwzględniona
nieuwzględni
ona
częściowo
Uwzględniono część działki
nr 433/5, w nawiązaniu do terenów
sąsiednich, zgodnie z ustaleniami
Studium. Pozostała część działki
stanowi m. in. użytek leśny oraz
znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę.
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni nr 317/1, (około 95%powierzchni),
zgodnie z ustaleniami Studium,
ona
częściowo z wyłączeniem zieleni wzdłuż cieku
wodnego.
Uwzględniono część działki
nr 433/4, w nawiązaniu do terenów
sąsiednich, zgodnie z ustaleniami
Studium. Pozostała część działki
stanowi m. in. użytek leśny oraz
znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
w Studium i nie ma możliwości
przeznaczenia jej pod zabudowę.
Działka nr 555 znajduje się poza
obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę.
Uwzględniono znaczną część działki
nieuwzględni (około 90%powierzchni), zgodnie
z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Działka znajduje się poza obszarem
zurbanizowanym wskazanym
nieuwzględni
w
Studium , stanowi użytek leśny
ona w całości
i nie ma możliwości przeznaczenia
jej pod zabudowę.
Ciąg pieszo-jezdny 4KPJ tylko
nieuwzględni w niewielkim fragmenciecie przy
ona w całości skrzyżowaniu z drogą gminną KDL
został zaplanowany na działce nr
241. Publiczny ciąg pieszo-jezdny
oznaczony symbolem 4KPJ,
wyznaczony w planie, został
przejęty z obowiązującego planu
miejscowego gdzie wskazano w tym
miejscu drogę wewnętrzną KDW
oraz w nawiązaniu do faktycznie
istniejącego w terenie szlaku
drożnego. Droga – ciąg pieszojezdny obsługuje duży kompleks
terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, z dopuszczeniem
usług i zabudowy zagrodowej.
Zmiana funkcji w stosunku do
obecnie obowiązującego MPZP
z terenów dróg wewnętrznych KDW
na publiczny ciąg pieszo-jezdny
4KPJ umożliwi w przyszłości
Gminie Wiśniowa zakup gruntu
i przejęcie od właścicieli
obowiązków utrzymywania ciągu
komunikacyjnego, obsługującego
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przedstawione w przepisach ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. Nie może zachodzić sytuacja,
w której akt prawa miejscowego jest
sprzeczny
z obowiązującymi
przepisami prawa i narusza zasadniczo
prawo własności bez zachowania
powszechny.
Wnosimy o likwidację obszaru terenu
Osoba fizyczna oznaczonego w projekcie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
symbolem
4KPJ
z naszych nieruchomości - działek nr
132/1,
132/4.
Kategoria
drogi
oznaczona symbolem 4KPJ - tereny
ciągów pieszo jezdnych (publicznych),
określona jako wymóg wynikający
z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych została przedstawiona na
działkach prywatnych. Jednocześnie
nadmieniamy, że droga przebiegająca
po tych nieruchomościach stanowi teren
prywatny.
W żadnym
wypadku
nie może zachodzić sytuacja, w której
obsługa terenów komunikacyjnych
odnoszących się do strefy przestrzeni
07.02.2020
publicznych zostaje zlokalizowana na
prywatnych nieruchomościach, gdyż
przypisane
ustalenia
dotyczące
poszczególnych
kategorii
dróg
wychodzą swoim zasięgiem po za ich
prawne
możliwości.
Ponadto
informujemy, że definicja drogi
publicznej (art, 1, art. 2) oraz prawna
możliwość
określenia
drogi
wewnętrznej
(art. 8)
zostały
przedstawione w przepisach ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. Nie może zachodzić sytuacja,
w której akt prawa miejscowego jest
sprzeczny
z obowiązującymi
przepisami prawa i narusza zasadniczo
prawo własności bez zachowania
powszechnych
procedur
ich
ograniczenia.
Proszę o zmianę przeznaczenia części
Osoba fizyczna działki nr 338/7 Lipnik- Gmina
Wiśniowa oznaczonej symbolem 10R
na
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną, z dopuszczeniem usług
i zabudowy zagrodowej (MN). Dzięki
10.02.2020
tej zmianie cała działka będzie miała
jednakowe przeznaczenie. W pobliskim
sąsiedztwie inne działki o podobnej
powierzchni zostały przekształcone z R
na
MN
w wyłożonym
planie
miejscowym. Jako przykład można
podać tereny o symbolu 18 MN.

Poz. 1882
duży kompleks istniejącej
zabudowy.

nieuwzględni
ona w całości

LIPNIK
dz. nr 132/1,
132/4

Publiczny ciąg pieszo-jezdny
oznaczony symbolem 4KPJ,
wyznaczony w planie, został
przejęty z obowiązującego planu
miejscowego gdzie wskazano w tym
miejscu drogę wewnętrzną KDW
oraz w nawiązaniu do faktycznie
istniejącego w terenie szlaku
drożnego. Droga – ciąg pieszojezdny obsługuje duży kompleks
terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, z dopuszczeniem
usług i zabudowy zagrodowej.
Zmiana funkcji w stosunku do
obecnie obowiązującego MPZP
z terenów dróg wewnętrznych KDW
na publiczny ciąg pieszo-jezdny
4KPJ umożliwi w przyszłości
Gminie Wiśniowa zakup gruntu
i przejęcie od właścicieli
obowiązków utrzymywania ciągu
komunikacyjnego, obsługującego
duży kompleks istniejącej
zabudowy.

