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UCHWAŁA* NR XXIII/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakliczyn
w gminie Zakliczyn - ETAP A.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz.U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j., Dz.U. z 2020 r. poz. 293) po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn uchwalonego uchwałą Nr XXII/216/2012 Rady Miejskiej
w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012 r. z późn. zm., Rada Miejska w Zakliczynie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie
Zakliczyn - ETAP A, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 346,5 ha, położony w mieście Zakliczyn w gminie Zakliczyn,
zgodny z załącznikiem graficznym nr 1 do Uchwały nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia
22 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie Zakliczyn zmienionej Uchwałą nr XVIII/138/2019 Rady Miejskiej
w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu - stanowiący integralną część niniejszej uchwały, sporządzony w skali
1:2000, obowiązujący w zakresie:
a) granicy planu,
b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalnej linii zabudowy,
d) przeznaczenia terenu wg symboli ustalonych w §3,
e) terenu bez możliwości zabudowy (znaczne obniżenia, teren podmokły),
f) stref konserwatorskich i ochrony archeologicznej,
g) obiektów objętych gminną ewidencją zabytków,
h) obiektów o cechach zabytkowych;
2) załącznik Nr 2 - rysunek infrastruktury, wskazujący zasadę i możliwości rozwiązań w zakresie rozbudowy
sieci infrastruktury technicznej;
3) załącznik Nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania;
___________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w §1;
2) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego terenu;
3) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania
działek budowlanych (w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę), działek lub części działek
ewidencyjnych (w przypadku pozostałych terenów) w obrębie obszaru wyznaczonego liniami
rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako
dopuszczone, uzupełniające i wzbogacające podstawowy sposób zagospodarowania; w przeznaczeniu
podstawowym mieszczą się również towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:
a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia właściwego procentowego wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej (za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem ZL);
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć graniczne możliwości usytuowania elewacji
obiektów budowlanych z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię w kierunku drogi:
a) okapu, daszków, schodów, balkonów, wykuszy, elementów ocieplenia, przy czym elementy te nie mogą
pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m,
b) komunikacji, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej – mierzoną od poziomu terenu w najniższym punkcie styku z obrysem zewnętrznym obiektu,
do najwyższego punktu elementu wykończenia obiektu budowlanego;
6) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć procentowy udział powierzchni zabudowy
budynkami w stosunku do powierzchni działki budowlanej;
7) elewacji frontowej – należy przez to rozumieć elewację budynku usytuowaną wzdłuż drogi, z której dany
budynek jest obsługiwany;
8) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi związane z realizacją celów publicznych
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
9) usługach komercyjnych – rozumie się przez to usługi i urządzenia usługowe w zakresie: kultury,
gastronomii, turystyki, sportu i rekreacji, hotelarstwa, handlu detalicznego, opieki społecznej, ochrony
zdrowia, itp. realizowane w obiektach wolnostojących lub w wydzielonych lokalach użytkowych;
10) terenowych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych – należy przez to rozumieć budowle i urządzenia
sportowo-rekreacyjne takie jak: boiska do sportowych gier zespołowych, korty tenisowe, bieżnie, skocznie,
strzelnice sportowe, trasy rowerowe, skate-parki z wyposażeniem, skałki i ścianki wspinaczkowe, stoły do
gier planszowych, linaria wspinaczkowe, drążki gimnastyczne, place zabaw z urządzeniami (huśtawki,
karuzele, piaskownice), miejsca do wypoczynku oraz podobne;
11) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę obiektów w ramach terenów
inwestycji przez dostęp do dróg publicznych;
12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi.
§ 3. 1. Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:
1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
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2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej;
4) U – tereny zabudowy usługowej;
5) UP – tereny usług publicznych;
6) UKs – tereny usług kultu sakralnego;
7) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
8) PU – tereny obiektów produkcyjnych i usług;
9) PP – tereny placu miejskiego;
10) ZC – tereny cmentarza;
11) R – tereny rolnicze;
12) RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
13) ZR – tereny zieleni nieurządzonej;
14) ZL – tereny lasów;
15) WPp – tereny wałów przeciwpowodziowych;
16) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
17) KDG – tereny dróg publicznych klasy G (głównej);
18) KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorczej);
19) KDL – tereny dróg publicznych klasy L (lokalnej);
20) KDD – tereny dróg publicznych klasy D (dojazdowej);
21) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
22) KDX – tereny publicznych ciągów pieszo – jezdnych;
23) KP – tereny parkingów;
24) IK – teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków.
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz
w tekście niniejszej uchwały wyróżniono symbolem cyfrowo-literowym, np.: 1.MN, gdzie:
1) liczba oznacza kolejny numer porządkowy terenu, wyróżniający go spośród pozostałych terenów;
2) symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu.
§ 4. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem:
a) tymczasowych obiektów budowlanych na okres 120 dni, lokalizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi,
b) tymczasowych obiektów na okres budowy;
2) zasady odnoszące się do wiat, altan i oranżerii – zakaz stosowania:
a) niskostandardowych materiałów wykończeniowych takich jak: blacha falista i trapezowa, siding
z tworzyw sztucznych,
b) elementów refleksyjnych, odblaskowych,
c) do przegród, doświetleń, zadaszeń i balustrad – poliwęglanu komorowego.
2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) zachować powierzchnię biologicznie czynną zgodnie z ustaleniami
w ustaleniach dla poszczególnych terenów niniejszej uchwały;

szczegółowymi

zawartymi
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2) w granicach obszaru objętego planem obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, drogowej oraz
telekomunikacji;
3) zakaz realizacji inwestycji, której uciążliwość wykraczałaby poza granicę terenu lub granicami własności
podmiotu prowadzącego działalność na którym przedsięwzięcie będzie realizowane;
4) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
5) zachować warunki wynikające z położenia terenów w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego zawarte w uchwale nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części
położonej w Województwie Małopolskim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 3524 z późn. zm.)
poprzez zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;
6) zachować warunki wynikające z położenia terenów w Specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Dolny Dunajec (PLH120085) poprzez zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
dla terenów;
7) uwzględnić położenie terenów w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 435 „Dolina Rzeki
Dunajec” poprzez zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami planu oraz zakaz wysypywania
i wylewania nieczystości do wód i gruntu, a także rolniczego wykorzystywania ścieków;
8) w obszarze planu występują obiekty posiadające najwyższe wartości przyrodnicze, wpisane do rejestru
pomników przyrody, oznaczone na rysunku planu jako pomniki przyrody:
a) lipa drobnolistna (grupa drzew, 3 szt.) – w otoczeniu zabytkowego klasztoru OO Reformatów,
b) lipa drobnolistna (drzewo) – przy drodze do klasztoru OO Reformatów, przy kapliczce św. Jana, które
podlegają ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) w granicach obszaru objętego planem obowiązuje zakaz składowania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów;
10) w zakresie ochrony przed hałasem, ochronie akustycznej podlegają tereny faktycznie zainwestowane,
w ramach przeznaczenia oznaczonego na rysunkach planu symbolami:
a) MN – dla których, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
b) MN/U i U – dla których obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowo –
usługowych,
c) RM – dla których, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
d) UP – dla których obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się strefy ochrony konserwatorskiej wskazane na rysunku planu, w których obowiązują następujące
ustalenia:
a) w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową
– zachowanie w stanie zbliżonym do obecnego, w tym zachowanie istniejącej substancji zabytkowej
z wykluczeniem obiektów w złym stanem technicznym, stwarzającym zagrożenie dla zdrowia, życia
i mienia ludzkiego,
b) w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu
z ograniczeniem zabudowy oraz dla terenów oznaczonych symbolami 17.MN, 18.MN, 1.MNU
i 20.MNU jak również dla części terenów oznaczonych symbolami 2.MN, 3.MN, 11.MN, 12.MN,
13.MN, 16.MN i 21.MNU:

᠆ ograniczenie wysokości zabudowy do 7,0 m,
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᠆ pomniejszenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy o 1/3 w stosunku do wskaźników
określonych w §8 i §9,

᠆ powiększenie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej o 1/3 w stosunku do
wskaźników określonych w §8 i §9,
c) w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu
z zabudową zachowanie ogólnego charakteru, gabarytów, typów zabudowy, podziałów własnościowych,
utrzymanie we frontach działek zabudowy mieszkaniowej i usługowej tworzącej pierzeje oraz
wprowadzenie plomb w miejscu luk w pierzejach zabudowy, zachowanie przewagi zieleni
w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z zasadami zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy
terenów określonych w niniejszej uchwale,
d) w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu
z ograniczeniem zabudowy – lokalizacja zabudowy wolnostojącej, do 1,5 kondygnacji, z zachowaniem
przewagi zieleni w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z zasadami zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy terenów określonych w niniejszej uchwale,
e) w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa ochrony elementów – lokalizacja zabudowy
z zachowaniem skali zabudowy na działkach sąsiednich, zgodnie z zasadami zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy terenów określonych w niniejszej uchwale,
f) w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa przekształceń – eliminacja tymczasowej zabudowy;
2) działania dotyczące przekształceń obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, oznaczonych na
rysunkach planu numerami rejestru w księdze „A”, w tym zmiana zagospodarowania terenów oraz
przekroczenie ustalonych wskaźników zabudowy i wysokości zawartych w ustaleniach szczegółowych,
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami:
a) A-21 – układ urbanistyczny miejscowości Zakliczyn (strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefa
ochrony urbanistycznej),
b) A-316 – kościół parafialny p.w. św. Idziego w Zakliczynie z lat 1739-1768,
c) A-317 – kościół p.w. M.B. Anielskiej, budynek klasztorny OO Reformatów wraz z najbliższym
otoczeniem w Zakliczynie z 1641 r.,
d) A-270 – ratusz w Zakliczynie,
e) A-271 – dom w Zakliczynie ul. Mickiewicza 11 (obecnie nr 23),
f) A-235 – dom w Zakliczynie ul. Mickiewicza 12 (obecnie nr 25),
g) A-361 – dom mieszkalny w Zakliczynie ul. Mickiewicza nr 35,
h) A-135/M – cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 293, cmentarz żydowski w Zakliczynie,
i) A-1172/M – cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 294 w Zakliczynie;
3) ustala się ochronę obiektów zabytkowych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, wskazane na
rysunku planu jako obiekty objęte gminną ewidencją zabytków:
a) nr 1 – słup pasyjny – Zakliczyn ul. Sobieskiego/ul. Ruchu Oporu,
b) nr 2 – kapliczka św. Jana Nepomucena – Zakliczyn ul. Mickiewicza, obok nr 31,
c) nr 3 – cmentarz parafialny – Zakliczyn ul. Cmentarna,
d) nr 4 – kapliczka Jezusa Nazareńskiego - Zakliczyn ul. Jagiellońska, obok nr 16,
e) nr 5 – figura N.P. Marii Niepokalanie Poczętej, Zakliczyn ul. Malczewskiego 29a,
f) nr 6 – figura Serca Jezusowego – Zakliczyn ul. Tarnowska 3,
g) nr 7 – figura Chrystusa Frasobliwego,
h) nr 8 – nagrobek na cmentarzu parafialnym,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

