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UCHWAŁA* NR XXIV/230/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz
z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza
- etap „A”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały
Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem
części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”
Wiśnicza, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu: Nr XXIX/243/16 z dnia 24 listopada
2016 r., Nr XLIV/421/18 z dnia 28 marca 2018 r. oraz Nr XXII/217/20 z dnia 21 października 2020 r.,
stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, uchwalonego uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r., zmienionego uchwałą Nr XXII/180/16 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 31 maja 2016 r., Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
Rozdział I.
Ustalenia wprowadzające
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy
Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza - etap „A”, zwaną dalej „planem".
2. Uchwała dotyczy obszaru miejscowości Stary Wiśnicz w granicach etapu „A”, zgodnie z uchwałą Nr
XI/74/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem
części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza,
zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu: Nr XXIX/243/16 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr
XLIV/421/18 z dnia 28 marca 2018 r. oraz Nr XXII/217/20 z dnia 21 października 2020 r.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem w granicach etapu „A” wynosi ok. 919 ha.
4. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści niniejszej uchwały, stanowiącej tekst planu oraz
w części graficznej, którą stanowi rysunek planu w skali 1:2000 z wyrysem ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, będący załącznikiem nr 1 do uchwały.
_________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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5. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do
uchwały.
6. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały stanowi zbiór danych przestrzennych dla miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, wydzieloną na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach bądź warunkach zabudowy
i zagospodarowania, oznaczoną symbolem wyróżniającym ją spośród innych terenów;
2) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć obszar objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę lub
zgłoszeniem i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych;
3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach bądź warunkach zabudowy i zagospodarowania;
4) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został
ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które zostało
ustalone planem jako jedyne lub przeważające na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi
i któremu winny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako uzupełniające;
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go
uzupełnia w sposób określony w ustaleniach planu, nie powoduje z nim kolizji i nie ogranicza realizacji
przeznaczenia podstawowego na działkach sąsiednich; warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń
w ramach przeznaczenia uzupełniającego jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia
podstawowego;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza
którą brak jest możliwości sytuowania nowych lub rozbudowywanych budynków (części nadziemnej
mierzonej od elementów konstrukcyjnych ściany), z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię,
z zachowaniem przepisów odrębnych: okapu, daszków, schodów, balkonów, ganków, wykuszy, elementów
ocieplenia, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2 m;
8) powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć sumę powierzchni pomieszczeń budynku służących do
zaspokajania potrzeb związanych z jego przeznaczeniem, mierzoną po wewnętrznym obrysie ścian
pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych) z wyjątkiem powierzchni piwnic,
klatek schodowych oraz szybów dźwigów;
9) powierzchni całkowitej budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynku;
10) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich
budynków w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji
o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem;
11) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy
udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych w powierzchni terenu
działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo
zgłoszeniem;
12) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział
powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem;
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13) wskaźniku terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako
procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej
objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem;
14) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez administrację publiczną
bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie podmiotów prywatnych
zapewniających daną usługę, między innymi z zakresu administracji publicznej, edukacji, oświaty i nauki,
szkolnictwa, ochrony zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, kultury, bezpieczeństwa, sportu, rekreacji
i wypoczynku itp.;
15) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć działalność usługową świadczoną całkowicie lub
z przewagą funduszy niepublicznych we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej;
16) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć:
a) usługi ustalone z zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych, których oddziaływanie
nie przekroczy granic terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny (tj. których eksploatacja
nie przekroczy standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych dla terenów
o przeznaczeniu ustalonym w planie, a emisje nie przekroczą obowiązujących standardów jakości
środowiska),
b) usługi będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania na środowisko nie jest wymagany;
17) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego planem, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników,
np. ulice i drogi, place, ogólnodostępne parkingi, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, tereny
zieleni parkowej, ogólnodostępne tereny usług publicznych, w tym tereny usług sakralnych i kultury;
18) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynków:

᠆ mierzoną od poziomu terenu istniejącego w miejscu najniżej położonego wejścia do budynku lub jego
części, usytuowanego na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do najwyżej położonego punktu budynku
tj. kalenicy, przekrycia, attyki (bez uwzględnienia nadbudówek ponad dachem, między innymi:
maszynowni dźwigów, central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elementów klatek schodowych
itp.),

᠆ w przypadku budynków sytuowanych na stoku o kącie nachylenia powierzchni terenu powyżej 12° –
wysokość mierzoną od poziomu terenu w połowie długości lub szerokości ściany budynku
równoległej do linii spadku stoku, do najwyżej położonego punktu budynku tj. kalenicy, przekrycia,
attyki (bez uwzględnienia nadbudówek ponad dachem, między innymi: maszynowni dźwigów, central
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elementów klatek schodowych itp.),
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych - mierzoną od uśrednionego poziomu terenu istniejącego
do najwyższego punktu elementu wykończenia obiektu budowlanego;
19) urządzeniach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć terenowe elementy wyposażenia boisk do
sportowych gier zespołowych, kortów tenisowych, bieżni, torów, tras rowerowych, placów zabaw, skateparków, parków linowych oraz stoły do gier planszowych, drążki gimnastyczne, miejsca do wypoczynku
itp.;
20) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów
widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy metr
bieżący ogrodzenia;
21) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę terenów inwestycji przez dostęp do
dróg publicznych; przy wyznaczaniu dojazdów niewydzielonych nie obowiązuje zachowanie wskaźnika
terenu biologicznie czynnego, określonego dla poszczególnych kategorii terenów wyznaczonych planem;
22) wielkogabarytowych tablicach i urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć elementy
wolnostojące albo umieszczone na budynkach i budowlach:
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a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji większej niż 5 m², przy czym powierzchni reklamowych
dwustronnych nie sumuje się,
b) trójwymiarowe - których co najmniej jeden wymiar przekracza 3 m,
c) słupy i maszty - o wysokości przekraczającej 3 m od poziomu terenu;
23) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas zieleni złożony z gatunków roślin odpornych na
zanieczyszczenia, stanowiący izolację akustyczną, ochronną przed pyłami i spalinami lub widokową;
24) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ukształtowane w sposób zaplanowany zespoły roślinności,
składające się z drzew, krzewów i zieleni niskiej, z możliwością uzupełnienia o obiekty małej architektury,
parki, skwery, oczka wodne, urządzenia rekreacyjne oraz ciągi piesze i trasy rowerowe;
25) trasie rowerowej – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych dla ruchu rowerowego,
na który mogą składać się: wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe i pieszo - rowerowe, pasy rowerowe na
jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach o ograniczonej prędkości ruchu, drogi
wewnętrzne;
26) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
27) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć podziemne, naziemne albo
nadziemne przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe
i telekomunikacyjne;
28) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku nie większym niż 12°;
29) istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę istniejącą na dzień uchwalenia planu;
30) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi
w przepisach odrębnych, a w przypadku braku tych definicji – zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem
tych pojęć.
§ 3. 1. Elementy ustaleń rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem - etap „A”;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach bądź warunkach zabudowy
i zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) tereny o określonym przeznaczeniu oraz ustalonych zasadach bądź
i zagospodarowania (wg oznaczeń identyfikacyjnych podanych w § 6 – 28);

warunkach

zabudowy

5) granica strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej tożsama z obszarem historycznego układu
ruralistycznego.
2. Elementy ustaleń rysunku planu wynikające z przepisów odrębnych:
1) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
2) obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
3) obiekty wpisane do rejestru zabytków wraz z numerem rejestrowym;
4) obszary wpisane do rejestru zabytków wraz z numerem rejestrowym;
5) stanowiska archeologiczne;
6) granica Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego;
7) granica Obszaru Natura 2000 – Nowy Wiśnicz PLH 120048;
8) pomnik przyrody;
9) stanowiska zwierząt chronionych;
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10) osuwiska aktywne ciągle, aktywne okresowo i nieaktywne oraz tereny zagrożone ruchami masowymi;
11) odwierty poszukiwawcze „Wiśnicz Stary-1” i „Wiśnicz-5” wraz ze strefą wolną od zabudowy;
12) granica aglomeracji Nowy Wiśnicz;
13) pasy techniczne od sieci infrastruktury technicznej;
14) strefy kontrolowane od sieci infrastruktury technicznej;
15) pasy izolujące teren cmentarza (50 m i 150 m).
3. Pozostałe elementy rysunku planu, nie wymienione w ust. 1 i 2, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
4. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym
uchwałą.
5. Nazwy własne oraz numerację ewidencyjną (ulic, obszarów, obiektów, działek) należy rozumieć
odpowiednio jako istniejące na dzień sporządzenia planu.
§ 4. 1. Ustala się następujące oznaczenia identyfikacyjne kategorii przeznaczenia terenu:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
3) RM - tereny zabudowy zagrodowej;
4) U - tereny zabudowy usługowej;
5) UP - tereny usług publicznych;
6) UO - tereny usług publicznych z zakresu oświaty i wychowania;
7) UK - teren usług sakralnych i kultury;
8) PU - tereny produkcyjno – usługowe;
9) UT - teren usług rekreacji i turystyki;
10) R - tereny rolnicze;
11) R1 - tereny rolnicze z zakazem nowej zabudowy;
12) WS - tereny wód powierzchniowych;
13) ZL - tereny lasów;
14) ZLd - tereny zalesień;
15) ZC - teren cmentarza;
16) ZP - teren zieleni parkowej;
17) ZR - tereny zieleni nieurządzonej;
18) ZR1 - tereny zieleni nieurządzonej z zakazem nowej zabudowy;
19) KDZ - tereny dróg publicznych klasy Z – zbiorczej;
20) KDL - tereny dróg publicznych klasy L – lokalnej;
21) KDD - tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej;
22) KDW - tereny dróg wewnętrznych;
23) KS - tereny obsługi komunikacji samochodowej, parkingi.
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach bądź
i zagospodarowania na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały wyróżniono:

warunkach

zabudowy

1) symbolem liczbowo - literowym, np. 1MN, gdzie:
a) liczba oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów,
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b) symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu;
2) symbolem liczbowo – literowo - liczbowym, np. 3R1, gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych
terenów,
b) symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu,
c) druga liczba oznacza tereny o tym samym przeznaczeniu, o którym mowa w lit. b, ale różniące się
dopuszczalnym sposobem zagospodarowania.
3. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub zasadach bądź warunkach zabudowy i zagospodarowania, na
rysunku planu został ograniczony linią rozgraniczającą w osi jej oznaczenia graficznego.
Rozdział II.
Ustalenia ogólne
§ 5. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) realizacja zagospodarowania terenu i obiektów z zakresu przeznaczenia uzupełniającego przed realizacją
przeznaczenia podstawowego jest możliwa i zgodna z planem wyłącznie w przypadku, gdy nie uniemożliwi
to przyszłej realizacji zabudowy i zagospodarowania z zakresu przeznaczenia podstawowego - zgodnie
z parametrami, wskaźnikami i warunkami zagospodarowania terenu określonymi w planie;
2) ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących
obiektów budowlanych pod warunkiem uwzględnienia ustaleń określonych w niniejszej uchwale oraz
funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym w planie;
3) w odniesieniu do terenów zagospodarowanych i istniejących obiektów budowlanych:
a) położonych częściowo w liniach rozgraniczających dróg - ustala się:

᠆ możliwość utrzymania, remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wyłącznie na zasadach
określonych w przepisach odrębnych,

᠆ nakaz uwzględnienia warunków technicznych budynków określonych przepisami w zakresie ochrony
przed drganiem i hałasem, w tym zwiększonych wymagań konstrukcyjnych i izolacyjnych (np.
realizacji zabezpieczeń takich jak stolarka dźwiękochłonna, zieleń izolacyjna) w celu zniwelowania
uciążliwości wywołanych ruchem kołowym oraz nakaz uwzględnienia warunków określonych
przepisami o drogach publicznych,
b) położonych częściowo lub w całości w odległości mniejszej niż ustalona w planie nieprzekraczalna
linia zabudowy - ustala się:

᠆ możliwość utrzymania, remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania wyłącznie na zasadach określonych w przepisach odrębnych, przy zachowaniu warunku
nie przekraczania istniejącej linii zabudowy przez część obiektu realizowaną w ramach rozbudowy
i wysokości określonej w ustaleniach szczegółowych,

᠆ nakaz uwzględnienia warunków technicznych budynków określonych przepisami w zakresie ochrony
przed drganiem i hałasem, w tym zwiększonych wymagań konstrukcyjnych i izolacyjnych (np.
realizacji zabezpieczeń takich jak stolarka dźwiękochłonna, zieleń izolacyjna) w celu zniwelowania
uciążliwości wywołanych ruchem kołowym oraz nakaz uwzględnienia warunków określonych
przepisami o drogach publicznych,
c) o parametrach i wskaźnikach zabudowy i zagospodarowania przekroczonych w stosunku do ustalonych
w planie - dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, które nie powodują dalszego naruszenia tych
ustaleń, za wyjątkiem zwiększenia parametrów i wskaźników na skutek zamierzonego docieplenia
obiektów budowlanych, lokalizacji szybów windowych, klatek schodowych zewnętrznych oraz
budynków garażowych i gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy,
d) w sytuacji, gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień wejścia w życie planu) teren biologicznie
czynny jest mniejszy niż ustalony planem minimalny wskaźnik - dopuszcza się możliwość budowy,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub odbudowy budynków, budowli, dojść i dojazdów na tej
działce bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego,
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e) o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, których wysokość jest przekroczona w stosunku do ustaleń
planu - dopuszcza się roboty budowlane pod warunkiem nie przekroczenia pozostałych ustalonych
planem wskaźników oraz istniejącej wysokości; dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania poddasza
nieużytkowego na użytkowe,
f) w zakresie dachów:

᠆ w przypadku wykonania poddasza użytkowego w kubaturze istniejącego budynku dopuszcza się
zachowanie obecnej geometrii dachu,

᠆ w przypadku rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego
dachu do geometrii dachu obiektu rozbudowywanego;
4) w obszarze planu ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2;
5) w obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem przekryć
namiotowych i powłok pneumatycznych oraz innych przekryć o samodzielnej ażurowej konstrukcji,
lokalizowanych na czas trwania wystaw, pokazów i imprez w terenach oznaczonych symbolami U, UO,
PU, z wyłączeniem terenów położonych w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Dopuszcza się
lokalizację obiektów tymczasowych na czas trwania budowy;
6) ustala się zakaz lokalizacji garaży w formie tzw. „blaszaków”;
7) ustala się zasady iluminacji obiektów i zieleni:
a) dopuszcza się stałą iluminację obiektów budowlanych i zieleni,
b) do stałej iluminacji obiektów budowlanych i zieleni należy stosować jedynie światło białe,
c) zakaz stosowania światła pulsacyjnego;
8) ustala się zasady dotyczące lokalizacji szyldów, tablic i urządzeń reklamowych:
a) zakazuje się lokalizacji wielkogabarytowych tablic i urządzeń reklamowych,
b) dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych innych niż wielkogabarytowe, szyldów
i tablic informacyjnych w obrębie działki lub terenu inwestycji jedynie w terenach przeznaczonych do
zabudowy, oznaczonych symbolami MN, MNU, RM, U, UO, UP, PU, UT, KS,
c) szyldy, tablice i urządzenia reklamowe należy umieszczać:

᠆ w formie słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3 m i średnicy nie większej niż 1 m,
z wyłączeniem terenów położonych w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz obszarów
wpisanych do rejestru zabytków,

᠆ na budynku, w którym prowadzona jest reklamowana działalność gospodarcza - płasko na ścianie lub
w witrynie lokalu, w którym prowadzona jest działalność, z zakazem przesłaniania otworów
okiennych i drzwiowych a także istotnych detali architektonicznych; zakaz umieszczania szyldów,
tablic i urządzeń reklamowych na wysięgnikach oraz na ścianach szczytowych budynków,

᠆ dopuszcza się umieszczanie szyldów na ogrodzeniu działki, na której działalność jest prowadzona,
w rejonie bramy wejściowej; zakazuje się umieszczania na ogrodzeniach tablic i urządzeń
reklamowych,
d) ustala się maksymalne dopuszczalne powierzchnie tablic i urządzeń reklamowych oraz szyldów
w terenach innych niż produkcyjno – usługowe oznaczone symbolami PU:

᠆ do 2 m2 – dla tablic, urządzeń reklamowych lub szyldów umieszczanych na elewacji budynków,
maksymalnie po jednym dla każdego podmiotu gospodarczego,

᠆ do 0,25 m2 - dla szyldów umieszczanych na ogrodzeniu działki na której zlokalizowany jest budynek,
w którym prowadzona jest reklamowana działalność gospodarcza,

᠆ do 20% powierzchni witryny lokalu w którym prowadzona jest reklamowana działalność gospodarcza,
e) zabrania się realizacji urządzeń reklamowych:
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᠆ o jaskrawej kolorystyce, w formie neonów oraz emitujących lub odbijających światło –
w szczególności typu LED - o zmieniającym się natężeniu,

᠆ na słupach oświetleniowych i trakcyjnych,
᠆ w terenach zieleni oznaczonych symbolami ZL, ZLd, ZP, ZR, ZR1 i rolniczych R, R1 za wyjątkiem
tablic informacyjnych;
9) ustala się zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:
a) zakazuje się stosowania ogrodzeń:

᠆ pełnych, za wyjątkiem ogrodzenia cmentarza,
᠆ z prefabrykowanych betonowych przęseł oraz blachy,
᠆ wyższych niż 2,2 m za wyjątkiem ogrodzeń ażurowych przy obiektach i urządzeniach sportu
i rekreacji,
b) nakazuje się zapewnienie prześwitów umożliwiających prawidłową migrację zwierząt, o wysokości
minimum 12 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi elementów ogrodzenia na co najmniej 50% jego
długości; nakaz ten nie dotyczy ogrodzeń przy drogach publicznych,
c) w przypadku realizacji ogrodzenia od strony drogi publicznej lub wewnętrznej nakłada się obowiązek
jego lokalizacji na działce budowlanej nie bliżej niż w linii rozgraniczającej teren drogi i działki
budowlanej;
10) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza się
sytuowanie budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m na działce budowlanej o szerokości nie przekraczającej 16 m, przy
zachowaniu zasad określonych w przepisach odrębnych;
11) ustala się konieczność uwzględnienia położenia obszaru planu w granicach obszarów wyznaczonych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016 – 2020 na podstawie uchwały
Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2017 r.:
a) w całości w granicach obszaru zdegradowanego,
b) częściowo w granicach obszaru rewitalizacji;
12) ustala się parametry dla nowo wydzielanych działek:
a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

᠆ dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU – 700 m2,
᠆ dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UO, UP - 1200 m2,
᠆ dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U, UT - 2000 m2,
᠆ dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami PU - 3000 m2,
᠆ dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM - 3000 m2,
b) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna każdorazowo uwzględniać charakter
planowanego programu usługowego oraz związane z nim wymagania dla obsługi komunikacyjnej
i parkingowej określone w niniejszej uchwale,
c) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określone w lit. a, ale
nie mniejszej niż 2 m2:

᠆ w celu wydzielenia dojazdów, dróg i parkingów oraz w celu wydzielenia terenów dla lokalizacji
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