Uwzględniono część działki,

LIPNIK
dz. nr 338/7

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę

Uwzględniono część działki,
Osoba fizyczna
76.

Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

10.02.2020

LIPNIK
dz. nr 982

Osoba fizyczna
Proszę o przekwalifikowanie na tereny
budowlane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna MN) w/w
nieruchomości

77.

10.02.2020

78.

Na podstawie art. 18 ustawy z 27 marca
2003 r.
o planowaniu
10.02.2020 Osoba fizyczna
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
składamy następujące wnioski i uwagi

LIPNIK
dz. nr 338/5

LIPNIK
dz. nr 405/1,
406/1,
419/1,

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działki,
nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę
Uwzględniono część działek,
w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
Pozostałe części działek znajdują się
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dotyczące wyłożonego do wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Wiśniowa,
dotyczące
nieruchomości
położonych
w miejscowości Lipnik, na działkach
o numerach ewidencyjnych 405/1,
406/1, 419/1, 419/2 i 419/3.
Projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
przewiduje na ww. działkach tereny
rolnicze R12 i częściowo tereny
zabudowy zagrodowej 5RM. Są to już
tereny częściowo zurbanizowane, które
są
sukcesywnie
zabudowywane,
natomiast zanika działalność rolnicza.
Ponadto działki te zostały już
geodezyjnie podzielone z myślą o ich
zagospodarowaniu
zabudową
jednorodzinną.
Wobec powyższego prosimy, aby ww.
działki w całości objąć terenem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
i zabudowy zagrodowej o symbolu
planu MN.
Jednocześnie prosimy o uwzględnienie
dojazdu do ww. działek kategorią drogi
wewnętrznej KDW, tak aby plan
miejscowy
urzeczywistniał
obowiązujący już stan faktyczny terenu.
Uwzględnienie powyższych uwag
i wniosków, a następnie uchwalenie
planu miejscowego w proponowanym
przez nas kształcie umożliwi jego dalsze
funkcjonowanie
i nie
spowoduje
naruszenia naszego interesu prawnego
W
związku
z obwieszczeniem
Osoba fizyczna o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Wiśniowa - obejmującego
obszar miejscowości Lipnik, zwracamy
10.02.2020
się z prośbą o przekształcenie w całości
działki numer 749/18 o powierzchni
0,4256 ha na działkę budowlaną.
Przedmiotową działkę chcielibyśmy
wykorzystać na cele związane z
zabudową jednorodzinną

Poz. 1882
419/2,
419/3

nieuwzględni poza obszarem zurbanizowanym
ona
wskazanym w Studium i nie ma
częściowo możliwości przeznaczenia ich pod
zabudowę.
Nie wyznaczono liniami
rozgraniczającymi terenu drogi
wewnętrznej - zapisy planu
dopuszczają wydzielenie dojazdów
wewnętrznych, dojść, ciągów
pieszych i rowerowych

Uwzględniono część działki,

LIPNIK
dz. nr 749/18

nieuwzględni w nawiązaniu do terenów sąsiednich,
zgodnie z ustaleniami Studium.
ona
częściowo Pozostała część działki znajduje się
poza obszarem zurbanizowanym
wskazanym w Studium i nie ma
możliwości przeznaczenia jej pod
zabudowę

Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 1781 z późn. zm.).
Ogólna klauzula informacyjna
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO),informuję, że:
1) Administratorem danych jest Gmina Wiśniowa, mająca siedzibę w Wiśniowej pod adresem: 32-412
Wiśniowa 441.
2) Z administratorem można kontaktować się:
• listownie: 32-412 Wiśniowa 441
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.wisniowa.malopolska.pl/
• telefonicznie 12 2714086,
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail na adres:iod@wisniowa.malopolska.pl lub telefonicznie pod nr tel.:122714086. Z Inspektorem

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 225 –

Poz. 1882

Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych
przetwarzanych przez administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit. e
RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020 r. poz.164 z późn.
zm.).
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
6) żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa);
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci
danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana
do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu
prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form
komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie
poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany.
Jednak nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Teresa Rokosz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/129/20
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 24 lutego 2020 r.
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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 – tekst jedn. z późn. zm.),
art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 23 – tekst jedn.), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
1. W obszarze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Lipnik, przewiduje
się, że mogą wystąpić potrzeby inwestycyjne które należą do zadań własnych gminy.
2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji
których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania
w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy oraz na podstawie przepisów odrębnych;
2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne;
3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów
i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na
inwestycje.
3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:
1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno - prywatnego - „PPP";
2) wydatki z budżetu gminy;
3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Teresa Rokosz