i) nr 9 – dom – Zakliczyn Rynek 2 (na rogu z ul. Jagiellońską),
j) nr 10 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 3,
k) nr 11 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 5,
l) nr 12 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 6,
m) nr 13 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 7,
n) nr 14 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 8,
o) nr 15 – dom - Zakliczyn Rynek nr 11,
p) nr 16 – szkoła - Zakliczyn Rynek, ul. Różana nr 15,
q) nr 17 – dom - Zakliczyn Rynek nr 16,
r) nr 18 – dom - Zakliczyn Rynek nr 18,
s) nr 19 – dom - Zakliczyn Rynek nr 19,
t) nr 20 – dom - Zakliczyn Rynek nr 23,
u) nr 21 – dom - Zakliczyn Rynek nr 24,
v) nr 22 – dom - Zakliczyn Rynek nr 25,
w) nr 23 – dom - Zakliczyn Rynek nr 26,
x) nr 24 – dom - Zakliczyn Rynek nr 27,
y) nr 25 – dom - Zakliczyn Rynek nr 28,
z) nr 26 – dom - Zakliczyn Rynek nr 30,
aa) nr 27 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 33,
bb) nr 28 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 34,
cc) nr 29 – kamienica - Zakliczyn Rynek nr 35,
dd) nr 30 – kapliczka św. Floriana - Zakliczyn Rynek,
ee) nr 31 – kamienica - Zakliczyn ul. Malczewskiego, ul. Jagiellońska nr 1,
ff) nr 32 – dom - Zakliczyn ul. Jagiellońska nr 9,
gg) nr 33 – dom - Zakliczyn ul. Jagiellońska nr 12,
hh) nr 34 – willa „Zofiówka” - Zakliczyn ul. Jagiellońska nr 16,
ii) nr 35 – dom - Zakliczyn ul. Jagiellońska nr 17,
jj) nr 36 – chałupa - Zakliczyn ul. Jagiellońska nr 19,
kk) nr 37 – willa „Koci Zamek” - Zakliczyn ul. Jagiellońska nr 20,
ll) nr 41 – kamienica - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 1,
mm) nr 42 – kamienica - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 3,
nn) nr 43 – kamienica - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 4,
oo) nr 44 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 6,
pp) nr 45 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 8,
qq) nr 46 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 9,
rr) nr 47 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 10,
ss) nr 48 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 11,
tt) nr 49 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 12,
uu) nr 50 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 14,
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vv) nr 51 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 16,
ww) nr 52 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 20,
xx) nr 53 – budynek gospodarczy - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 21, ul. Piłsudskiego 14,
yy) nr 54 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 23,
zz) nr 55 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 24,
aaa) nr 56 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 27,
bbb) nr 57 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 29,
ccc) nr 58 – dom - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 36,
ddd) nr 59 – willa - Zakliczyn ul. Malczewskiego nr 45,
eee) nr 60 – kamienica - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 1,
fff) nr 61 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 5,
ggg) nr 62 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 6,
hhh) nr 63 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 8,
iii) nr 64 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 9,
jjj) nr 65 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 10,
kkk) nr 66 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 13,
lll) nr 67 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 14,
mmm) nr 68 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 15,
nnn) nr 69 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 21,
ooo) nr 70 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 22,
ppp) nr 71 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 24,
qqq) nr 72 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 26,
rrr) nr 73 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 27,
sss) nr 74 – plebania w zespole kościoła parafialnego - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 28,
ttt) nr 75 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 29,
uuu) nr 76 – willa - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 31,
vvv) nr 77 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 38,
www) nr 78 – dawny dom ubogich - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 39,
xxx) nr 79 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 42,
yyy) nr 80 – willa - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 43,
zzz) nr 81 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 45,
aaaa) nr 82 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 47,
bbbb) nr 83 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 48,
cccc) nr 84 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 49,
dddd) nr 85 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 50,
eeee) nr 86 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 51,
ffff) nr 87 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 52,
gggg) nr 88 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 53,
hhhh) nr 89 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 58,
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iiii) nr 90 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 65,
jjjj) nr 91 – budynek Ochronki p.w. s. Rodziny - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 68,
kkkk) nr 92 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 71,
llll) nr 93 – dom - Zakliczyn ul. Mickiewicza nr 73,
mmmm) nr 94 – dom - Zakliczyn ul. Piłsudskiego nr 1,
nnnn) nr 95 – dom - Zakliczyn ul. Piłsudskiego nr 3,
oooo) nr 96 – dom - Zakliczyn ul. Piłsudskiego nr 5,
pppp) nr 97 – działka i budynek gospodarczy - Zakliczyn ul. Piłsudskiego nr 16,
qqqq) nr 98 – dom - Zakliczyn ul. Piłsudskiego nr 21,
rrrr) nr 99 – dom - Zakliczyn ul. Piłsudskiego nr 25,
ssss) nr 100 – dom - Zakliczyn ul. Piłsudskiego nr 37,
tttt) nr 101 – dom - Zakliczyn ul. Różana nr 4,
uuuu) nr 102 – dom - Zakliczyn ul. Różana nr 5,
vvvv) nr 103 – dom - Zakliczyn ul. Różana nr 10,
wwww) nr 104 – dom - Zakliczyn ul. Różana nr 9, ul. Mickiewicza,
xxxx) nr 105 – dom - Zakliczyn ul. Spółdzielcza nr 3,
yyyy) nr 106 – kapliczka św. Jana z 1858 r. – ul. Jagiellońska 6,
zzzz) nr 107 – dom mieszkalny zabudowa zagrodowa – ul. Klasztorna 12;
4) ustala się ochronę obiektów wymienionych w pkt 3 poprzez:
a) zachowanie i konserwację otoczenia obiektów zabytkowych,
b) zapewnienie ekspozycji obiektów, zakaz przesłaniania obiektów od strony dróg publicznych i placów
publicznych,
c) prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych tak, by obiekty te zachowały swe pierwotne cechy
stylowe, detal architektoniczny, kształt i geometrię dachu oraz przy zastosowaniu materiałów
naturalnych identycznych lub podobnych z zastosowanymi pierwotnie - w odniesieniu do cokołów, ścian
zewnętrznych, detalu architektonicznego, pokryć dachowych, elementów dekoracyjnych oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w przypadku położenia w obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-21 układ
urbanistyczny miejscowości Zakliczyn, o którym mowa w pkt 2 lit. a,
d) utrzymanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznego detalu architektonicznego,
e) zachowanie kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia otworów, zgodnie z historycznym wizerunkiem
budynku, należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi,
f) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją
budynku,
g) stosowanie kolorystyki i materiałów nawiązujące do tradycyjnych, lokalnych rozwiązań, w tym
ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, barwy elewacji odtwarzające kolorystykę
oryginalną,
h) montaż elementów elewacyjnych instalacji technicznych z uwzględnieniem wartości zabytkowych
obiektów z wyłączeniem elewacji frontowych oraz powiązanych z nimi połaci dachowych,
i) ochronę i pielęgnację zieleni towarzyszącej kapliczkom i krzyżom przydrożnym;
5) dla obiektów wymienionych w pkt 3 lit. c i h:
a) zakazuje się zmiany funkcji założenia,
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b) nakazuje się zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego cmentarza, w tym obiektów
sztuki sepulkralnej oraz zieleni,
c) nakazuje się zabezpieczenie mogił i nagrobków o wartościach zabytkowych zgodnie z przepisami
odrębnymi,
d) nakazuje się prowadzenie wszelkich prac przy obiektach zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,
dotyczących ochrony zabytków;
6) dopuszcza się rozbiórkę obiektów, wymienionych w pkt 3, w sytuacji uzasadnionej ich złym stanem
technicznym, stwarzającym zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia ludzkiego;
7) ustala się strefę ochrony archeologicznej obejmującą obszary stanowisk archeologicznych:
a) stanowiska nr 107-64/8 w Zakliczynie – osada - epoka brązu kultura łużycka, osada - wczesnego
średniowiecze, osada - późny okres rzymski kultura przeworska oraz osada - późne średniowiecze,
b) stanowiska nr 107-64/9 w Zakliczynie – osada - prahistoria, osada - wczesne średniowiecze oraz osada późne średniowiecze,
c) stanowiska nr 107-64/91 w Zakliczynie – osada - prahistoria oraz osada - późne średniowiecze,
d) stanowiska nr 107-64/92 w Zakliczynie – osada - prahistoria oraz osada - późne średniowiecze,
e) stanowiska nr 107-64/93 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - prahistoria,
f) stanowiska nr 107-64/94 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - prahistoria,
g) stanowiska nr 107-64/95 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - kultura łużycka epoka brązu – okres
halsztacki, osada - kultura przeworska późny okres rzymski,
h) stanowiska nr 107-64/96 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - prahistoria,
i) stanowiska nr 107-64/97 w Zakliczynie – osada - prahistoria,
j) stanowiska nr 107-64/98 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - prahistoria,
k) stanowiska nr 107-64/99 w Zakliczynie – osada - prahistoria,
l) stanowiska nr 107-64/100 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - epoka kamienia oraz ślad osadnictwa prahistoria,
m) stanowiska nr 107-65/3 w Zakliczynie – cmentarzysko (nie wskazane na rysunku planu - stanowisko
archiwalne o nieustalonej lokalizacji),
n) stanowiska nr 107-65/4 w Zakliczynie – osada - prahistoria,
o) stanowiska nr 107-65/5 w Zakliczynie – osada - nowożytna,
p) stanowiska nr 107-65/6 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - epoka kamienia,
q) stanowiska nr 107-65/7 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - prahistoria,
r) stanowiska nr 107-65/8 w Zakliczynie – osada - prahistoria,
s) stanowiska nr 107-65/9 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze,
t) stanowiska nr 107-65/10 w Zakliczynie – osada - prahistoria, ślad osadnictwa - późne średniowiecze, ślad
osadnictwa - nowożytna,
u) stanowiska nr 107-65/11/12 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - kultura łużycka epoka brązu - wczesna
epoka żelaza, osada - wczesne średniowiecze VIII-IX w., osada - prahistoria, osada - wczesne
średniowiecze,
v) stanowiska nr 107-65/13 w Zakliczynie – osada - prahistoria, osada - późne średniowiecze, ślad
osadnictwa - nowożytna,
w) stanowiska nr 107-65/14 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - epoka kamienia, ślad osadnictwa - późne
średniowiecze,
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x) stanowiska nr 107-65/15 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - epoka kamienia, ślad osadnictwa prahistoria,
y) stanowiska nr 107-65/16 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - epoka kamienia,
z) stanowiska nr 107-65/18 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - prahistoria,
aa) stanowiska nr 107-65/19 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - epoka kamienia, osada - prahistoria,
bb) stanowiska nr 107-65/20 w Zakliczynie – ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze, ślad osadnictwa –
późne średniowiecze,
cc) stanowiska nr 107-65/123 w Zakliczynie – osada - kultura łużycka epoka brązu, osada - kultura
przeworska, ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze, miasto - średniowiecze okres nowożytny,
w których działania inwestycyjne, w tym prace ziemne, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków;
8) ustala się ochronę obiektów o cechach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu:
a) kapliczka murowana Jana Nepomucena – obiekt przy klasztorze OO Reformatów,
b) kapliczka murowana Jana Nepomucena – obiekt przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Korczyńskiego,
poprzez:

᠆ utrzymanie obecnych lokalizacji,
᠆ utrzymanie obecnych kształtów i form obiektów oraz detali architektonicznych,
᠆ stosowanie barw odtwarzających kolorystykę oryginalną,
᠆ utrzymanie zieleni towarzyszącej obiektom, w stanie nie pogarszającym stanu technicznego obiektów.
4. W zakresie wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) nakaz uporządkowania przestrzeni publicznych w ramach terenów PP, U, MNU i KP, poprzez sukcesywną
przebudowę i remont elementów wyposażenia, w tym: nawierzchni, oświetlenia;
2) nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom
niepełnosprawnym, w tym w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji
pieszej i kołowej.
5. W zakresie zasad procedury scalania i podziału nieruchomości, o której mowa w ustawie
o gospodarce nieruchomościami, ustala się:
1) określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:
a) dla zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolami U, UP, P, PU ustala się:

᠆ minimalną wielkość działek – 600 m²,
᠆ minimalną szerokość frontów działek – 18 m,
᠆ kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 60-90;
b) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolami MN,
MNU i MW ustala się:

᠆ minimalną wielkość działek – 1200 m2 dla terenów 1.MN, 9.MN, 15.MN, 20.MN, 22.MN, 23.MN
i 4.MNU oraz - 800 m2 dla pozostałych,

᠆ minimalną szerokość frontów działek – 20 m,
᠆ kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 60-90.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy są następujące:
1) wysokość zabudowy zgodnie z ustaleniami dla stref ochrony konserwatorskiej oraz ustaleniami
szczegółowymi zawartymi w niniejszej uchwale;
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3) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych, dróg wewnętrznych i publicznych ciągów
pieszo-jezdnych według rysunku planu;
4) w terenach 3.MN, 4.MN, 5.MN, 3.MNU, 6.MNU, 7.MNU, 8.MNU, 12.MNU, 13.MNU, 14.MNU,
17.MNU, 18.MNU, 22.MNU, 3.U, 7.U, 9.U, 10.U, 11.U i 12.U dopuszcza się lokalizację budynków
zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działka
budowlaną w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;
5) nakazuje się realizację miejsc parkingowych dla przedsięwzięć w ramach działki lub zespołu działek, na
której istnieje lub będzie realizowane przedsięwzięcie, w ilości określonej niniejszą uchwałą;
6) inwestycje realizować przewidując proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla poszczególnych terenów; miejsca parkingowe realizować jako naziemne, podziemne
lub jako garaże;
7) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową realizować zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz nakaz realizacji co najmniej jednego miejsca parkingowego przeznaczonego
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 20 miejsc postojowych, za
wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MN i MNU. Miejsca te należy realizować najbliżej
wejścia/wyjścia do budynków;
8) w zakresie architektury:
a) geometria dachu:

᠆ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 20° - 45°, w terenach oznaczonych symbolem U, UP, P, PU dopuszcza się realizację
dachów płaskich,

᠆ zakaz realizacji obiektów z dachami asymetrycznymi i uskokowymi,
᠆ dopuszcza się stosowanie na fragmentach nie stanowiących głównej bryły budynku stropodachów
oraz elementów dachów jako jednospadowe i łukowe,
b) pokrycie dachu w formie dachówek, różnych materiałów i elementów o fakturze i kolorze dachówek
(blacha dachówkowa) oraz blachy płaskie, zakaz stosowania materiałów typu papa na lepiku, za
wyjątkiem dachów płaskich,
c) ściany budynków mieszkalnych - tynki gładkie i fakturowe, materiały naturalne (kamień, cegła, drewno).
Zakaz stosowania okładzin typu siding oraz blach trapezowych,
d) lukarny - stosować jedną formę lukarn na jednym budynku,
e) kolorystyka - stosować ciemne barwy dachu (odcienie czerwieni i brązu oraz antracyt i grafit).
W elewacji jasne barwy zharmonizowane z dachem, z nakazem stosowania jednolitych w zakresie
kolorystyki pokryć dachowych w obrębie jednej działki,
f) odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącej zabudowy z zachowaniem zasad
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla obiektów nowo realizowanych
w wydzielonym terenie, na którym znajduje się ta zabudowa. Dla istniejącej zabudowy o wskaźnikach
nie spełniających warunków zapisanych w ustaleniach niniejszego planu ustala się zakaz ich
przekraczania.
7. Ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) Obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić w oparciu o podstawowy system dróg służący
powiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym, na który składają się:
a) drogi publiczne klasy głównej – KDG,
b) droga publiczna klasy zbiorczej – KDZ,
c) drogi publiczne klasy lokalnej – KDL,
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d) drogi publiczne klasy dojazdowej – KDD,
e) drogi wewnętrzne – KDW,
f) publiczne ciągi pieszo-jezdne – KDX;
2) dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem dróg wewnętrznych, dojazdów niewydzielonych,
publicznych ciągów pieszo - jezdnych lub bezpośrednio z drogi publicznej przylegającej do terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
3) dojazdy nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczającymi, niezbędne dla poszczególnych działek
budowlanych, zapewniające dostęp do dróg publicznych należy wytyczać w sposób uwzględniający
obsługę terenów znajdujących się w sąsiedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu oraz z uwzględnieniem
możliwości prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego i zapewnienia dostępu służb
ratowniczych, o szerokości nie mniejszej niż 5 m, z zapewnieniem tzw. „trójkątów widoczności”
o wymiarach min. 5 m x 5 m, w miejscach włączeń i skrzyżowań;
4) na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się możliwość 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;
5) w terenach dróg w miejscu przepływu cieków ustala się obowiązek realizacji urządzeń gwarantujących
zachowanie ich ciągłości.
8. Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej są następujące:
1) w zakresie składowania i magazynowania odpadów nakaz prowadzenia
obowiązujących w gminie Zakliczyn; nakaz prowadzenia gospodarki
prowadzonej działalności gospodarczej według zasad określonych
przepisami, w dostosowaniu do rodzaju prowadzonej działalności
środowiska;

gospodarki odpadami na zasadach
odpadami powstałymi w wyniku
obowiązującymi w tym zakresie
w sposób zapewniający ochronę

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej,
b) doprowadzenie wody w obszar objęty planem poprzez magistralę wodociągową o przekroju
nie mniejszym niż Ø 100 oraz istniejące wodociągi rozdzielcze oraz przyłącza,
c) dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych realizacja
hydrantów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,
d) dopuszcza się korekty przebiegu, przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych sieci i urządzeń
infrastruktury wodociągowej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób
nie kolidujący z innymi ustaleniami planu;
3) w zakresie gospodarki ściekowej:
a) odprowadzenie ścieków komunalnych do lokalnej oczyszczalni ścieków, poprzez podłączenie do
istniejącego kolektora kanalizacji, realizacja nowych sieci o przekroju nie mniejszym niż Ø 160,
b) odprowadzenie wód opadowych i wód roztopowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia
(drogi, place postojowe, parkingi) poprzez rozsączanie, studnie chłonne lub poprzez urządzenia
oczyszczające do kanalizacji deszczowej,
c) dopuszcza się korekty przebiegu, przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych sieci i urządzeń
infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób
nie kolidujący z innymi ustaleniami planu;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazowej,
b) do czasu rozbudowy sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz terenów będących poza zasięgiem istniejącej
sieci gazowej poprzez indywidualne rozwiązania (lokalny zbiornik propan – butan, butle gazowe),
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c) dopuszcza się korekty przebiegu, przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych sieci i urządzeń
infrastruktury gazowej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu;
5) w zakresie infrastruktury energetycznej:
a) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez stacje
transformatorowe SN/nN oraz linie średniego i niskiego napięcia,
b) możliwość przebudowy istniejących lub budowy nowych stacji transformatorowych SN/nN oraz linii
zasilających SN i nN, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu;
6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) ogrzewanie projektowanych obiektów poprzez sieć ciepłowniczą z lokalnych kotłowni oraz sieć
ciepłowniczą lub w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu paliw - mediów przyjaznych
środowisku nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza,
b) dopuszcza się korekty przebiegu, przebudowę istniejącej sieci oraz budowę nowych sieci i urządzeń
infrastruktury ciepłowniczej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób
nie kolidujący z innymi ustaleniami planu;
7) w zakresie infrastruktury teletechnicznej:
a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej,
b) dopuszcza się korekty przebiegu, przebudowę istniejącej sieci oraz budowę nowych sieci i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób
nie kolidujący z innymi ustaleniami planu,
c) w przypadku realizacji obiektów liniowych obowiązuje wykonanie ich jako kablowa sieć doziemna,
d) w terenach oznaczonych symbolami MN i MNU dopuszcza się wyłącznie realizację infrastruktury
w zakresie łączności publicznej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych
z zakresu łączności publicznej, o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własności terenu;
8) zmniejszenie lub likwidacja pasów technologicznych od sieci i urządzeń oznacza zmniejszenie lub
likwidację ograniczeń w zagospodarowaniu terenów zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zabudowy są następujące:
1) dla wszystkich oznaczonych i nieoznaczonych na rysunku planu cieków naturalnych obowiązuje ich
ochrona i zachowanie ciągłości oraz zachowanie od linii brzegu cieku pasa nie mniejszego niż 1,5 m
wolnego od ogrodzeń oraz innych obiektów i urządzeń budowlanych nie związanych z utrzymaniem
i eksploatacją cieków wraz z niezbędnym dojściem i dojazdem;
2) przy realizacji inwestycji na obszarze planu należy uwzględnić przebiegi istniejących sieci infrastruktury
technicznej, w tym przebieg linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz gazociągów
wysokoprężnych, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości lokalizowanych obiektów
budowlanych od tych sieci, w dostosowaniu do ustalonego w planie przeznaczenia terenu zgodnie
z przepisami niniejszej uchwały. Dopuszcza się możliwość skablowania linii elektroenergetycznych
napowietrznych. W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia zakazuje się
lokalizacji zieleni wysokiej;
3) w granicach pasa izolującego teren cmentarny o szerokości 150 m obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań
mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów
przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do
picia i potrzeb gospodarczych; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren
w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiadać będzie sieć wodociągową i wszystkie
budynki korzystające z wody będą do tej sieci podłączone;
4) uwzględnić położenie w granicach wskazanych na rysunku planu:
a) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których:
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᠆ prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %,
᠆ prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %, według sporządzonych przez
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map zagrożenia powodziowego w ramach projektu
pn. „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK);
b) obszarów na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 %,
c) obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
(przy wyznaczeniu obszaru przyjęto przepływ o średnim prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi
wynoszącym 1 %), poprzez zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla
terenów;
5) w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych, w miejscach wskazanych na rysunku planu, obowiązuje
zakaz zabudowy;
6) w terenie bez możliwości zabudowy, w miejscu wskazanym na rysunku planu, obowiązuje zakaz realizacji
budynków.
§ 5. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których wylicza się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów o symbolach MN, MW, MNU, U, UP, P, PU, RM – 30 %;
2) dla pozostałych – 5%.
§ 6. Tereny, dla których plan ustala nowe przeznaczenie, utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu,
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
§ 7. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1.MW i 2.MW z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) wbudowane lub wolnostojące obiekty usług;
2) obiekty gospodarcze i garaże;
3) wiaty, zadaszenia;
4) wody stojące;
5) dojazdy i dojścia.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40 %;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,6,
b) minimalny – 0,001;
3) wysokość zabudowy – do 11 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30 %;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 100 m;
6) wskaźniki miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe na mieszkanie,
b) dla zabudowy usługowej – co najmniej 2 miejsca parkingowe.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolem od 1.MN do 23.MN, 25.MN i 26.MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
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2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) przeznaczenie 30% powierzchni działki lub powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego pod usługi;
2) obiekty handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m²;
3) obiekty gastronomii o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 100 m²;
4) wiaty, zadaszenia;
5) dojazdy i dojścia.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) zakaz realizacji zabudowy w układzie szeregowym;
2) zakaz realizacji zabudowy zagrodowej;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:
a) w terenach 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 21.MN i 25.MN – 50 %,
b) w terenach 1.MN, 9.MN, 15.MN, 20.MN, 22.MN i 23.MN – 30%,
c) w pozostałych terenach – 40%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) w terenach 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 21.MN i 25.MN:

᠆ maksymalny – 0,5, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 pkt 1 lit. b,
᠆ minimalny – 0,0001,
b) w terenach 1.MN, 9.MN, 15.MN, 20.MN, 22.MN i 23.MN:

᠆ maksymalny – 0,3,
᠆ minimalny – 0,0001,
c) w pozostałych terenach:

᠆ maksymalny – 0,4, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 pkt 1 lit. b,
᠆ minimalny – 0,0001;
5) wysokość zabudowy:
a) w terenach 17.MN i 18.MN jak również w części terenów 2.MN, 3.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN
i 16.MN położonych w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu z ograniczeniem zabudowy – do 7 m,
b) w terenach 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 25.MN i 27.MN – do 10 m,
c) w pozostałych terenach – do 9 m;
6) powierzchnia biologicznie czynna:
a) w terenach 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN i 27.MN - minimum 30 %, z zastrzeżeniem §4
ust. 3 pkt 1 lit. b,
b) w pozostałych terenach – minimum 40%, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 pkt 1 lit. b,
c) w terenach 1.MN, 9.MN, 15.MN, 20.MN, 22.MN i 23.MN – minimum 50%;
7) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 30 m;
8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) w terenach 1.MN, 9.MN, 15.MN, 20.MN, 22.MN i 23.MN – 1200 m²,
b) w pozostałych terenach – 800 m²;
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9) wskaźniki miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe na mieszkanie,
b) dla zabudowy usługowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej;
10) w terenie 12.MN, w miejscu wskazanym na rysunku planu, w terenie bez możliwości zabudowy
obowiązuje zakaz realizacji budynków.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.MNU do 23.MNU z podstawowym przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) usługi publiczne;
2) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony;
3) obiekty drobnej wytwórczości oraz magazynowo-składowe z ograniczeniem powierzchni użytkowej do
250 m2 - dopuszczenie nie dotyczy terenów 2.MNU, 4.MNU, 16.MNU, 19.MNU, 20.MNU i 22.MNU;
4) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne;
5) ciągi piesze;
6) dojazdy i dojścia.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:
a) w terenach 4.MNU, 12.MNU, 16.MNU, 19.MNU i 22.MNU - 40%,
b) w terenach 2.MNU, 10.MNU, 11.MNU, 20.MNU, 21.MNU i 23.MNU – 50 %, z wyjątkiem części
terenu 21.MNU położonego w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu z ograniczeniem zabudowy – 40 %,
c) w terenie 18.MNU - 60%,
d) w pozostałych terenach – 70%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) w terenie 4.MNU i 12.MNU:

᠆ maksymalny – 0,3,
᠆ minimalny – 0,001,
b) w terenach 16.MNU, 19.MNU i 20.MNU:

᠆ maksymalny – 0,4, z dopuszczeniem zwiększenia do 0,6 dla części terenu 19.MNU w pasie
o szerokości 75 m wyznaczonym wzdłuż drogi 16.KDD,

᠆ minimalny – 0,001,
c) w terenach 2.MNU, 10.MNU, 11.MNU, 21.MNU, 22.MNU i 23.MNU:

᠆ maksymalny – 0,5, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 pkt 1 lit. b,
᠆ minimalny – 0,001,
d) w pozostałych terenach MNU:

᠆ maksymalny – 0,6, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 pkt 1 lit. b;
᠆ minimalny – 0,001;
3) wysokość zabudowy:
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a) w terenie 1.MNU i 20.MNU – do 7 m,
b) w terenie 12.MNU – do 8 m,
c) w terenach 4.MNU, 10.MNU, 11.MNU 16.MNU, 21.MNU, 22.MNU i 23.MNU – do 9 m, z wyjątkiem
części terenu 21.MNU położonego w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu z ograniczeniem zabudowy – do 7 m,
d) w pozostałych terenach MNU – do 10 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna:
a) w terenie 12.MNU – minimum 60 %,
b) w terenie 4.MNU – minimum 50 %,
c) w terenach 10.MNU, 11.MNU, 16.MNU, 19.MNU, 21.MNU, 22.MNU i 23.MNU – minimum 40 %,
z dopuszczeniem zmniejszenia do 30 % dla części terenu 19.MNU w pasie o szerokości 75 m
wyznaczonym wzdłuż drogi 16.KDD,
d) w pozostałych terenach MNU - minimum 30%, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 pkt 1 lit. b;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 30 m;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) w terenie 4.MNU – 1200 m²,
b) w pozostałych terenach – 800 m²;
7) wskaźniki miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe na mieszkanie,
b) dla zabudowy usługowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej oraz co
najmniej 2 miejsca na 10 zatrudnionych.
4. W terenach oznaczonych symbolami 2.MNU, 4.MNU, 16.MNU, 20.MNU i części terenu 19.MNU poza
pasem o szerokości 75 m wyznaczonym wzdłuż drogi 16.KDD wprowadza się możliwość lokalizacji funkcji
i zabudowy usługowej w postaci:
1) usług komercyjnych jako wbudowane w budynki mieszkalne, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) wolnostojące usługi publiczne;
3) usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 100 m2 oraz usługi gastronomii o powierzchni użytkowej do
100 m2, w tym też jako wolnostojące obiekty.
5. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem od 1.U do
17.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne.
2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) usługi publiczne;
2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w terenach 4.U, 9.U, 12.U i 15.U;
3) funkcję mieszkaniową – dopuszczenie nie dotyczy terenów 5.U i 17.U;
4) wiaty, zadaszenia;
5) dojazdy i dojścia;
6) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70 %;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
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a) maksymalny – dla terenów 8.U i 16.U – 0,5, a dla pozostałych - 0,6,
b) minimalny – 0,001;
3) wysokość zabudowy:
a) w terenach 8.U i 16.U – do 9,0 m,
b) w terenie 17.U – do 11,0 m,
c) w pozostałych terenach – do 10 m, za wyjątkiem dz. nr 633/10 w terenie 15.U gdzie dopuszcza się
wysokość do 12 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna:
a) w terenach 8.U i 16.U – minimum 40 %,
b) w terenach 2.U, 4.U (część położona w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa przekształceń),
5U, 13.U, 14.U i 17.U – minimum 25 %,
c) w terenach 1.U, 3.U, 4.U (część położona w strefie ochrony zasobów kulturowych – strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową), 6.U, 7.U, 9.U, 10.U, 11.U, 12.U i 15.U – minimum
30%;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 50 m;
6) wskaźniki miejsc parkingowych:
a) co najmniej 2 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej oraz co najmniej 2 miejsca na
10 zatrudnionych,
b) dla funkcji lub zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe na mieszkanie.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 2.UP do
6.UP, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) usługi komercyjne;
2) obiekty i urządzenia dla organizacji imprez masowych;
3) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne;
4) wiaty, zadaszenia;
5) dojazdy i dojścia;
6) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70 %;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,7, za wyjątkiem terenów 2.UP i 3.UP, dla których ustala się na 1,0,
b) minimalny – 0,0001;
3) wysokość zabudowy: do 12 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 25 %;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 80 m;
6) wskaźniki miejsc parkingowych: co najmniej 2 miejsca na 10 zatrudnionych w przypadku szkół
i przedszkoli oraz co najmniej 2 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej pozostałych
obiektów.
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4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny usług kultu sakralnego, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.UKs
do 3.UKs, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi sakralne.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) realizację budynków mieszkaniowych i usługowych związanych z funkcjonowaniem usług sakralnych;
2) garaże, budynki gospodarcze;
3) wiaty, zadaszenia;
4) dojazdy i dojścia;
5) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40 %;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,7,
b) minimalny – 0,0001;
3) wysokość zabudowy: w terenie 2.UKs - do 12 m, w terenach 1.UKs i 3.UKs - do 25 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 25 %;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 80 m;
6) wskaźniki miejsc parkingowych: co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1.P do 5.P, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty przemysłowe, rzemieślnicze,
składowe i magazynowe z zapleczem administracyjnym i socjalnym.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) usługi komercyjne;
2) wiaty, zadaszenia;
3) dojazdy i dojścia;
4) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80 %;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,7,
b) minimalny – 0,0001;
3) wysokość zabudowy:
a) w terenie 1.P – do 11 m,
b) w pozostałych terenach - do 12 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 15 %;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 80 m;
6) wskaźniki miejsc parkingowych: co najmniej 2 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej
z wyłączeniem powierzchni magazynowej oraz co najmniej 2 miejsca na 20 zatrudnionych;
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7) w terenie 2.P obowiązek tworzenia pasów zieleni izolacyjnej od terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonego symbolem 23.MN z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin pas
o szerokości co najmniej 15 metrów.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 14. 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1.PU do 3.PU, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne i usługi komercyjne.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty administracyjne i socjalne;
2) usługi publiczne;
3) wiaty, zadaszenia;
4) dojazdy i dojścia;
5) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70 %;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,8,
b) minimalny – 0,0001;
3) wysokość zabudowy: do 11 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 15 %;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej: w terenie 3.PU - 60 m oraz w terenach 1.PU i 2.PU – 35 m;
6) wskaźniki miejsc parkingowych: co najmniej 2 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej
obiektów z wyłączeniem powierzchni magazynowych oraz co najmniej 2 miejsca na 20 zatrudnionych;
7) obowiązek tworzenia pasów zieleni izolacyjnej od terenów zabudowy mieszkaniowej z zastosowaniem
rodzimych gatunków roślin o szerokości co najmniej 5,0 m w przypadku terenu 3.PU oraz 1,0 m
w przypadku terenów 1.PU i 2.PU.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny placu miejskiego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.PP i 2.PP,
z podstawowym przeznaczeniem pod tereny placu miejskiego z ratuszem.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) pomniki;
2) urządzenia służące organizacji imprez masowych;
3) wiaty, zadaszenia oraz stragany;
4) zieleń urządzona;
5) dojazdy i dojścia;
6) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) zachować w gabarytach (szerokości i wysokości), materiale (murowany z kamienia i cegły, tynkowany)
budynek ratusza o obrysie prostokątnym pokryty dachem czterospadowym z wieżyczką zegarową
i facjatami w połaciach bocznych przy zachowaniu warunków, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2;
2) zakaz lokalizacji nowych budynków;
3) w stosunku do obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 3:
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a) zapewnić lekką konstrukcję drewnianą, łatwo demontowaną, od frontu nawiązującą do tradycyjnej,
słupowej zabudowy Zakliczyna,
b) wysokość – do 5,0 m,
c) dach dwu lub wielospadowy.
4. Nawierzchnia placu miejskiego z zastosowaniem np. płyt bazaltowych prostokątnych, kostki granitowej
strzegomskiej regularnej, nieregularnych płyt z twardego piaskowca.
5. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 16. 1. Wyznacza się tereny cmentarza, oznaczone na rysunku planu symbolem:
1) 1.ZC z podstawowym przeznaczeniem pod cmentarz parafialny;
2) 2.ZC z podstawowym przeznaczeniem pod cmentarz wojenny (cmentarz żydowski).
2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) w terenie 1.ZC obiekty zaplecza gospodarczo-socjalno-administracyjnego;
2) zieleń urządzoną;
3) dojścia i dojazdy;
4) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 10 %;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,1,
b) minimalny – 0,00001;
3) wysokość zabudowy – do 5 m;
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20 %;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 20 m.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami 1.R, 3.R, 4.R i od 7.R do
17.R, z podstawowym przeznaczeniem pod użytki rolne, łąki i pastwiska.
2. W terenach wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej o nie więcej niż 20% w stosunku do istniejącej
kubatury obiektów;
2) dojazdy i dojścia;
3) parkingi.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, a dopuszczona
w ust. 2 pkt 1 przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy nie może przekroczyć wskaźników zabudowy
określonych dla terenu 5.RM.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem od 4.RM do 6.RM z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty agroturystyczne;
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2) obiekty garażowe.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu 4.RM i 6.RM:
a) maksymalny - 0,5,
b) minimalny - 0,0001;
3) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu 5.RM:
a) maksymalny - 0,3,
b) minimalny - 0,0005;
4) maksymalna szerokość elewacji budynków - 25 m;
5) wysokość obiektów garażowych – do 8 m, z zastrzeżeniem pkt 8;
6) wysokość obiektów związanych z produkcją rolną m.in. inwentarskich, gospodarczych – do 12 m,
z zastrzeżeniem pkt 8;
7) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – do 10 m, z zastrzeżeniem pkt 8;
8) wysokość obiektów budowlanych w terenie 5.RM położonego w strefie ochrony zasobów kulturowych –
strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z ograniczeniem zabudowy – do 7 m;
9) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30%, za wyjątkiem terenu 5.RM położonego w strefie
ochrony zasobów kulturowych – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z ograniczeniem
zabudowy, dla których ustala się minimum 50 %.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem od 1.ZR do
5.ZR i od 7.ZR do 12.ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń naturalną nieurządzoną.
2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) wiaty i zadaszenia, za wyjątkiem terenów 1.ZR, 2.ZR, 3.ZR, 4.ZR, 5.ZR, 7.ZR i 9.ZR;
2) wody stojące i płynące;
3) pomosty i urządzenia wodne;
4) techniczne umocnienia brzegów;
5) budowę urządzeń wodnych, w tym regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym;
6) dojścia i dojazdy, w tym ciągi pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wysokość obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – do 5 m;
2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 95%.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.ZL do 5.ZL, dla
których ustala się przeznaczenie podstawowe – grunty leśne.
2. Ustala się zakaz zmiany użytkowania terenów wyznaczonych w ust. 1 na cele nieleśne oraz zakaz
zabudowy.
3. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny wałów przeciwpowodziowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
1.WPp i 2.WPp z podstawowym przeznaczeniem pod wały przeciwpowodziowe rzeki Dunajec.
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2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się ścieżki rowerowe,
w tym ścieżka rowerowa w ciągu Europejskiego Szlaku Rowerowego „EuroVelo”.
3. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1.WS do 3.WS z podstawowym przeznaczeniem pod wody śródlądowe.
2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty inżynierskie, w tym: kładki, przeprawy mostowe;
2) urządzenia hydrotechniczne.
3. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy G (głównej), oznaczone na rysunku planu
symbolem 1.KDG i 2.KDG z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy G wraz
z urządzeniami towarzyszącymi oraz siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) rowy przydrożne otwarte i kryte;
2) słupowe stacje transformatorowe.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się obsadzania zwartą zielenią średnią i wysoką.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających, od 17 do 47 metrów, z zawężeniami i poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań i mostu, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Pozostałe zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 24. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej), oznaczony na rysunku planu symbolem
1.KDZ z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy Z wraz z urządzeniami towarzyszącymi
oraz siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) rowy przydrożne otwarte i kryte;
2) słupowe stacje transformatorowe.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 zakazuje się obsadzania zwartą zielenią średnią i wysoką.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających 20 metrów, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Pozostałe zasady jak w § niniejszej uchwały.
§ 25. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy L (lokalnej), oznaczone na rysunku planu
symbolem
1.KDL i 2.KDL z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy L wraz
z urządzeniami towarzyszącymi oraz siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) rowy przydrożne otwarte i kryte;
2) słupowe stacje transformatorowe.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się obsadzania zwartą zielenią średnią i wysoką.
4. W terenie 1.KDL w rejonie rynku (w obszarze przylegającym do terenów 1.PP i 2.PP) ustala się
następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się nawierzchnię z kostki granitowej strzegomskiej (w kolorze piaskowym);
2) obowiązek ułożenia nawierzchni drogi na tym samym poziomie co płyta rynku;
3) drogę wydzielić z powierzchni rynku stosując słupki-pachołki.
5. Szerokość w liniach rozgraniczających, od 10 do 19 metrów, z zawężeniami i poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań i placów manewrowych, zgodnie z rysunkiem planu.
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6. Pozostałe zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 26. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy D (dojazdowej), oznaczone na rysunku planu
symbolem od 1.KDD do 26.KDD z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy D wraz
z urządzeniami towarzyszącymi oraz siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) rowy przydrożne otwarte i kryte;
2) słupowe stacje transformatorowe.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się obsadzania zwartą zielenią średnią i wysoką.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających, od 6 do 18 metrów, z zawężeniami i poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań i placów manewrowych, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Pozostałe zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 27. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.KDW do
11.KDW z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne wraz z urządzeniami odwodnienia
i oświetlenia.
2. W terenach wyznaczonych w ust.1 obowiązuje zakaz obsadzania terenów zwartą zielenią o wysokości
powyżej 70 cm w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowań.
3. Szerokość w liniach rozgraniczających, od 5 do 14 metrów, z zawężeniami i poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań i placów manewrowych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 28. 1. Wyznacza się tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1.KDX i od 3.KDX do 15.KDX z podstawowym przeznaczeniem pod publiczne ciągi pieszo –
jezdne wraz z urządzeniami towarzyszącymi i siecią infrastruktury technicznej.
2. Szerokość w liniach rozgraniczających, od 5 do 15 metrów, z zawężeniami i poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań i placów manewrowych, zgodnie z rysunkiem planu.
3. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 29. 1. Wyznacza się tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.KP i 2.KP z
podstawowym przeznaczeniem pod plac parkingowy.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty do obsługi parkingów;
2) ciągi pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe;
3) zieleń urządzoną.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wysokość obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – do 5 m;
2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 5 %.
4. Pozostałe zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 30. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1.IK, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oczyszczalnia ścieków wraz z zapleczem administracyjnym.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) istniejące obiekty i urządzenia mogą podlegać przebudowie i rozbudowie, a także zmianie technologii
zachowując warunek utrzymania obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami jego
zagospodarowania;
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2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80 %;
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,8,
b) minimalny – 0,001;
4) wysokość obiektów budowlanych – do 10 m;
5) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 10 %.
3. Pozostałe ogólne zasady jak w §4 niniejszej uchwały.
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie
Anna Moj
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/168/2020
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 maja 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/168/2020
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 maja 2020 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/168/2020
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 maja 2020 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.,
Dz. U. z 2020 r. poz. 293) rozstrzyga się sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie Zakliczyn - ETAP A, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasady finansowania wymienionych w planie
inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
zakłada się ze środków pochodzących z:
·budżetu Gminy,
·Unii Europejskiej,
·partnerstwa prywatno – publicznego,
·Skarbu Państwa.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady
wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi
działającymi i inwestującymi na terenie niniejszego planu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie
Anna Moj
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/168/2020
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 maja 2020 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz.U. z 2020 r. poz. 293), Rada Miejska
w Zakliczynie po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami, wniesionymi do wykładanego czterokrotnie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie Zakliczyn - ETAP A w okresie:

᠆ od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. – pierwsze wyłożenie,
᠆ od dnia 2 sierpnia 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r. – ponowne wyłożenie (drugie),
᠆ od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r. – ponowne wyłożenie (trzecie),
᠆ od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 19 lutego 2020 r. – ponowne wyłożenie (czwarte),
rozstrzyga w następujący sposób podtrzymując sposób rozpatrzenia uwag przez Burmistrza w całości bądź w ich części i przyjąć następujący sposób ich
rozstrzygnięcia (zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza):
WYŁOŻENIE PIERWSZE
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 5 czerwca 2019 r.

NR
uwagi

1.

DATA złożenia
uwagi

09.05.2019

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
J
Adres
*dane osobowe w
dokumentacji toku
formalno-prawnego

*

TREŚĆ UWAGI

Nie zgadzam się na żadną drogę w
moim polu.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
, KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU dla
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

Dz. nr 707/2

16.MN
21.MN
19.KDD
11.KDW
1.KDZ

ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
ZAKLICZYN W SPRAWIE
ROZPATRZENIA UWAGI
UWAGA
UWZGLĘDNION
A

-

UWAGA
NIEUWZGLĘDNION
A

nieuwzględnion
a

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI
UWAGA
UWZGLĘDNION
A

-

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia
dotyczące rozpatrzenia
uwagi – w zakresie uwag
nieuwzględnionych)

UWAGA
NIEUWZGLĘDNION
A

nieuwzględnion
a

Uwaga
nieuwzględniona,
gdyż wskazany w
studium teren
budowlany
wymaga
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2.

14.05.2019

*

Nie zgadzam się na drogę na mojej
działce.
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Dz. nr 707/1

16.MN
21.MN
11.KDW

Poz. 3777

-

nieuwzględnion
a

-

nieuwzględnion
a

zapewnienia
obsługi
komunikacyjnej
albo bezpośrednio
z drogi publicznej
(tu wyznaczona
droga 19.KDD
oraz poszerzenie
drogi 1.KDZ) lub
za pośrednictwem
dróg
wewnętrznych (tu
wyznaczona droga
11.KDW)
Uwaga
nieuwzględniona.
Przedstawiony do
wyłożenia projekt
planu jedynie w
znikomym
procencie
powierzchni
działki przeznacza
na funkcję dojazdu
– w postaci drogi
wewnętrznej
11.KDW. Dojazd
jest niezbędny, aby
wyznaczyć całą
działkę pod
funkcję
budownictwa
mieszkaniowego.
Teren budowlany
wymaga
zapewnienia
obsługi
komunikacyjnej
albo bezpośrednio
z drogi publicznej
albo poprzez drogi
wewnętrzne.
Niezbędnym jest
tez nieznaczne
poszerzenie drogi
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1.KDZ.

Treść uwagi:
1) Wniosek o wyłączenie działki nr
697 z terenu objętego pracami
planistycznymi w związku z
opracowywaniem
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
2) Wniosek o zabezpieczenie w
sposób właściwy dostępu do drogi
publicznej dla działki 697 w
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.

16.05.2019

*

Uzasadnienie:
Ad.1)
Wnioskuję o wyłączenie działki nr
697 z terenu objętego pracami
planistycznymi w związku z
opracowywaniem
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Rodzaj przeznaczenie działki nr 697
był wielokrotnie omawiany w gronie
naszej rodziny, a ja jako właściciel
ww. działki poczuwam się do
obowiązku dbania nie tylko o
interesy własne, ale także moich
spadkobierców. Pragnąc zapewnić
swobodę
wykonywania
prawa
własności przyszłego właściciela
zgodnie z jego wolą, wnioskuję o
wyłączenie działki nr 697 z
opracowań
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Zakliczyn.
Zgodnie z procedurą uchwalania
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego,
rada
gminy
w
uchwale
o
przystąpieniu do sporządzania planu
wskazuje granice obszaru objętego
projektem planu, a więc w mocy
rady
gminy
jest
wyłączyć