᠆ jeżeli celem podziału jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacja granic między
sąsiadującymi nieruchomościami.
2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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1) obszar planu znajduje się w całości w obrębie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego,
w którym obowiązują warunki zagospodarowania, ograniczenia, zakazy i nakazy określone przepisami
odrębnymi, w tym:
a) uchwałą Nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 maja 2017 r.
poz. 3206),
b) uchwałą Nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie
ustanowienia Planu Ochrony dla Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego
zakres planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 - Nowy Wiśnicz PLH120048 (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 6 października 2017 r. poz. 6178);
2) ustala się obowiązek zachowania warunków wynikających z położenia części obszaru planu w granicach
oznaczonego na rysunku planu Obszaru Natura 2000 – Nowy Wiśnicz PLH 120048, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) w obszarze planu występuje pomnik przyrody żywej, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru
pomników przyrody powiatu bocheńskiego (nr rejestru woj. 120106-002), obejmujący drzewostan przy
kościele pw. Św Wojciecha, podlegający ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi, dla którego
obowiązuje:
a) zakaz wszelkich działań powodujących degradację drzewostanu i gleby,
b) nakaz działań mających na celu podniesienie wartości przyrodniczych i walorów estetycznych pomnika
przyrody i jego otoczenia;
4) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego
i określonych w przepisach obowiązujących na obszarze Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego;
5) w zakresie ochrony akustycznej należy uwzględniać następujące tereny faktycznie zagospodarowane
zgodnie z ustaleniami planu:
a) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN – jako tereny pod zabudowę mieszkaniową,
b) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RM – jako tereny pod zabudowę zagrodową,
c) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU – jako tereny na cele mieszkaniowo –
usługowe,
d) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UO – jako tereny pod budynki związane ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
e) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UT – jako tereny na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe,
f) terenów nie wymienionych w lit. a-e nie kwalifikuje się pod względem akustycznym;
6) w granicach strefy przekroczeń hałasu od drogi wojewódzkiej nr 965, zlokalizowanej poza obszarem
objętym planem, w pasach terenów położonych w odległości do 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, dla
remontowanych oraz nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na stały pobyt ludzi
wprowadza się nakaz realizacji zabezpieczeń umożliwiających osiągnięcie w nich dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu (np. stolarka dźwiękochłonna, zieleń izolacyjna);
7) w terenach znajdujących się w przebiegu korytarzy ekologicznych ustala się konieczność ich zachowania
w sposób umożliwiający swobodną migrację zwierząt:
a) w stosunku do korytarzy ekologicznych biegnących dolinami rzek i potoków a także przecinających
doliny - pozostawianie nieregulowanych odcinków rzek i potoków wraz z ich naturalną obudową
biologiczną,
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b) w przypadku przenikania się korytarzy ekologicznych z terenami, w których możliwa jest realizacja
zabudowy – zakaz realizacji zwartej zabudowy, przez którą rozumie się zgrupowanie minimum
5 budynków pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących budynków nie przekracza 50m;
zabrania się trwałego grodzenia terenu w sposób uniemożliwiający swobodną migrację zwierząt,
dopuszcza się ogrodzenia zielone (m.in. żywopłoty);
8) obowiązuje ochrona dolin potoków wraz z ich obudową biologiczną, poprzez utrzymanie drożności na ich
przebiegu, z uwzględnieniem zapisów określonych w ust. 10 pkt 2;
9) ustala się zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
10) ustala się obowiązek zachowania ciągłości oraz integralności cieków naturalnych oznaczonych i nie
oznaczonych na rysunku planu, w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą drogową w postaci tuneli
i przepustów wodnych;
11) ustala się obowiązek ochrony otwarć widokowych przez wprowadzenie form zagospodarowania, które
nie stanowią barier w ekspozycji dalekiego widoku, w tym zakaz wprowadzania zwartych zespołów zieleni
wysokiej oraz dbałość o wkomponowywanie nowych obiektów i urządzeń w krajobraz;
12) w obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji składowisk oraz miejsc zbierania odpadów a także
wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu, z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w ust. 9 pkt 2;
13) ustala się utrzymanie, uzupełnienie i wprowadzanie nowych pasów zadrzewień stanowiących obudowę
głównych ciągów komunikacyjnych (w tym drogi wojewódzkiej nr 965, zlokalizowanej poza obszarem
objętym planem) oraz cieków sąsiadujących z terenami użytkowanymi rolniczo;
14) w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się konieczność zapewnienia dróg pożarowych oraz
zaopatrzenia w wodę w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach odrębnych.
3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej tożsamą z obszarem historycznego układu
ruralistycznego, w której obowiązują następujące ustalenia:
a) zachowanie historycznej dyspozycji przestrzennej i ochrona przed niekontrolowanym jej
przekształceniem wraz z zasadniczymi elementami kompozycji i zachowanymi zabytkowymi obiektami,
poprzez utrwalenie istniejących struktur o wysokich wartościach kulturowych,
b) zachowanie i uczytelnienie zasadniczych elementów rozplanowania (historycznej sieci drożnej, rzecznej
oraz zieleni),
c) nakaz kształtowania zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych w nawiązaniu do
układu zabudowy tradycyjnej, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji
historycznej i współczesnej oraz nawiązanie formami współczesnymi i detalem do lokalnej tradycji
architektonicznej,
d) ochrona terenów zielonych naturalnych i urządzonych, będących wypełnieniem układów i otoczenia
zespołu urbanistycznego wraz z ich płaszczyzną ekspozycji,
e) zakaz wprowadzania funkcji uciążliwych i degradujących zabytkową substancję;
2) obejmuje się ochroną obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązuje
bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności
inwestycyjnej a wszelkie działania należy przeprowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. Oznacza się na
rysunku planu obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków:
Oznaczenie
na rysunku
planu

Obiekt

A-13

Kościół parafialny z XVI w. p.w. Św. Wojciecha
wraz z najbliższym otoczeniem w granicach
ogrodzenia i zabytkowym drzewostanem
Kapliczka św. Anny

Działka

Rok
/wiek

Nr rejestrowy
/data

działka nr
1481/2

1520 r.

Nr rej. A-13
z 09.04.1968 r.

działka nr

XIX w.
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1481/4
3) obejmuje się ochroną obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku
planu:
Oznaczenie
na rysunku
planu

Lp. w
gminnej
ewidencji
zabytków

Obiekt/obszar

104

Kościół parafialny z XVI w.
p.w. Św. Wojciecha wraz z
najbliższym otoczeniem w
granicach ogrodzenia i
zabytkowym drzewostanem

1

2

105

Kapliczka św. Anny

3

107

4

108

5

114

Kapliczka z figurą Św. Jana
Nepomucena
Cmentarz parafialny z kwaterą
wojenną
Kapliczka z drzewami

6

113

Kapliczka z drzewami

7

106

Cmentarz przykościelny

Adres/nr/
działka

działka nr 1481/2

działka nr 1481/4
działka nr 1330
działka nr 1653
działka nr 1914
działka nr 695
działka nr 1481/2

Rok/wiek

1520 r.

XIX w.

Uwagi
Nr rej.
A-13
z 09.04.
1968 r.
Nr rej.
A-13
z 09.04.
1968 r.

XVIII/
XIX w.
2 poł.
XIX w.
1913 r.
2 poł.
XIX w.
1230 r.

a) dla obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, obowiązują następujące wymogi:

᠆ ustala się obowiązek konserwacji obiektu wraz z otoczeniem dla zachowania lub odtworzenia jego
zabytkowej formy bądź detalu architektonicznego oraz zastosowanych tradycyjnych materiałów
budowlanych,

᠆ ustala się konieczność utrzymania zieleni towarzyszącej obiektom w stanie, który nie wpływa na
pogorszenie stanu technicznego obiektów,

᠆ zakazuje się przesłaniania obiektu zabytkowego, umieszczania na nim tablic i urządzeń reklamowych
oraz innych tablic nie związanych z jego funkcją,

᠆ dla obszaru cmentarza – nakazuje się zachowanie i konserwację mogił i nagrobków o wartościach
zabytkowych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
4) obejmuje się ochroną stanowiska archeologiczne znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.
W obszarach stanowisk archeologicznych działania inwestycyjne, w tym prace ziemne, należy prowadzić
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Oznacza się na rysunku planu stanowiska
archeologiczne znajdujące się w obszarach 105-61 AZP i 105-62 AZP:
Lp.

Nr w
gminnej
ewidencji
zabytków

Numer obszaru
AZP/ oznaczenie
na rysunku planu

1.

175.

105-61/2/3

2.

176.

105-61/3/4

3.

177.

105-61/4/5

4.
5.
6.

182.
183.
184.

105-61/9/112
105-61/10/113
105-61/11/114

Jednostki kulturowe
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
osada - przeworska, osada - średniowiecze,
osada - nowożytność
ślad osadnictwa - epoka kamienia, osada nieokreślona,
ślad osadnictwa - średniowiecze, osada - nowożytna
osada - łużycka - epoka brązu,
ślad osadnictwa - średniowiecze
ślad osadnictwa - nieokreślony
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - epoka kamienia
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7.

185.

105-61/12/115

8.

186.

105-61/13/116

9.

187.

105-61/14/117

10.

188.

105-61/15/118

11.

189.

105-62/16/119

12.
13.
14.
15.
16.

190.
195.
196.
197.
198.

105-61/17/120
105-61/22/125
105-61/23/126
105-61/24/127
105-61/25/128

17.

199.

105-61/26/129

18.

200.

105-61/27/130

19.

201.

105-61/28/131

20.
21.
22.
23.
24.

202.
203.
204.
205.
206.

105-61/29/132
105-61/30/133
105-61/31/134
105-61/32/135
105-61/33/136

25.

208.

105-61/35/138

26.

209.

105-61/36/139

27.

210.

105-61/37/140

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

105-61/38/141
105-61/39/142
105-61/40/143
105-61/41/144
105-61/42/145
105-62/43/8
105-62/44/9

35.

218.

105-62/45/10

36.

219.

105-62/46/11

37.

220.

105-62/47/12

38.

221.

105-62/48/13

39.

222.

105-62/49/14

40.

223.

105-62/50/15

41.
42.

224.
225.