Dz. nr 697

16.MN
10.KDW
26.KDD

-

nieuwzględnion
a w części

-

nieuwzględnion
a w części

Uwaga
nieuwzględniona
w części
dotyczącej
wyłączenia terenu
działki z
opracowania planu
miejscowego z
uwagi na
konieczność
zastosowania
kompleksowego
rozwiązania dla
planowanych
terenów zabudowy
mieszkaniowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
wnioskowaną działkę z tego obszaru
poprzez zmianę stosownej uchwały.
Ad.2)
Dla działki o nr 697 w projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
miejscowości
Zakliczyn
nie
przewidziano dostępu do drogi
publicznej. Dostęp taki miałaby
zapewnić droga wewnętrzna o nr
10.KDW,
jednak
zgodnie
z
wyrokiem
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego z 17 kwietnia
2018 r. (sygn. II OSK 1410/16) „To
z kolei oznacza, że nieruchomości,
na których zaprojektowano taką
drogę
nie
mogą
podlegać
wywłaszczeniu na cel publiczny, o
jakim mowa w art. 6 ustawy z 21
sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a
co za tym idzie budowa drogi
wewnętrznej nie będzie mogła
zostać zrealizowana bez zgody
właścicieli nieruchomości przez
które ma prowadzić i bez zawarcia
pomiędzy nimi a Gminą stosownej
umowy
cywilno-prawnej
uprawniającej do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane. Zgodnie bowiem z art. 8
ust. 2 ustawy o drogach publicznych
budowa,
przebudowa,
remont,
utrzymanie, ochrona i oznakowanie
dróg wewnętrznych oraz zarządzanie
nimi należy do zarządcy terenu, na
którym jest zlokalizowana droga, a
w przypadku jego braku - do
właściciela tego terenu. Z tych
właśnie
względów
ustalanie
przebiegu dróg wewnętrznych w
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miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego
powinno być poprzedzone bardzo
wnikliwą analizą stanu faktycznego i
prawnego, aby do niezbędnego
minimum ograniczać sytuacje, w
których Gmina planuje tego typu
drogi na gruntach prywatnych.
Chodzi bowiem o to, aby w sposób
realny zaspokoić usprawiedliwione
potrzeby lokalnej społeczności w
zakresie dostęp do drogi publicznej,
a taką gwarancję daje jedynie
niewątpliwe ustalenie, że realizacja
drogi wewnętrznej nie napotka
przeszkód niezależnych od gminy
(np. spotka się z oporem właścicieli
nieruchomości, na których jej
przebieg został przewidziany w
miejscowym planie) i budowę takiej
drogi będzie można przeprowadzić.
W przeciwnym przypadku może
dojść do sytuacji, w której mimo
ograniczenia
prawa
własności
poprzez
ustalenie
w
planie
miejscowym
przebiegu
drogi
wewnętrznej przez grunt prywatny,
nie
dojdzie
do
realizacji
zamierzonego
w
prawie
miejscowym skutku w postaci
budowy takiej drogi. Nie można
wówczas uniknąć pytania, czy
ograniczenie
prawa
własności
nastąpiło
z
poszanowaniem
konstytucyjnej
zasady
proporcjonalności wyrażonej w art.
31 ust. 3 Konstytucji RP".
Pragnę również przypomnieć, ze 30
sierpnia 2017 roku w Urzędzie
Miejskim w Zakliczynie zostało
złożone pismo podpisane przeze
mnie jako właściciela działki nr 697
oraz właścicieli działek o nr: 700/1,
700/2, 698 i 699 z wnioskiem o
zaplanowanie
drogi
publicznej
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dojazdowej klasy D na działce nr
705. Działka nr 705 należy do
Gminy Zakliczyn, stanowiła i nadal
stanowi dostęp do drogi publicznej
dla działek nr 697, 698, 699, 700/1 i
700/2. Wykorzystanie działki nr 705
w celu utworzenia drogi dojazdowej
do ww. działek wydaję się więc
logiczne, realne do wykonania i
zgodne ze zgłaszanymi potrzebami
mieszkańców. Pozwoliłoby także
ominąć wyznaczanie dla działek nr
697 i 698 dróg wewnętrznych na
gruntach
prywatnych
innych
właścicieli.
Dodam także, że wniosek o
wyłączenie działki nr 697 z terenu
objętego pracami planistycznymi nie
stoi w sprzeczności z wnioskiem o
zabezpieczenie w sposób właściwy
dostępu do drogi publicznej dla tej
działki w projekcie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego, gdyż w świetle
prawa, organ planistyczny przez
przyjęte w miejscowym planie
ustalenia, nie może działkom
wyjętym spod opracowań planu
uniemożliwić dostępu do drogi
publicznej.
Treść uwagi:
Wnioskuję o przesunięcie przebiegu
drogi nr 20.KDD poza teren działki
nr 673.

4.

16.05.2019

*

Uzasadnienie:
Z uwagi na fakt, że działka nr 694
jest
obciążona
koniecznością
przeprowadzona przez jej teren drogi
nr
19.KDD,
wnioskuję
o
przesunięcie przebiegu drogi nr
20.KDD poza teren działki nr 673.
Za takim przesunięciem przemawia
również ukształtowanie terenu -

Dz. nr 673

17.MN
19.KDD
20.KDD

-

nieuwzględnion
a

-

nieuwzględnion
a

Uwaga
nieuwzględniona.
Droga 20.KDD
jest
zaprojektowana w
taki sposób, aby
zachować
odpowiednią jej
geometrię oraz w
sposób
równomierny
ingerować w
tereny sąsiednie.
Zmiana na odcinku
wzdłuż dz. nr 673
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wykonanie drogi zgodnie z obecnym
planem
będzie
oznaczać
konieczność usunięcia drzew i
niwelacji różnicy poziomów oraz
narazi na ryzyko osuwania się
gruntu z jednej strony i wymywania
z drugiej. Ponadto ta część działki nr
673, przez którą miałaby przebiegać
droga nr 20.KDD została 3 lata temu
obsadzona drzewkami owocowymi.
Zaplanowanie dwóch dróg w obrębie
jednej działki i zniszczenie drzewek
owocowych stanowi obciążanie
niewspółmierne do obciążeń jakie
poniosą
właściciele
sąsiednich
działek.
Treść uwagi:

spowodowałaby
zmianę na długim
odcinku
zmieniając projekt
na terenach działek
sąsiednich w
znaczący sposób o
co ich właściciele
nie wnioskowali.

Nie
wyrażam
zgody
na
przeprowadzenie drogi nr 23.KDD
przez teren działki nr 694.

5.

16.05.2019

*

Uzasadnienie:
Przez całą długość działki nr 694
została poprowadzona droga nr
19.KDD, która zapewnia tej działce
dostęp
do
drogi
publicznej.
Przeprowadzenie przez działkę nr
694 kolejnej drogi obciąża tą działkę
w sposób nieporównywalna z
pozostałymi działkami i rażąco
ogranicza moje prawo swobodnego
wykonywania prawa własności.
Rozumiem ograniczenia wynikające
z zasady współżycia społecznego,
ale nie widzę powodów dla których
przeprowadzenie drogi nr 23.KDD
poza granicami mojej działki nie
byłoby możliwe. Jeżeli droga nr
23.KDD
leży
w
interesie
pozostałych właścicieli działek
położonych pomiędzy moją działką
a ul. Zieloną, warto zastanowić się
nad skróceniem długości drogi nr
23.KDD i zakończeniem jej placem

Dz. nr 694

18.MN
19.KDD
23.KDD

-

nieuwzględnion
a w części

-

nieuwzględnion
a w części

Uwaga
nieuwzględniona
w części
niewielkiego
fragmentu, który z
uwagi na
konieczność
zachowania
geometrii
skrzyżowania musi
zostać
przeznaczony pod
drogę 23.KDD.
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7.

31.05.2019

05.06.2019

*

*

do zawracania (poza terenem działki
nr 694).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o
włączenie mojej działki, numer
ewidencyjny 197/3, w ramach
opracowywanego
planu
przestrzennego zagospodarowania
do terenów przewidzianych pod
działalność usługowo-przemysłową.
Uzasadnienie:
Działka 197/3 znajduje się w
bezpośrednim sąsiedztwie działki
514
oraz
197/4,
które
są
przewidywane jako tereny pod
działalność gospodarczą. Obecnie na
sąsiadujących działkach jest już
prowadzona działalność gospodarcza
(działki #515/1, 515/2).

Wnioskuję o zmianę linii zabudowy
oraz poszerzenia drogi.
Nie zgadzam się na aż takie
poszerzenie pasa drogi na moją
działkę. Mogę zgodzić się na
poszerzenie pasa drogi gminnej lecz
jedynie 50 cm po uprzednim
rozgraniczeniu i zapłaceniu za zajęty
teren
odpowiedniej
należności
pieniężnej. Oczywiście 50 cm od
granicy działki, nie do istniejącego
pasa jezdni. Linia zabudowy
powinna być w mniejszej odległości
od drogi ze względu na już
ograniczone możliwości budowlane.
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Dz. nr 197/3

Dz. nr
66
198

3.R

3.MNU
2.U

Poz. 3777

-

-

nieuwzględnion
a

nieuwzględnion
a

-

-

nieuwzględnion
a

Uwaga
nieuwzględniona.
Uwzględnienie
uwagi
spowodowałoby
naruszenie ustaleń
studium, które dla
tego obszaru
wyznacza kierunek
rolny – R1.

nieuwzględnion
a

Uwaga
nieuwzględniona.
Dla zabezpieczenia
właściwej obsługi
terenów
budowlanych
niezbędnym jest
zachowanie
właściwej
szerokości drogi
publicznej
(minimum 10 m
pasa drogowego) –
mimo zawężenia w
tym miejscu
należy zachować
maksymalnie
możliwą szerokość
drogi.
Wyznaczona linia
zabudowy zapewni
w przyszłości w
przyszłości
przeprowadzenie
sieci infrastruktury
technicznej, której
nie będzie można

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 75 –

Poz. 3777
zlokalizować w
pasie drogowym a
będzie niezbędna
do obsługi terenu
budowlanego. Do
zabudowy
pozostaje w
przypadku dz. nr
66 ok. 50 m a w
przypadku dz. nr
198 – aż ponad 80
m. Nie są to
ograniczone
możliwości
budowlane.
Wykupy gruntów
pod drogi
wyznaczone na te
cele w planie
miejscowym mogą
być prowadzone
dopiero po
uchwaleniu tego
planu.

8.

05.06.2019

*

Wnioskuję o przywrócenie dawnej
linii zabudowy i wykreślenie z mojej
działki planowanego poszerzenia
drogi.
Ze względu na uzgodnienia z
Wojewódzkim
Konserwatorem
Zabytków istniejących budynków na
działce 195, nie ma możliwości
poszerzenia drogi gminnej.
W czasie uzyskania pozwolenia na
budowę wnioskowałem o lokalizację
budynku magazynowo- składowego
w dalszej odległości od pasa drogi
jednak ostatecznie uzyskałem zgodę
na taką lokalizację. Poszerzenie
drogi będzie utrudnieniem wyjazdu i
wjazdu z części garażowej oraz
będzie
powodować
niebezpieczeństwo na drodze. Ze
względu na istniejący budynek
tartaku i torów związanych z

Dz. nr 195

1.PU

-

nieuwzględnion
a

-

nieuwzględnion
a

Uwaga
nieuwzględniona.
Dla zabezpieczenia
właściwej obsługi
terenów
budowlanych
niezbędnym jest
zachowanie
właściwej
szerokości drogi
publicznej
(minimum 10 m
pasa drogowego) –
mimo zawężenia w
tym miejscu
należy zachować
maksymalnie
możliwą szerokość
drogi.
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technologią
przetarcia
drewna.
Poszerzenia
drogi
będzie
powodować
utrudnienia
w
prowadzeniu działalności.

9.

05.06.2019

*

Wnioskuję o zmianę linii zabudowy
oraz wykreślenie z mojej działki
planowanego poszerzenia drogi.
Ze
względu
na
uzgodnione
ogrodzenie z zarządcą drogi tj.
Urząd Miejski w Zakliczynie, w
granicy działki z drogą gminną, nie
wyrażam zgody na poszerzenie pasa
drogi na moją własność.
Ogrodzenie
zostało
wcześniej
uzgodnione, jest to ochrona przed
uciążliwym
zakładem,
który
przetwarza śmieci z całej Europy.
Śmieci przy większym wietrze
roznoszone są po całej mojej działce,
a przywożące je tiry zajeżdżają
działkę niszcząc moje płody rolne.
Linia zabudowy powinna być w
mniejszej odległości od drogi ze
względu na już ograniczone
możliwości budowlane.

Dz. nr 69

3.MNU

-

nieuwzględnion
a

-

nieuwzględnion
a

Uwaga
nieuwzględniona.
Dla zabezpieczenia
właściwej obsługi
terenów
budowlanych
niezbędnym jest
zachowanie
właściwej
szerokości drogi
publicznej
(minimum 10 m
pasa drogowego) –
mimo zawężenia w
tym miejscu
należy zachować
maksymalnie
możliwą szerokość
drogi.
Wyznaczona linia
zabudowy zapewni
w przyszłości
przeprowadzenie
sieci infrastruktury
technicznej, której
nie będzie można
zlokalizować w
pasie drogowym a
będzie niezbędna
do obsługi terenu
budowlanego. Do
zabudowy
pozostaje ok. 50
m.

WYŁOŻENIE DRUGIE
Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 2 sierpnia 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 5 września 2019 r.
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NR
uwagi

DATA złożenia
uwagi

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
Adres
*dane osobowe w
dokumentacji toku
formalno-prawnego
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TREŚĆ UWAGI

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY UWAGA
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego uwagą)

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU dla
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

Poz. 3777

ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
ZAKLICZYN W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

UWAGA
UWZGLĘDNIONA

UWAGA
NIEUWZGLĘDNIONA

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI

UWAGA
UWZGLĘDNIONA

UWAGA
NIEUWZGLĘDNIONA

Wnioskuję o przeprowadzenie
drogi nr 23.KDD poza terenem
działki nr 694.

10.

11.

22.08.2019

03.09.2019

*

*

Przeprowadzenie przez działkę
nr 694 drogi nr 23.KDD
rozdziela tę działkę na dwie
części
i
w
sposób
niewspółmierny z pozostałymi
działkami obciąża tą działkę,
gdyż na całej długości działki
została zaplanowana droga nr
19.KDD.

Panie
Burmistrzu
przy
projektowaniu
boiska
szkolnego na dz. nr 572 i 573
prosimy uwzględnić możliwość
dojścia (wąskiego dojazdu) do
dz. nr 602 od strony zielonej
świetlicy
istniejącą
furtką
usytułowana przy granicy z dz.
nr 574/8 oraz dz. nr 572. Na
załączniku zaznaczono miejsce
istniejącej furtki w ogrodzeniu
działki.
Pozostawienie
pasa
przy
granicy dz. 574/8 i dz. 572,573

Dz. nr 694

Dz. nr 602

18.MN
19.KDD
23.KDD

10.MN
3.UP

-

nieuwzględniona
w części

-

nieuwzględniona
w części

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia
dotyczące rozpatrzenia uwagi
– w zakresie uwag
nieuwzględnionych)

Uwaga nie podlega
rozstrzyganiu ze
względów formalnych
- Uwaga dotyczy
obszaru nie
podlegającemu
ponownemu wyłożeniu
do publicznego wglądu.
Jednakże z uwagi na
podjęcie decyzji o
uwzględnieniu części
złożonych uwag –
uwagę dotyczącą dz. nr
694 uwzględniono w
części a w części nie

uwzględniono – nie
uwzględniono
niewielkiego
fragmentu, który z
uwagi na
konieczność
zachowania
geometrii
skrzyżowania musi
zostać przeznaczony
pod drogę 23.KDD.

-

nieuwzględniona

-

nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona.
Obszar proponowanego
dojścia/dojazdu do
dz. nr 602 po terenie
3.UP znajduje się poza
obszarem
podlegającym
ponownemu wyłożeniu
do publicznego wglądu.
Teren działki 602 ma
prawidłowe
skomunikowanie od
strony południowej
czyli od drogi 4.KDW.
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Zaprojektowanie
dodatkowych terenów
komunikacji kosztem
niewielkiego jak na
planowane potrzeby
terenu 3.UP
spowodowałoby brak
możliwości
prawidłowego
wykorzystania terenu
pod usługi publiczne.

o szerokości 1-3 m przy
projektowaniu boiska umożliwi
nam dojcie, dojazd do działki
od strony zielonej świetlicy
tzw. skrótem do szkoły, ul.
Jacka Malczewskiego, ronda
czy rynku. Pozostawiony pas
pozostanie we władaniu Gminy
i w myśl przepisów nie stanowi
drogi publicznej, natomiast
umożliwi nam dojście, dojazd
do działki obok boiska.

WYŁOŻENIE TRZECIE
Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 17 grudnia 2019 r.

NR
uwagi

12.

DATA złożenia
uwagi

04.12.2019

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
Adres
*dane osobowe w
dokumentacji toku
formalno-prawnego

TREŚĆ UWAGI

*

Dotyczy wniosku do projektu
planu
i
prognozy
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
w
związku
z
planowanym
utworzeniem drogi gminnej na
części
działki
600/3
w
miejscowości Zakliczyn; ul.
Jana III Sobieskiego 17.
Zgodnie z projektem działka
numer 600/3 zostanie przecięta
przez planowana drogę co
uniemożliwi
nam
jako
właścicielom
wybudowanie
planowanej inwestycji domów
jednorodzinnych dla naszych
dzieci.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY UWAGA
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego uwagą)

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU dla
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
ZAKLICZYN W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

UWAGA
UWZGLĘDNIONA

UWAGA
NIEUWZGLĘDNIONA

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI

UWAGA
UWZGLĘDNIONA

UWAGA
NIEUWZGLĘDNIONA

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia
dotyczące rozpatrzenia
uwagi – w zakresie uwag
nieuwzględnionych)

Uwaga nie podlega
rozstrzyganiu ze
względów
formalnych - Uwaga
dotyczy obszaru nie
podlegającemu
ponownemu
wyłożeniu do
publicznego wglądu.

Dz. nr 600/3

4.KDW

-

nieuwzględniona

-

nieuwzględniona
Wyjaśnić ponadto
należy, że ze
względów
merytorycznych
uwaga nie mogłaby
być uwzględniona,
gdyż wskazany w
studium teren
budowlany wymaga
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13.

09.12.2019

*

Poprowadzenie drogi w tym
miejscu doprowadzi, iż działka,
której jesteśmy właścicielami
straci swoje walory ze względu
na bliskość kolejnej drogi: z
jednej strony droga wojewódzka
a z drugiej dwie drogi gminne.
Patrząc na projekt planu nasuwa
się pytanie czy w tak bliskiej
odległości musi znajdować się
aż trzy drogi gminne. Wszystkie
te drogi biegną równolegle do
siebie. Każdy szuka miejsca
gdzie będzie miał zapewniony
względny spokój, a utworzenie
kolejnej drogi stworzy miejsce
gdzie z każdego zakątku widać
będzie
przejeżdżające
samochody. Zastanawiający jest
również
fakt,
iż
nowo
planowana droga nie łączy się z
inną drogą gminną. Czyżby była
to ślepa uliczka a nie węzeł,
który ma zapewnić swobodną
komunikację między drogami
gminnymi?
Z naszej wiedzy wynika
również, iż nie było konsultacji
z pozostałymi właścicielami
działek, których ta droga ma
dotyczyć.
W
przypadku
planowania takiej inwestycji
dobrą
praktyką
byłoby
skonsultowanie
działań
z
zainteresowanymi stronami.
Dotyczy wniosku do projektu
planu
i
prognozy
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
w
związku
z
planowanym
utworzeniem drogi gminnej na
części działki 588/2 na ulicy
Sobieskiego 1A w miejscowość
Zakliczyn.
Poprowadzenie drogi w tym
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zapewnienia obsługi
komunikacyjnej albo
bezpośrednio z drogi
publicznej lub za
pośrednictwem dróg
wewnętrznych. Szereg
działek nie przylega
do drogi publicznej
ani do drogi
wewnętrznej i taką
należy zaprojektować.
W tym przypadku jest
to droga 4.KDW.
Likwidacja jej
oznaczałaby
likwidację terenu
budowlanego.

Dz. nr 588/2

4.KDW

-

nieuwzględniona

-

nieuwzględniona

Uwaga nie podlega
rozstrzyganiu ze
względów
formalnych - Uwaga
dotyczy obszaru nie
podlegającemu
ponownemu
wyłożeniu do
publicznego wglądu.
Wyjaśnić ponadto
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miejscu w moim przekonaniu
jest niepotrzebne ponieważ z
jednej strony biegnie droga
wojewódzka a w bliskiej
odległości od planowanej drogi
przebiegają dwie drogi gminne
mam
na
myśli
ul.
Wyspiańskiego i ul. Ofiar
Katynia które biegną równolegle
do siebie i tworzą ciąg
komunikacyjny łącząc się z ul.
Spytka Jordana. Patrząc na
projekt zastanawiające jest
czemu służyć ma utworzenie
tzw. ślepej uliczki w tym
miejscu. Nie poprawi to w żaden
sposób płynności komunikacji a
stanie się jedynie ciężarem dla
właścicieli działek ponieważ
nikomu nie jest na rękę widok
kolejnych samochodów których
i tak jest duża ilość na
wymienionych
wcześniej
ulicach. Każdy z właścicieli
działek posiada dojazd do nich
wiec nie rozumiem czemu
budowa tej drogi ma służyć.
Ponadto chciałbym zauważyć ze
nie było żadnej konsultacji z
zainteresowanymi stronami a z
tego co mi wiadomo to
większość z nich nie wyraża
zgody na tą inwestycję.
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należy, że ze
względów
merytorycznych
uwaga nie mogłaby
być uwzględniona,
gdyż wskazany w
studium teren
budowlany wymaga
zapewnienia obsługi
komunikacyjnej albo
bezpośrednio z drogi
publicznej lub za
pośrednictwem dróg
wewnętrznych. Szereg
działek nie przylega
do drogi publicznej
ani do drogi
wewnętrznej i taką
należy zaprojektować.
W tym przypadku jest
to droga 4.KDW.
Likwidacja jej
oznaczałaby
likwidację terenu
budowlanego.
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WYŁOŻENIE CZWARTE
Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 19 lutego 2020 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 4 marca 2020 r.

NR
uwagi

14.

DATA złożenia
uwagi

03.02.2020

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
Adres
*dane osobowe w
dokumentacji toku
formalno-prawnego

TREŚĆ UWAGI

*

Dotyczy wniosku do projektu
planu
i
prognozy
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
w
związku
z
planowanym
utworzeniem drogi gminnej na
części
działki
600/3
w
miejscowość Zakliczyn; ul.
Jana III Sobieskiego 17.
Nadmieniamy, iż nie zgadzamy
się na powstanie planowanej
drogi na naszej działce.
Sugerujemy
poniższe
rozwiązania:
·Działka 600/4 – z naszej
wiedzy wynika, iż działka ta
miała planowany dojazd z ulicy
Ofiar Katynia (przez działce
587/1). Działki 600/4 i działka
587/1 ma jednego właściciela\;
istnieją
więc
możliwości
dojazdu.
·Działka 601 – można
skomunikować
z
drogą
dojazdową do działki 602.
Działka 602 ma dostęp do ulicy
Wyspiańskiego i leży w
bezpośrednim sąsiedztwie z
działką 602,

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY UWAGA
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego uwagą)

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU dla
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
ZAKLICZYN W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

UWAGA
UWZGLĘDNIONA

UWAGA
NIEUWZGLĘDNIONA

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI

UWAGA
UWZGLĘDNIONA

UWAGA
NIEUWZGLĘDNIONA

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia
dotyczące rozpatrzenia uwagi
– w zakresie uwag
nieuwzględnionych)

Uwaga nie może być
uwzględniona.