105-62/51/16
106-62/52/31
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ślad osadnictwa - neolit, ślad osadnictwa - średniowiecze
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
ślad osadnictwa – epoka nowożytna
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - prahistoria,
ślad osadnictwa – epoka nowożytna
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
ślad osadnictwa – przeworska - późny okres rzymski
ślad osadnictwa - epoka nowożytna
ślad osadnictwa - neolit
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - epoka nowożytna
ślad osadnictwa - neolit
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
ślad osadnictwa - neolit? osada - nowożytna
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
ślad osadnictwa - prahistoria,
ślad osadnictwa - nowożytna
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
osada – KCS - neolit, osada - prahistoria,
ślad osadnictwa - średniowiecze, osada - nowożytność
ślad osadnictwa - neolit
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - epoka kamienia
osada - średniowiecze, osada - nowożytna
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
ślad osadnictwa - nowożytna
ślad osadnictwa - średniowiecze
ślad osadnictwa - epoka kamienia, osada - prahistoria,
ślad osadnictwa - średniowiecze, osada - nowożytna
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - średniowiecze
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - epoka kamienia
ślad osadnictwa - neolit
ślad osadnictwa – przeworska - późny okres rzymski,
ślad osadnictwa – późne średniowiecze
ślad osadnictwa - neolit,
ślad osadnictwa – przeworska - późny okres rzymski,
osada - późne średniowiecze, ślad osadnictwa - nowożytna
ślad osadnictwa - epoka kamienia,
osada - późne średniowiecze, ślad osadnictwa - nowożytna
ślad osadnictwa - neolit?
ślad osadnictwa - późne średniowiecze,
ślad osadnictwa - nowożytna
ślad osadnictwa - późne średniowiecze,
ślad osadnictwa - nowożytna
ślad osadnictwa - późne średniowiecze
ślad osadnictwa - epoka kamienia

4. Ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości w obszarze objętym planem,
w rozumieniu przepisów odrębnych:
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1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości
w rozumieniu przepisów odrębnych;
2) w przypadku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników
wieczystych ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek:

᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU – 700 m2,
᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UO, UP - 1200 m2,
᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, UT - 2000 m2,
᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami PU - 3000 m2,
b) ustala się minimalną szerokość frontów nowo wydzielonych działek:

᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU dla zabudowy wolnostojącej –
18 m, dla zabudowy bliźniaczej – 14 m,

᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UO, UP, U – 18 m,
᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UT – 20 m,
᠆ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami PU – 25 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale pomiędzy 60 o a 120o.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się konieczność zachowania odpowiednich proporcji między zabudowaną a niezabudowaną częścią
terenu inwestycji, określonych wskaźnikami terenu biologicznie czynnego, powierzchni zabudowy
i intensywności zabudowy, ustalonymi w niniejszej uchwale, z zachowaniem przepisów odrębnych;
2) ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla budynków, w tym
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od dróg publicznych: drogi wojewódzkiej nr 965 klasy
głównej - zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, dróg powiatowych klasy zbiorczej (oznaczonych
symbolami KDZ), dróg gminnych klasy lokalnej i dojazdowej (oznaczonych symbolami KDL i KDD), dróg
wewnętrznych (oznaczonych symbolami KDW) – zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami określonymi
w pkt 3;
3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w terenie zabudowanym lub przewidzianym w planie do zabudowy:

᠆ wzdłuż zachodniej granicy planu, na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 965 klasy głównej
zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, w odległości minimum 15 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni, zgodnie z rysunkiem planu - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się sytuowanie budynków przeznaczonych
na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych
podlegających ochronie akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku) w odległości minimum 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
Dla pozostałych budynków - w odległości minimum 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

᠆ w odległości minimum 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dla dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ i 3KDZ; dla dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2KDZ i 4KDZ wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii
rozgraniczających tych dróg lub zgodnie z rysunkiem planu,

᠆ w odległości minimum 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dla dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDD, KDW, za wyjątkiem dróg oznaczonych na
rysunku planu symbolami 8KDD, 9KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, dla których wyznacza się
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających tych dróg lub zgodnie
z rysunkiem planu,
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b) w terenach wolnych od zabudowy, w których dopuszczono w ustaleniach szczegółowych realizację
budynków:

᠆ w odległości minimum 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDZ,

᠆ w odległości minimum 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDL, KDD;
4) w innych przypadkach niż określone w pkt 3 lit. a-b – zgodnie z rysunkiem planu;
5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się usytuowanie budynku przy drodze w odległości
mniejszej niż wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
6) w przypadkach, w których nieprzekraczalne linie zabudowy nie zostały wyznaczone na rysunku planu,
obowiązują przepisy odrębne, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
7) ustala się maksymalną wysokość obiektów, dla których nie określono parametru w ustaleniach
szczegółowych:
a) dla obiektów infrastruktury technicznej – maksymalnie 12,5 m; ograniczenie nie dotyczy linii
elektroenergetycznych wysokiego napięcia i masztów telefonii bezprzewodowej,
b) dla pozostałych obiektów - maksymalnie 5 m;
8) w zakresie architektury ustala się:
a) geometria dachów - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów i rodzajów
zabudowy,
b) pokrycie dachów – dachówki, gont, materiały i elementy o fakturze dachówek lub gontu, blachy
płaskie, łupek. W terenach oznaczonych symbolami PU jako pokrycie dachu dopuszcza się
wykorzystanie nowoczesnych technologii, blachę trapezową, membrany bitumiczne oraz membrany pcv.
Dla dachów płaskich dopuszcza się pokrycie z innych rodzajów materiałów dostosowanych do spadku
dachu oraz dachy zielone,
c) ściany budynków – zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych typu siding, blacha falista, blacha
trapezowa; dopuszcza się kształtowanie elewacji w formie zieleni na ścianach lub ogrodów
wertykalnych,
d) kolorystyka dachów stromych – kolory ciemniejsze niż ściany lub tożsame, w odcieniach brązu,
czerwieni i szarości,
e) kolorystyka elewacji - w odcieniach pastelowych (bieli, brązu, szarości) oraz charakterystyczna dla
naturalnych materiałów wykończeniowych; zakaz stosowania kolorów jaskrawych i materiałów
odblaskowych,
f) ogrodzenia – z materiałów typu cegła, drewno, kamień, metal, kuty metal, beton (za wyjątkiem
prefabrykowanych betonowych przęseł) itp.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
1) wyznacza się obszary przestrzeni publicznych obejmujące: zespoły obiektów usług publicznych w ramach
terenów oznaczonych symbolami UO i UP, teren usług sakralnych i kultury oznaczony symbolem UK,
teren zieleni parkowej oznaczony symbolem ZP oraz tereny dróg, ulic, placów, otoczenia przystanków
komunikacji zbiorowej, parkingów w ramach terenów oznaczonych symbolami KS;
2) dla przestrzeni publicznych, o których mowa w pkt 1, ustala się obowiązek zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych i obowiązek stosowania
rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się takim osobom, w tym w zakresie
zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji, transportu publicznego, parkingów,
komunikacji pieszej i kołowej;
3) w przestrzeniach publicznych ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
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a) nakaz uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę i remont
elementów wyposażenia, w tym: nawierzchni, oświetlenia i obiektów małej architektury,
b) wyposażanie przestrzeni publicznych w zieleń urządzoną i obiekty małej architektury (m.in. ławki,
oświetlenie),
c) ujednolicenie kolorystyki i detali elementów użytkowych w ramach inwestycji, w szczególności
obiektów małej architektury, w tym lamp oświetleniowych, oznakowania tras rowerowych
i turystycznych, ławek, koszy na śmieci, a także elementów zagospodarowania terenu (chodniki,
posadzki, place, ciągi piesze i pieszo-jezdne),
d) dopuszcza się lokalizację toalet publicznych.
7. W przypadku terenów osuwiskowych oraz zagrożonych ruchami masowymi ustala się:
1) na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, oznaczonych na rysunku planu, dopuszcza się
realizację nowych obiektów budowlanych i urządzeń – przy uwzględnieniu aktualnych warunków
geotechnicznych, z zastosowaniem rozwiązań technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) na terenach osuwisk aktywnych ciągle i aktywnych okresowo, oznaczonych na rysunku planu, zakazuje
się lokalizacji nowych obiektów budowlanych i urządzeń, z zastrzeżeniem pkt 4; dopuszcza się
przebudowę, remont oraz zabezpieczenia techniczne istniejących obiektów budowlanych, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) na terenach osuwisk nieaktywnych, oznaczonych na rysunku planu, dopuszcza się realizację nowych
obiektów budowlanych i urządzeń przy uwzględnieniu aktualnych warunków geotechnicznych,
z zastosowaniem rozwiązań technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) na terenach osuwisk dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i remont dróg oraz sieci, urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu aktualnych warunków geotechnicznych,
z zastosowaniem rozwiązań technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zakazuje się wykonywania wykopów o wysokości ściany powyżej 2 m mogących spowodować podcięcie
stoku; dopuszcza się większą wysokość ściany na fragmentach wykopu w przypadku regulacji rzek,
potoków, budowy dróg oraz zabezpieczeń osuwania się mas ziemnych;
6) dopuszcza się zmianę ukształtowania powierzchni terenu w przypadku:
a) konieczności poprawy topografii działki przy realizacji nowej zabudowy, w przedziale od 1 m poniżej do
1,3 m powyżej poziomu istniejącego terenu, z tolerancją do 30%,
b) konieczności wprowadzenia zabezpieczeń technicznych przed osuwaniem się mas ziemnych,
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, budową, odbudową, bieżącą konserwacją, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych. Dopuszcza się wykonanie nasypów lub wykopów dla budowy dróg. Skalę
niwelacji terenu należy dostosować do rozwiązań konstrukcyjnych,
c) czasowych zmian ukształtowania powierzchni terenu na okres prowadzenia prac budowlanych.
8. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewnia droga wojewódzka
nr 965 klasy głównej, zlokalizowana poza obszarem objętym planem wzdłuż jego zachodniej granicy.
W kierunku wschodnim i południowym powiązanie z układem zewnętrznym zapewniają drogi powiatowe –
zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ;
2) układ podstawowy obsługujący komunikacyjnie tereny obszaru objętego planem stanowią:
a) drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 3KDZ – droga powiatowa klasy Z nr
1444 K Uszew – Nieznanowice oraz 2KDZ, 4KDZ – droga powiatowa klasy Z nr 2077 K Nowy Wiśnicz
- Lipnica Murowana, o szerokościach w liniach rozgraniczających określonych na rysunku planu,
b) drogi lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL - 4KDL, o szerokościach w liniach
rozgraniczających określonych na rysunku planu;
3) układ wspomagający obejmuje drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD - 18KDD,
o szerokościach w liniach rozgraniczających określonych na rysunku planu;
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4) dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDW - 19KDW, bezpośrednio z drogi publicznej z zastrzeżeniem pkt 5, lub poprzez istniejące
i projektowane dojazdy niewydzielone, nie wyznaczone na rysunku planu, zapewniające obsługę terenów
inwestycji poprzez dostęp do dróg publicznych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
5) dojazd do nowo wydzielanych działek budowlanych położonych przy drodze wojewódzkiej nr 965 za
pośrednictwem istniejących skrzyżowań z drogami niższej klasy lub poprzez istniejące zjazdy; lokalizacja
nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
6) dojazdy niewydzielone, które nie zostały wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
niezbędne dla poszczególnych działek budowlanych, zapewniające dostęp do dróg publicznych, należy
tyczyć w sposób uwzględniający obsługę terenów znajdujących się w sąsiedztwie, zgodnie z ustaleniami
planu oraz z uwzględnieniem możliwości prowadzenia lokalnych sieci infrastruktury technicznej, przy
czym:
a) dla obsługi 1 - 5 działek dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 5 m,
b) obsługa więcej niż 5 działek wymaga wydzielenia dojazdu o minimalnej szerokości 6 m i zakończenie
go w sposób umożliwiający zawrócenie pojazdu lub zapewnienie wyjazdu na drogę publiczną bez
konieczności cofania;
7) w terenach dróg dopuszcza się lokalizację urządzeń, budowli i obiektów budowlanych związanych
wyłącznie z przeznaczeniem terenu, infrastrukturą techniczną, urządzeniami pomocniczymi związanymi
z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego, między innymi: jezdni, chodników, zatok
autobusowych, wiat przystankowych, pasów i zatok postojowych, miejsc parkingowych, obiektów małej
architektury, ścieżek rowerowych, przejść pieszych i przejazdów rowerowych, zieleni urządzonej
i izolacyjnej, obiektów i urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej, urządzeń
technicznych dróg;
8) ustala się możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie
dróg publicznych, wewnętrznych oraz dojazdów niewydzielonych wraz z urządzeniami i obiektami
towarzyszącymi, zachowując warunki przepisów odrębnych w tym zakresie;
9) w terenach komunikacji, w miejscu przecięcia z rowami i ciekami wodnymi, ustala się obowiązek realizacji
urządzeń gwarantujących zachowanie ich ciągłości;
10) dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
funkcjonalnie z drogą na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
11) inwestycje należy realizować projektując proporcjonalną liczbę miejsc postojowych, realizowanych
w formie parkingów naziemnych, podziemnych i w garażach (w tym wielostanowiskowych), odpowiednio
do przeznaczenia terenów:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w terenach oznaczonych symbolami MN,
MNU i RM oraz dla dopuszczonej funkcji mieszkaniowej w terenach oznaczonych symbolami U –
2 miejsca postojowe lub garażowe na 1 budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny,
b) w terenach oznaczonych symbolami MN i MNU dla realizacji dopuszczonej funkcji usługowej 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej podstawowej funkcji usługowej,
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
c) w terenach oznaczonych symbolem U oraz dla funkcji usługowej w terenach oznaczonych symbolami
PU – 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej podstawowej funkcji usługowej
(z wyłączeniem powierzchni magazynowej i technicznej), lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe oraz
1 miejsce postojowe dla 2 pracowników; dla usług hotelarskich - 1 miejsce postojowe na 1 pokój
hotelowy oraz 1 miejsce postojowe dla 2 pracowników,
d) w terenach oznaczonych symbolami UO, UP - 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m2
powierzchni użytkowej podstawowej,
e) dla kościołów – minimum 10 miejsc postojowych na 1000 uczestników zgromadzenia (jednocześnie),
f) w terenach oznaczonych symbolami PU dla funkcji produkcyjnej - 1 miejsce postojowe dla
2 pracowników, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
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g) w terenie oznaczonym symbolem UT - 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni
użytkowej obiektów turystyki, rekreacji, sportu,
h) w terenie oznaczonym symbolem ZC - 10 miejsc postojowych,
i) przy realizacji miejsc postojowych powyżej 5 stanowisk (za wyjątkiem terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej) należy zabezpieczyć minimum
1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową a przy realizacji
miejsc postojowych powyżej 15 stanowisk należy zapewnić minimum 2 takie miejsca. Miejsca
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy specjalnie oznakować
i lokalizować blisko wejść do obiektów usługowych i użyteczności publicznej,
j) miejsca parkingowe i postojowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy bilansować
i realizować w ramach działki lub zespołu działek, na których realizowana jest inwestycja,
k) przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejących obiektów usługowych oraz zmianie sposobu
użytkowania na funkcję usługową, w przypadku braku miejsca na zabezpieczenie odpowiedniej liczby
miejsc parkingowych i postojowych, dopuszcza się bilansowanie miejsc realizowanych na działce
budowlanej i ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych w sąsiedztwie,
l) nie ustala się wymogu zapewnienia miejsc postojowych w przypadku zamiaru wykonywania robót
budowlanych w istniejących budynkach polegających na przebudowie, remoncie, dociepleniu oraz
lokalizacji szybów windowych i klatek schodowych zewnętrznych, lokalizacji pochylni i ramp dla osób
ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych oraz w przypadku nadbudowy
budynku mieszkalnego, która nie prowadzi do wydzielenia samodzielnego lokalu,
m) dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc przeznaczonych do parkowania dla samochodów
osobowych (poza wymaganiami określonymi w lit. a - h) w formie wydzielonych zatok lub miejsc
postojowych w liniach rozgraniczających dróg klas L i D,
n) w terenach usługowych i produkcyjno - usługowych ustala się konieczność realizacji zadaszonych
stanowisk postojowych dla rowerów (uwzględniając miejsca wewnątrz obiektów) w ilości minimum
1 miejsce na 20 zatrudnionych.
9. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) Ustala się ogólne zasady rozwoju infrastruktury technicznej obowiązujące w obszarze planu:
a) utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
w tym obsługujących obszar nie objęty planem,
b) ustala się możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie,
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce i odłączeniu obiektów oraz urządzeń budowlanych
infrastruktury technicznej a także zmianie przebiegu sieci, lokalizacji nowych sieci, obiektów i urządzeń
infrastruktury, miejsc przyłączenia sieci do zasilania, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami
planu, zachowując warunki przepisów odrębnych w tym zakresie,
c) ustala się nakaz powiązania sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z istniejącym układem
zewnętrznym,
d) ustala się konieczność uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych w zakresie
zabudowy oraz zagospodarowania terenów bezpośrednio przylegających do sieci, urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej,
e) ustala się zasadę lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji
z nakazem uwzględniania ochrony zdrowia mieszkańców przed oddziaływaniem (promieniowaniem) pól
elektromagnetycznych;
2) w zakresie gospodarki odpadami:
a) ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi i innymi na zasadach obowiązujących
na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, z segregacją odpadów u źródeł ich powstawania, przy zachowaniu
obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
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b) ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz
planami gospodarki odpadami, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych; obowiązuje zakaz
postępowania z odpadami w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami na obszarze planu;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej a także możliwości rozbudowy i przebudowy
istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę stosownie do potrzeb socjalno - bytowych, produkcji, usług
oraz celów gaśniczych,
b) ustala się zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego „Nowy Wiśnicz",
c) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę zbiorowej sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej
niż ø 110 mm; dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz miejsc przyłączenia sieci do
zasilania, a także lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowej, stosownie
do szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu,
d) lokalizacja urządzeń, obiektów i sieci wodociągowej względem zabudowy i zadrzewień
z uwzględnieniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej,
e) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze źródeł indywidualnych (ujęcia i wodociągi lokalne, studnie)
z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
f) ustala się konieczność uwzględnienia potrzeb ochrony przeciwpożarowej; w dostosowaniu do wymagań
określonych w obowiązujących przepisach odrębnych należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych
zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru;
4) w zakresie gospodarki ściekowej:
a) ustala się utrzymanie indywidualnych i zbiorczych systemów kanalizacji, odprowadzania i oczyszczania
ścieków - średnica kanałów min. ø 250 mm; podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej
z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w lit. b,
b) dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, indywidualne rozwiązanie gospodarki
ściekowej m. in. poprzez realizację szczelnych zbiorników wybieralnych, z których ścieki wywożone
będą do oczyszczalni w Starym Wiśniczu - zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się realizację
lokalnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi,
za wyjątkiem terenów położonych w granicach aglomeracji Nowy Wiśnicz, wyznaczonej Uchwałą
Nr XXII/380/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012 r.,
c) ustala się obowiązek podczyszczania ścieków przemysłowych z terenów oznaczonych symbolami U i PU
przed wprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej,
d) obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych
i bezpośrednio do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować
dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby, a także zakaz lokalizacji wylewisk, zbiorników
z substancjami toksycznymi; lokalizacja zbiorników z substancjami ropopochodnymi przy
uwzględnieniu przepisów odrębnych,
e) lokalizacja obiektów, urządzeń i sieci kanalizacyjnej względem zabudowy i zadrzewień
z uwzględnieniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej;
5) w zakresie odprowadzania wód opadowych:
a) dla terenów o trwałej nawierzchni, w tym dróg, ulic, placów, parkingów oraz innych powierzchni
narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi, ustala się
obowiązek objęcia systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe; dla powierzchni szczelnej
utwardzonych parkingów powyżej 0,1 ha ustala się obowiązek realizacji kanalizacji opadowej wraz
z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrębnymi,
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b) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń
oczyszczających, zbiorników retencyjno – odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni wód
opadowych usytuowanych w obrębie działki budowlanej a dla zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowej z usługami - odprowadzanie wód deszczowych z dachów na własną działkę budowlaną
w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich, z zapewnieniem ochrony przed
przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby oraz warunków określonych w przepisach odrębnych,
c) ustala się odprowadzenie wód opadowych do cieku lub rowu, z uwzględnieniem rozwiązań:

᠆ zapewniających pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby, z zachowaniem
warunków określonych w przepisach odrębnych,

᠆ ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do gruntu,
᠆ spowalniających odpływ do odbiornika do ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem,
d) obowiązuje nakaz stosowania rozwiązań zwiększających retencję,
e) lokalizacja obiektów liniowych i urządzeń sieci kanalizacyjnej względem zabudowy i zadrzewień
z uwzględnieniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez przyłącza do istniejącego systemu gazowej sieci
dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia,
b) dopuszcza się indywidualne rozwiązania zaopatrzenia w gaz (zbiornik propan – butan, butle gazowe),
c) dla istniejących gazociągów przy ustalaniu lokalizacji inwestycji należy zachować strefy kontrolowane,
odległości oraz uwzględnić ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz w obrębie linii rozgraniczających dróg wewnętrznych
dopuszcza się realizację nowych odcinków sieci rozdzielczej, z zachowaniem odległości od elementów
zagospodarowania wymaganych przepisami odrębnymi;
7) w zakresie infrastruktury energetycznej:
a) ustala się utrzymanie istniejącego zbiorczego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną - poprzez sieci
magistralne, wysokiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe oraz sieci niskich napięć
z możliwością rozbudowy i przebudowy oraz realizacji nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury,
przy uwzględnieniu ochrony mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i na
zasadach nie naruszających pozostałych ustaleń planu,
b) dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami
odrębnymi i na zasadach nie naruszających pozostałych ustaleń planu,
c) dopuszcza się zmiany lokalizacji istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym przebudowę
istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na linie kablowe,
d) dopuszcza się możliwość przebudowy lub lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/NN,
rozdzielni SN w wykonaniu wnętrzowym lub napowietrznym i linii zasilających SN, zgodnie
z przepisami odrębnymi i przy spełnieniu warunku, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu,
e) ustala się konieczność uwzględnienia ograniczeń wynikających z występowania pasów technicznych
wzdłuż linii energetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, pompy ciepła, o mocy poniżej 100kW,
g) dopuszcza się lokalizację kolektorów słonecznych na dachach oraz ścianach budynków lub jako
wolnostojących urządzeń na poziomie terenu oraz innych urządzeń umożliwiających pozyskanie energii
odnawialnej słońca o mocy poniżej 100kW;
8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) ustala się ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu paliw
nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza,
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b) w noworealizowanych obiektach dopuszcza się stosowanie lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących
paliwa czyste ekologiczne (np. gaz ziemny, gaz płynny, lekki olej opałowy) albo alternatywne źródła
energii,
c) dopuszcza się stosowanie paliw stałych o niskiej zawartości zanieczyszczeń (np. ekogroszek, drewno
opałowe) z zastosowaniem technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń
do środowiska, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
d) w przypadku objęcia obszaru planu zasięgiem sieci ciepłowniczej ustala się zaopatrzenie obiektów
w ciepło w oparciu o lokalną sieć,
e) dopuszcza się wykorzystywanie urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii
w formie solarów, pomp ciepła itp., o mocy poniżej 100 kW;
9) w zakresie infrastruktury teletechnicznej:
a) ustala się zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie istniejącej sieci zgodnie
z przepisami odrębnymi w tym zakresie, z możliwością przebudowy i rozbudowy,
b) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu,
c) dopuszcza się skablowanie istniejących linii napowietrznych,
d) w obrębie pasa drogowego istniejących i planowanych dróg dopuszcza się lokalizację obiektów
telekomunikacyjnych,
e) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu łączności publicznej,
f) dopuszcza się lokalizacje inwestycji z zakresu łączności publicznej, takich jak anteny, maszty, stacje
bazowe i inne urządzenia techniczne na obiektach budowlanych w terenach oznaczonych symbolami U,
PU,
g) przy lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej należy uwzględnić ustalone
w planie maksymalne wysokości zabudowy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zabudowy:
1) należy uwzględnić ograniczenia wynikające z lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej oraz występowania wzdłuż nich pasów technicznych i stref kontrolowanych:
a) dla istniejącej linii sieci elektroenergetycznej 400 kV obowiązuje pas techniczny o szerokości 60 m (po
30 m z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), w obrębie którego wprowadza
się:

᠆ zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
᠆ nakaz prowadzenia wszelkich zamierzeń inwestycyjnych i zagospodarowania terenu zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV obowiązuje pas techniczny
o szerokości 16 m (po 8 m licząc od osi linii w obu kierunkach), a dla linii kablowych - pas techniczny
o szerokości 3 m (po 1,5 m licząc od osi linii w obu kierunkach), w obrębie którego wszelkie
zamierzenia inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN6,3 relacji Łukanowice- Skawina-Zelczyna
obowiązuje strefa kontrolowana, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy prowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi:

᠆ o szerokości 60 m (po 30 m od osi gazociągu) dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego,

᠆ o szerokości 32 m (po 16 m od osi gazociągu) dla budynków mieszkalnych,
᠆ o szerokości 30 m (po 15 m od osi gazociągu) dla budynków niemieszkalnych wolnostojących
(stodoły, szopy, garaże),

᠆ o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi dla innych obiektów;
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2) dla wszystkich oznaczonych i nieoznaczonych na rysunku planu cieków naturalnych i rowów
melioracyjnych:
a) obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości oraz zakaz zabudowy w pasie:

᠆ 5 m (obustronnie) od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku,
᠆ 5 m (obustronnie) od górnej krawędzi skarpy brzegowej rowu melioracyjnego,
b) od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku i rowu melioracyjnego należy zachować pas nie mniejszy niż
1,5 m wolny od ogrodzeń oraz innych obiektów i urządzeń budowlanych nie związanych z utrzymaniem
i eksploatacją cieków i rowów wraz z niezbędnym dojściem i dojazdem,
c) w pasie o którym mowa w lit. b dopuszcza się:

᠆ budowę

urządzeń
wodnych,
przeciwpowodziowym,

᠆ prowadzenie

w tym

robót eksploatacyjnych
przeciwpowodziowym;

regulacyjnych
i konserwacyjnych

związanych

z bezpieczeństwem

związanych

z bezpieczeństwem

3) w terenach narażonych na zalanie, oznaczonych na rysunku planu, stanowiących naturalną obudowę
biologiczną cieków wodnych w postaci użytków zielonych, rolnych, zakrzaczeń i zadrzewień a także
obejmujących obszary o niekorzystnych warunkach zagospodarowania ze względu na możliwość
wystąpienia lokalnych podtopień i zalewania wodami opadowymi, ustala się zakaz realizacji nowej
zabudowy;
4) ustala się obowiązek przełożenia sieci drenarskich dla zachowania ciągłości i prawidłowego
funkcjonowania urządzeń melioracyjnych w przypadku zabudowy w terenach zdrenowanych. Dopuszcza
się odbudowę i remont urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wynikających z bieżących potrzeb
zabezpieczenia terenu gminy. Dopuszcza się działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji
istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających;
5) obowiązuje zakaz zabudowy o promieniu 5 metrów od zaznaczonych na rysunku planu odwiertów
poszukiwawczych (zlikwidowanych): ''Wiśnicz Stary-1'' i „Wiśnicz–5”;
6) w granicach pasów izolujących teren cmentarza o szerokości 50 m i 150 m występują ograniczenia
zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Tereny objęte planem i istniejące obiekty budowlane pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
Rozdział III.
Ustalenia szczegółowe
§ 6. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1MN do 81MN, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) usługi komercyjne i publiczne - realizowane jako lokale wyodrębnione w budynku mieszkalnym,
z ograniczeniem ich powierzchni całkowitej do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub
realizowane jako wolnostojące obiekty z ograniczeniem powierzchni użytkowej funkcji usługowej do 40%
powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej;
2) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej oraz remont i przebudowę
istniejących obiektów inwentarskich;
3) budynki gospodarcze, garaże, budynki garażowo - gospodarcze;
4) obiekty małej architektury;
5) wiaty, zadaszenia;
6) zieleń urządzoną;
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7) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
8) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym dojazdy niewydzielone),
rowerowe, szlaki turystyczne;

dojścia i ciągi piesze, trasy

9) urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw;
10) urządzenia i obiekty ograniczające oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne – w tym ochrony
akustycznej.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,8,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 30%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i mieszkalnych jednorodzinnych z wyodrębnionymi
usługami - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 30° - 45° i nadwieszonych okapach,
b) dla wolnostojących budynków usługowych - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45° i nadwieszonych okapach,
c) dla wolnostojących garaży, budynków garażowo - gospodarczych i gospodarczych - dachy dwu lub
wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°
i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 10 m, za wyjątkiem:
a) budynków gospodarczych, garażowo - gospodarczych i garaży, dla których ustala się maksymalną
wysokość 7 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub
5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych,
b) obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji, wiat i zadaszeń, dla których ustala się
maksymalną wysokość 5 m;
6) dopuszczoną rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy zagrodowej, zgodnie
z ustaleniami ust. 2 pkt 2, należy realizować na zasadach określonych w § 8 niniejszej uchwały.
4. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa,
tj. realizację wyłącznie usług nieuciążliwych.
§ 7. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na
rysunku planu symbolami od 1MNU do 12MNU, z podstawowym przeznaczeniem pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami komercyjnymi i publicznymi – funkcja usługowa
wyodrębniona w budynku mieszkalnym;
3) zabudowę usługową komercyjną i publiczną w formie obiektów wolnostojących.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
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1) budynki gospodarcze, garaże, budynki garażowo - gospodarcze;
2) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej oraz remont i przebudowę
istniejących obiektów inwentarskich;
3) obiekty małej architektury;
4) wiaty, zadaszenia;
5) zieleń urządzoną;
6) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
7) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym dojazdy niewydzielone),
rowerowe, szlaki turystyczne;