Dz. nr 600/3

4.KDW

-

nieuwzględniona

-

nieuwzględniona

Wyjaśnić należy, że
wskazany w studium
teren budowlany
wymaga zapewnienia
obsługi
komunikacyjnej albo
bezpośrednio z drogi
publicznej lub za
pośrednictwem dróg
wewnętrznych. Szereg
działek nie przylega do
drogi publicznej ani do
drogi wewnętrznej i
taką należy
zaprojektować. W tym
przypadku jest to droga
4.KDW. Likwidacja jej
oznaczałaby likwidację
terenu budowlanego.
Zaprojektowany inne
sposób
skomunikowania
wyznaczonych terenów
budowlanych uległ
zmianie na
początkowym etapie
konsultacji
społecznych (należy
podkreślić, że projekt
podlegał dodatkowym
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konsultacjom
społecznym w okresie
czerwiec-sierpień 2017
r. oraz czterokrotnym
wyłożeniom).
Planowana droga ma
status drogi
wewnętrznej i jej
wykorzystanie będzie
jedynie w sytuacji
wspólnych uzgodnień
miedzy właścicielami.
Plan dopuszcza inne
sposoby
skomunikowania
działek budowlanych
poprzez dojazdy
niewydzielone zgodnie
z zawartą w par. 2 pkt
11 uchwały definicją.

·Działki 604 – 606: dojazd do

15.

03.02.2020

*

tych
działek
można
doprowadzić od działek 572 i
573.
Można również doprowadzić
drogę
do
wszystkich
zainteresowanych działek od
strony ulicy Ofiar Katynia.
Angażując jedynie jednego
niezainteresowanego
właściciela działek; pozostali to
osoby
zainteresowane
powstaniem drogi.
Patrząc na projekt planu
nasuwa się pytanie czy w tak
bliskiej
odległości
musi
znajdować się aż trzy drogi
gminne. Wszystkie te drogi
biegną równolegle do siebie.
Każdy szuka miejsca gdzie
będzie
miał
zapewniony
względny spokój, a utworzenie
kolejnej drogi stworzy miejsce
gdzie z każdego zakątku działki
widać będzie przejeżdżające
samochody.
Zastanawiający
jest również fakt, iż nowo
planowana droga nie łączy się z
inną drogą gminną. Czyżby
była to ślepa uliczka a nie
węzeł, który ma zapewnić
swobodną komunikację między
drogami gminnymi?
Dotyczy wniosku do projektu
planu
i
prognozy
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
w
związku
z
planowanym
utworzeniem drogi gminnej na
części
działki
600/3
w
miejscowość Zakliczyn; ul.
Jana III Sobieskiego 17.
Nadmieniamy, iż nie zgadzamy
się na powstanie planowanej
drogi na naszej działce.

Uwaga nie może być
uwzględniona.

Dz. nr 600/3

4.KDW

-

nieuwzględniona

-

nieuwzględniona

Wyjaśnić należy, że
wskazany w studium
teren budowlany
wymaga zapewnienia
obsługi
komunikacyjnej albo
bezpośrednio z drogi
publicznej lub za
pośrednictwem dróg
wewnętrznych. Szereg

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Sugerujemy
poniższe
rozwiązania:
·Działka 600/4 – z naszej
wiedzy wynika, iż działka ta
miała planowany dojazd z ulicy
Ofiar Katynia (przez działce
587/1). Działki 600/4 i działka
587/1 ma jednego właściciela\;
istnieją
więc
możliwości
dojazdu.
·Działka 601 – można
skomunikować
z
drogą
dojazdową do działki 602.
Działka 602 ma dostęp do ulicy
Wyspiańskiego i leży w
bezpośrednim sąsiedztwie z
działką 602,
·Działki 604 – 606: dojazd do
tych
działek
można
doprowadzić od działek 572 i
573.
Można również doprowadzić
drogę
do
wszystkich
zainteresowanych działek od
strony ulicy Ofiar Katynia.
Angażując jedynie jednego
niezainteresowanego
właściciela działek; pozostali to
osoby
zainteresowane
powstaniem drogi.
Patrząc na projekt planu
nasuwa się pytanie czy w tak
bliskiej
odległości
musi
znajdować się aż trzy drogi
gminne. Wszystkie te drogi
biegną równolegle do siebie.
Każdy szuka miejsca gdzie
będzie
miał
zapewniony
względny spokój, a utworzenie
kolejnej drogi stworzy miejsce
gdzie z każdego zakątku działki
widać będzie przejeżdżające
samochody.
Zastanawiający
jest również fakt, iż nowo
planowana droga nie lączy się z
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działek nie przylega do
drogi publicznej ani do
drogi wewnętrznej i
taką należy
zaprojektować. W tym
przypadku jest to droga
4.KDW. Likwidacja jej
oznaczałaby likwidację
terenu budowlanego.
Zaprojektowany inne
sposób
skomunikowania
wyznaczonych terenów
budowlanych uległ
zmianie na
początkowym etapie
konsultacji
społecznych (należy
podkreślić, że projekt
podlegał dodatkowym
konsultacjom
społecznym w okresie
czerwiec-sierpień 2017
r. oraz czterokrotnym
wyłożeniom).
Planowana droga ma
status drogi
wewnętrznej i jej
wykorzystanie będzie
jedynie w sytuacji
wspólnych uzgodnień
miedzy właścicielami.
Plan dopuszcza inne
sposoby
skomunikowania
działek budowlanych
poprzez dojazdy
niewydzielone zgodnie
z zawartą w par. 2 pkt
11 uchwały definicją.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

16.

04.03.2020

*

inną drogą gminną. Czyżby
była to ślepa uliczka a nie
węzeł, który ma zapewnić
swobodną komunikację między
drogami gminnymi?
Sprawa dotyczy: Zmiany w
Miejscowym
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego na działce nr.
ew.
631
przy
ul.
Wyspiańskiego 10
W
sporządzanym
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego (dalej MPZP)
dla miasta Zakliczyn, działka
631 przy ul. Wyspiańskiego,
została ujęta jako strefa „8MN”
(zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna), co stoi w
sprzeczności
z
dotychczasowym statusem tej
działki,
oraz
planowanym
użytkowaniem tej działki w
przyszłości.
W związku z powyższym
wnoszę
sprzeciw
wobec
projektu MPZP dla działki nr
ew. 631 oraz domagam się
zmiany
(przywrócenia
pierwotnego) przeznaczenia tej
działki na „RM” ( działka
siedliskowa
z
zabudowa
zagrodową).
Uzasadnienie:
1.Na działce 631 znajdują się
zabudowania mieszkalne oraz
gospodarcze (typu stodoła –
stajnia),
2.Działka jest użytkowana do
produkcji rolnej i zwierzęcej,
3.Obecnie na działce jest
prowadzona produkcja rolnoogrodnicza,
4.W najbliższych latach
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Dz. nr 631

8.MN

Poz. 3777

-

nieuwzględniona
w części

-

nieuwzględniona
w części

Uwaga nie może być
uwzględniona w
części dotyczącej
przeznaczenia całej
działki nr 631 pod
zabudowę zagrodową
w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych z uwagi
na sprzeczność z
ustaleniami studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Zakliczyn przyjętego
przez Radę Miejską w
Zakliczynie w 2012 r.
Dla południowego
fragmentu działki nr
631 ustalono
przeznaczenie rolnicze
bez prawa do
zabudowy z uwagi na
ustanowioną strefę
ścisłej ochrony
konserwatorskiej
krajobrazu – dla
ochrony widokowej na
zabytkowy obiekt
klasztoru.
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17.

06.03.2020

*

produkcja
roln-ogrodnicza
będzie
kontynuowana
i
powiększana,
5.W najbliższych latach będzie
prowadzona hodowla zwierząt
(Pszczoła Miodna z gatunku
Apis),
6.W związku z planowanym
prowadzeniem
pasieki
pszczelej, istnieje konieczność
wybudowania małaej pracowni
pszczelarskiej (pow. mniej niż
35 m2), dostosowanej do
wymagań
SANEPIDU
i
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii,
7.W związku z prowadzona
produkcją
rolno-ogrodniczą,
istnieje
konieczność
postawienia tunelu foliowego
(cieplarni),
8.Wspomniane budynki (tunel
foliowy
i
pracownia
pszczelarska) są budynkami
związanymi z produkcją rolną i
jest to zabudowa uzupełniająca
dla działki siedliskowej nr 631
9.W zapisach MPZP dla
planowanej strefy „8MN” jest
wyraźni
zakaz
realizacji
zabudowy
zagrodowej
(paragraf 8, ust. 3, pkt.2)
W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, proszę o kontakt
telefoniczny:
[...]*
lub
korespondencje na adres w
stopce powyżej.
Proszę
o
pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.
Sprawa dotyczy: Zmiany w
Miejscowym
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego na działce nr.
ew. 612 i 614 przy ul.
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Dz. nr 612 i
614

10.MN

Poz. 3777

-

nieuwzględniona

-

nieuwzględniona

Uwaga nie może być
uwzględniona.
Cały obszar
przeznaczono
docelowo na zabudowę
mieszkaniową

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Wyspiańskiego.
W
sporządzanym
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego (dalej MPZP)
dla miasta Zakliczyn, działka
631 przy ul. Wyspiańskiego,
została ujęta jako strefa
„10MN”
(zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna),
co stoi w sprzeczności z
dotychczasowym statusem tych
działek, oraz planowanym
użytkowaniem tych działek w
przyszłości.
W związku z powyższym
wnoszę
sprzeciw
wobec
projektu MPZP dla działki nr
ew. 612 oraz 614 oraz
domagam
się
zmiany
(przywrócenia
pierwotnego)
przeznaczenia tych działek na
„R” ( działka rolnicza).
Uzasadnienie:
1.Działki te były użytkowane
do
produkcji
rolnej
i
zwierzęcej,
3.Obecnie na tych działkach
jest prowadzona produkcja
rolno-ogrodnicza,
4.W najbliższych latach
produkcja
rolno-ogrodnicza
będzie
kontynuowana
i
powiększana,
5.W najbliższych latach będzie
prowadzona hodowla zwierząt
(Pszczoła Miodna z gatunku
Apis),
6.wykreślono,
7.W związku z prowadzona
produkcją
rolno-ogrodniczą,
istnieje
konieczność
postawienia tunelu foliowego
(cieplarni),
8.wykreślono
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jednorodzinną zgodnie
z kierunkiem
zagospodarowania
przestrzennego
wyznaczonego w
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Zakliczyn przyjętego
przez Radę Miejską w
Zakliczynie w 2012 r.
Wprowadzanie funkcji
zagrodowej pomiędzy
powstające
zabudowania
jednorodzinne w
formie rozproszonej
stanowiłoby
niewłaściwe
sąsiedztwo i mieszanie
funkcji zabudowań
rolniczych z
nierolniczymi.
Wyjaśnieniu wymaga
fakt, że grunty rolne
będące własnością
wnoszącego uwagę
mogą być nadal
wykorzystywane
rolniczo – do czasu ich
zagospodarowania
zgodnie z planem.
Należy podkreślić, że
projekt podlegał
konsultacjom
społecznym w okresie
czerwiec-sierpień 2017
r. oraz czterokrotnym
wyłożeniom – czyli
łącznie 6-krotnym
konsultacjom i na
żadnym wcześniejszym
etapie nie wpłynęła
uwaga w tym zakresie.
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9.W

zapisach MPZP dla
planowanej strefy „10MN” jest
wyraźny
zakaz
realizacji
zabudowy
zagrodowej
(paragraf 8, ust. 3, pkt.2)
10.Przewidziano powołanie
fundacji pszczelarskiej (NGO).
Proszę
o
pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.

_______
* W związku z Rozporządzeniem 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 z dnia
4 maja 2016 r.) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie
Anna Moj