dojścia i ciągi piesze, trasy

8) urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw;
9) urządzenia i obiekty ograniczające oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne – w tym ochrony
akustycznej.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,8,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 30%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i mieszkalnych jednorodzinnych z wyodrębnionymi
usługami - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 30°- 45° i nadwieszonych okapach,
b) dla wolnostojących budynków usługowych - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45° i nadwieszonych okapach; dopuszcza się
dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia do 12°,
c) dla wolnostojących garaży, budynków garażowo – gospodarczych i gospodarczych - dachy dwu lub
wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°- 45°
i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 10 m za wyjątkiem:
a) wolnostojących budynków usługowych, dla których ustala się maksymalną wysokość 12,5 m,
b) budynków gospodarczych, garażowo - gospodarczych i garaży, dla których ustala się maksymalną
wysokość 7 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub
5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych),
c) obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji, wiat i zadaszeń, dla których ustala się
maksymalną wysokość 5 m;
6) dopuszczoną rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy zagrodowej, zgodnie z ustaleniami
ust. 2 pkt 2, należy realizować na zasadach określonych w § 8 niniejszej uchwały.
4. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa,
tj. realizację wyłącznie usług nieuciążliwych.
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§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RM -do
43RM, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z lokalizacji
na gruntach rolnych
podlegających ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się:
1) wiaty, zadaszenia;
2) zieleń urządzoną;
3) miejsca postojowe służące prowadzonej produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
4) sieci infrastruktury technicznej oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
przy uwzględnieniu przepisów odrębnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,5,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 40%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale 30°- 45° i nadwieszonych okapach,
b) dla obiektów gospodarczych, inwentarskich i innych związanych z produkcją rolną - dachy dwu lub
wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°- 45°
i nadwieszonych okapach; dla obiektów gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
c) dla wolnostojących garaży wchodzących w skład gospodarstw rolnych - dachy dwu lub wielospadowe,
o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°- 45° i nadwieszonych
okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 10 m, za wyjątkiem:
a) garaży wchodzących w skład gospodarstw rolnych, dla których ustala się maksymalną wysokość 9 m
(przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy
dachach płaskich i jednospadowych); dopuszcza się dostosowanie wysokości obiektów garażowych do
gabarytów samochodów, ciągników, sprzętu i maszyn rolniczych,
b) budynków związanych z produkcją rolną m.in. inwentarskich, gospodarczych i innych, dla których ustala
się maksymalną wysokość 9 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych); dopuszcza się dostosowanie
wysokości obiektów związanych z produkcją rolną do technologii produkcji,
c) wiat i zadaszeń, dla których ustala się maksymalną wysokość 5 m.
§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1U do 12U,
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
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1) funkcję mieszkaniową w obiektach usługowych lub budynkach wolnostojących;
2) obiekty magazynowe - za wyjątkiem terenu 9U;
3) garaże;
4) obiekty małej architektury;
5) wiaty, zadaszenia;
6) zieleń urządzoną;
7) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
8) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym dojazdy niewydzielone),
rowerowe, szlaki turystyczne;

dojścia i ciągi piesze, trasy

9) urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw;
10) w terenie 9U - usługi publiczne, w tym z zakresu kultury i kultu religijnego, ochrony zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej, edukacji oraz usługi komercyjne z zakresu gastronomii, turystyki i rekreacji, handlu
detalicznego itp. wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią urządzoną.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,8,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 30%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
a) dla budynków usługowych, usługowych z wyodrębnioną funkcją mieszkaniową i magazynowych - dachy
dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° 45° i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia do 12°,
b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30° - 45° i nadwieszonych okapach,
c) dla wolnostojących garaży - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale 12° - 45° i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie
i jednospadowe,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 15 m, za wyjątkiem:
a) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów magazynowych, dla których ustala
się maksymalną wysokość 10 m,
b) garaży, dla których ustala się maksymalną wysokość 7 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych),
c) obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji, wiat i zadaszeń, dla których ustala się
maksymalną wysokość 5 m;
6) dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 20% powierzchni użytkowej obiektu
usługowego a dopuszczona powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 20%
powierzchni zabudowy budynków w ramach przeznaczenia podstawowego;
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7) w terenie 9U dopuszczona powierzchnia użytkowa usług komercyjnych nie może przekroczyć 50%
powierzchni użytkowej obiektu usług publicznych.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1UP do 2UP,
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) usługi komercyjne;
2) funkcję mieszkaniową w obiektach usługowych;
3) garaże;
4) obiekty małej architektury;
5) wiaty, zadaszenia;
6) zieleń urządzoną;
7) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
8) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym dojazdy niewydzielone),
rowerowe, szlaki turystyczne;

dojścia i ciągi piesze, trasy

9) urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw;
10) urządzenia i obiekty ograniczające oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne – w tym ochrony
akustycznej.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,8,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 30%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
a) dla budynków usługowych i usługowych z wyodrębnioną funkcją mieszkaniową - dachy dwu lub
wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°- 45°
i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia do 12°,
b) dla wolnostojących garaży - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale 12°- 45° i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie
i jednospadowe,
c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 15 m, za wyjątkiem:
a) garaży, dla których ustala się maksymalną wysokość 7 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych),
b) obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji, wiat i zadaszeń, dla których ustala się
maksymalną wysokość 5 m;
6) dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 20% powierzchni użytkowej obiektu
usługowego;
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7) dopuszczona powierzchnia użytkowa usług komercyjnych nie może przekroczyć 20% powierzchni
użytkowej obiektu usług publicznych.
§ 11. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych z zakresu oświaty i wychowania, oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1UO do 2UO, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne w tym z zakresu
oświaty, szkolnictwa, nauki, edukacji i wychowania.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) usługi komercyjne;
2) garaże;
3) obiekty małej architektury;
4) wiaty, zadaszenia;
5) zieleń urządzoną;
6) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki
turystyczne;
7) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
8) urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw;
9) obiekty zaplecza higieniczno – sanitarnego, socjalno – administracyjnego, magazyny sprzętu;
10) urządzenia i obiekty ograniczające oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne – w tym ochrony
akustycznej;
11) budynek mieszkalny dla właściciela lub zarządcy terenu.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,8,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 30%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
a) dachy jedno, dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 2°- 45° i nadwieszonych okapach (przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych w przedziale 12° - 45°),
b) dla garaży, obiektów zaplecza higieniczno – sanitarnego, socjalno – administracyjnego, magazynów
sprzętu - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 12° - 45° i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 15 m, za wyjątkiem:
a) garaży, obiektów zaplecza higieniczno – sanitarnego, socjalno – administracyjnego, magazynów sprzętu
- dla których ustala się maksymalną wysokość 7 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych),
b) obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji, wiat i zadaszeń, dla których ustala się
maksymalną wysokość 5 m;
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6) dopuszczona powierzchnia użytkowa usług komercyjnych nie może przekroczyć 20% powierzchni
użytkowej obiektu usług publicznych;
7) dopuszczona powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 10% powierzchni
zabudowy przeznaczenia podstawowego;
8) dopuszczoną zabudowę mieszkaniową należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w § 6
ust. 3 niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Wyznacza się teren usług sakralnych i kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UK
z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sakralne i kultury - kościół pw. Św. Wojciecha z otoczeniem
w granicach ogrodzenia i zabytkowym drzewostanem (rejestr zabytków nr A-13).
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury (w tym związane z kultem religijnym);
2) zieleń urządzoną;
3) dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
4) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wysokość obiektów małej architektury – do 3 m;
2) działania dotyczące przekształceń obiektu wpisanego do rejestru zabytków należy prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi; obowiązuje zakaz wyburzenia, nadbudowy, rozbudowy, zmiany
formy elewacji i zmiany formy dachu obiektów;
3) zachować minimum 30% terenu biologicznie czynnego.
§ 13. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno - usługowe, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1PU
do 2PU z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, bazy, obiekty
usługowe.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) usługi obsługi samochodowej (np. warsztaty, myjnie bezdotykowe);
2) obiekty zaplecza socjalno – administracyjnego;
3) garaże;
4) obiekty małej architektury;
5) wiaty, zadaszenia;
6) zieleń urządzoną i izolacyjną;
7) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki
turystyczne;
8) place manewrowe;
9) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
10) budynek mieszkalny dla właściciela lub zarządcy terenu.
3. W terenie wyznaczonym w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,8,
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b) minimalny 0,01 - z wyłączeniem placów składowych;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
3) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego:
a) dla realizacji wyłącznie funkcji usługowej, w tym magazynowej - 30%,
b) dla realizacji wyłącznie funkcji produkcyjnej, w tym magazynowej - 10%,
c) dla realizacji funkcji mieszanej – odpowiednio do powierzchni terenu przeznaczonego pod funkcję
usługową i produkcyjną, zgodnie z ustaleniami zawartymi w lit. a i b;
4) geometria dachów:
a) dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale
12° - 45° i nadwieszonych okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia do
12°,
b) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim,
c) dopuszcza się doświetlenie dachów płaskich świetlikami;
5) maksymalna wysokość zabudowy 12,5 m, za wyjątkiem:
a) obiektów magazynowych, garaży, wiat i zadaszeń, obiektów usługowych związanych z obsługą
samochodową, zaplecza socjalno – administracyjnego, dla których ustala się maksymalną wysokość
10 m,
b) obiektów małej architektury, dla których ustala się maksymalną wysokość 5 m;
6) dopuszczona powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 15% powierzchni
zabudowy przeznaczenia podstawowego;
7) dopuszczoną zabudowę mieszkaniową należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w § 6
ust. 3 niniejszej uchwały;
8) należy zapewnić realizację zieleni izolacyjnej w ramach terenu biologicznie czynnego wokół
realizowanych obiektów produkcyjnych.
§ 14. 1. Wyznacza się teren usług rekreacji i turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UT
z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia turystyki, rekreacji, sportu, place zabaw wraz
z terenami zieleni urządzonej.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) obiekty zaplecza socjalno - administracyjnego, higieniczno - sanitarnego i gastronomicznego;
2) pola campingowe, namiotowe i miejsca biwakowe;
3) garaże;
4) obiekty małej architektury;
5) wiaty, zadaszenia;
6) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
7) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki
turystyczne;
8) budynek mieszkalny dla właściciela lub zarządcy terenu.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
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1) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,8,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 50%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów
a) dla obiektów zaplecza socjalno – administracyjnego i gastronomicznego - dachy dwu lub wielospadowe,
o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30° - 45° i nadwieszonych
okapach,
b) dla garaży i obiektów zaplecza higieniczno – sanitarnego - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym
kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°- 45° i nadwieszonych okapach;
dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 10 m, za wyjątkiem:
a) garaży, zaplecza higieniczno – sanitarnego, dla których ustala się maksymalną wysokość 7 m (przy
dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy dachach
płaskich i jednospadowych),
b) obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji,
maksymalną wysokość 5 m;

wiat i zadaszeń, dla których ustala się

6) dopuszczona powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 30% powierzchni
zabudowy przeznaczenia podstawowego;
dopuszczoną zabudowę mieszkaniową należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w § 6
ust. 3 niniejszej uchwały.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R do 55R
z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne, tereny otwarte rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,
z możliwością uzupełnienia o nowe obiekty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, które
należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i 4 oraz dopuszcza się:
1) dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
2) sieci infrastruktury technicznej oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
przy uwzględnieniu przepisów odrębnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,4,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 50%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
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a) dla budynków mieszkalnych - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale 30° - 45° i nadwieszonych okapach,
b) dla obiektów gospodarczych, inwentarskich i innych związanych z produkcją rolną - dachy dwu lub
wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°- 45°
i nadwieszonych okapach; dla obiektów gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
c) dla wolnostojących garaży wchodzących w skład gospodarstw rolnych - dachy dwu lub wielospadowe,
o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°- 45° i nadwieszonych
okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 10 m, za wyjątkiem:
a) garaży wchodzących w skład gospodarstw rolnych, dla których ustala się maksymalną wysokość 9 m
(przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy
dachach płaskich i jednospadowych); dopuszcza się dostosowanie wysokości obiektów garażowych do
gabarytów samochodów, ciągników, sprzętu i maszyn rolniczych,
b) budynków związanych z produkcją rolną m.in. inwentarskich, gospodarczych i innych, dla których ustala
się maksymalną wysokość 9 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych); dopuszcza się dostosowanie
wysokości obiektów związanych z produkcją rolną do technologii produkcji.
4. W przypadku rozbudowy istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, zgodnie z ustaleniami ust. 2,
dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejących budynków o nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej
sumarycznie przez cały okres obowiązywania planu.
§ 16. 1. Wyznacza się tereny rolnicze z zakazem nowej zabudowy, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1R1 do 23R1 z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się - z zastrzeżeniem przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
1) dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
2) sieci infrastruktury technicznej oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
przy uwzględnieniu przepisów odrębnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 80%.
4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1WS
do 17WS z podstawowym przeznaczeniem pod zbiorniki, potoki i cieki wodne wraz z obudową biologiczną
w postaci zadrzewień i zakrzewień.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy za wyjątkiem:
1) urządzeń wodnych;
2) przekroczeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
3) kładek pieszo-jezdnych;
4) budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciwpowodziową.
3. Tereny WS należy traktować jako jeden ciągły teren niezależnie od przecinających go terenów
komunikacji oraz dopuszczonych mostów, urządzeń i połączeń komunikacyjnych.
4. Dopuszcza się prace konserwacyjne w zakresie utrzymania, zabezpieczenia oraz ochrony wynikające
z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych.
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§ 18. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 37ZL obejmujące
grunty leśne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się realizację
ciągów pieszych, tras rowerowych, konnych i szlaków turystycznych wzdłuż dróg leśnych.
3. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne oraz zakaz realizacji obiektów;
dopuszcza się utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
4. Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 90%.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZLd do 73ZLd
obejmujące grunty rolne i nieużytki z przeznaczeniem pod zalesienie.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się realizację
ciągów pieszych, tras rowerowych, konnych i szlaków turystycznych wzdłuż dróg leśnych.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) przy dokonywaniu zalesień uwzględnić zagospodarowanie terenów sąsiadujących i przeznaczonych na cele
nieleśne oraz utrzymanie granicy rolno - leśnej;
2) wyklucza się zalesienia wzdłuż sieci infrastruktury technicznej;
3) zachować wymagane odległości nasadzeń od osi sieci infrastruktury technicznej;
4) stosować nasadzenia zgodnie z warunkami siedliskowymi.
4. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów; dopuszcza się utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej.
5. Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 90%.
§ 20. 1. Wyznacza się teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP,
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępną zieleń parkową.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury;
2) urządzenia sportu i rekreacji;
3) terenowe urządzania wypoczynku przy ciągach spacerowych (m. in. ławki, lampy);
4) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja istniejącej zieleni;
2) stosować nasadzenia zgodnie z warunkami siedliskowymi;
3) wysokość obiektów małej architektury i urządzeń sportu i rekreacji – do 3 m;
4) zachować minimum 80% terenu biologicznie czynnego.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZR do
50ZR, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń naturalną w sąsiedztwie terenów leśnych, łąki i pastwiska.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) wchodzące w skład gospodarstw rolnych budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia służące
wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
2) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej;
3) wiaty, zadaszenia;
4) miejsca postojowe służące prowadzonej produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
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5) terenowe urządzania wypoczynku przy ciągach spacerowych (m. in. ławki, lampy);
6) produkcję rolniczą ze wskazaniem wykorzystania terenów jako trwałych użytków zielonych;
7) uprawy rolne;
8) kładki pieszo - jezdne, pomosty i urządzenia wodne;
9) techniczne umocnienia brzegów w miejscach intensywnej erozji bocznej potoków;
10) sieci infrastruktury technicznej oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
przy uwzględnieniu przepisów odrębnych.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny 0,4,
b) minimalny 0,01;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 50%;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;
4) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale 30° - 45° i nadwieszonych okapach,
b) dla obiektów gospodarczych, inwentarskich i innych związanych z produkcją rolną - dachy dwu lub
wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°
i nadwieszonych okapach; dla obiektów gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
c) dla wolnostojących garaży wchodzących w skład gospodarstw rolnych - dachy dwu lub wielospadowe,
o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45° i nadwieszonych
okapach; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dla lukarn wymagana jest
jednolita forma na jednym budynku, szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu
nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej a łączna szerokość lukarn nie może
przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim;
5) maksymalna wysokość zabudowy 10 m, za wyjątkiem:
a) garaży wchodzących w skład gospodarstw rolnych, dla których ustala się maksymalną wysokość 9 m
(przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy
dachach płaskich i jednospadowych); dopuszcza się dostosowanie wysokości obiektów garażowych do
gabarytów samochodów, ciągników, sprzętu i maszyn rolniczych,
b) budynków związanych z produkcją rolną m.in. inwentarskich, gospodarczych i innych, dla których ustala
się maksymalną wysokość 9 m (przy dachach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 12° - 45°) lub 5 m (przy dachach płaskich i jednospadowych); dopuszcza się dostosowanie
wysokości obiektów związanych z produkcją rolną do technologii produkcji,
c) wiat i zadaszeń, dla których ustala się maksymalną wysokość 5 m.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej z zakazem nowej zabudowy, oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1ZR1 do 24ZR1, z podstawowym przeznaczeniem pod tereny zieleni naturalnej
w sąsiedztwie terenów leśnych, łąki i pastwiska położone w ramach korytarzy ekologicznych oraz stanowiące
naturalną obudowę biologiczną cieków wodnych, w tym obszary o niekorzystnych warunkach
zagospodarowania ze względu na możliwość wystąpienia lokalnych podtopień.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) dojazdy (w tym niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
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2) terenowe urządzania wypoczynku przy ciągach spacerowych (m. in. ławki, lampy);
3) produkcję rolniczą ze wskazaniem wykorzystania terenów jako trwałych użytków zielonych;
4) uprawy rolne;
5) kładki pieszo - jezdne, pomosty i urządzenia wodne;
6) techniczne umocnienia brzegów w miejscach intensywnej erozji bocznej potoków;
7) sieci infrastruktury technicznej oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
przy uwzględnieniu przepisów odrębnych.
3. Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 80%.
4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy.
§ 23. 1. Wyznacza się teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC, z podstawowym
przeznaczeniem pod cmentarz grzebalny.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) obiekt kaplicy cmentarnej, domu pogrzebowego;
2) obiekty zaplecza socjalno – administracyjnego oraz obiekty związane z utrzymaniem cmentarza;
3) kolumbarium;
4) obiekty małej architektury;
5) zieleń urządzoną i izolacyjną;
6) remont, odbudowę, renowację lub restaurację zabytkowych nagrobków;
7) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
8) miejsca postojowe, parkingi, dojazdy (w tym dojazdy niewydzielone), dojścia i ciągi piesze.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny udział terenu przeznaczonego na pola grzebalne – 80% powierzchni ogólnej cmentarza;
2) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,3,
b) minimalny – 0,01;
3) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 10%;
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 10%;
5) wysokość obiektów:
a) o których mowa w ust. 2 pkt 1 – do 9 m,
b) o których mowa w ust. 2 pkt 2 – do 7 m,
c) o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 – do 3 m;
6) geometria dachów: dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci
dachowych w przedziale 30°- 45°;
7) obowiązek wydzielenia zielenią miejsca na odpady.
4. Na etapie przygotowania inwestycji i realizacji zagospodarowania terenu należy uwzględnić
uwarunkowania wynikające z dokumentacji geotechnicznej oraz z przepisów odrębnych.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny obsługi komunikacji samochodowej, parkingi, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KS do 2KS z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne parkingi naziemne
w formie:
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1) zadaszonych i niezadaszonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, motocykli i skuterów
oraz pojazdów komunikacji zbiorowej;
2) stanowisk postojowych dla rowerów wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) obiekt obsługi parkingu z ograniczeniem do 60 m2 powierzchni użytkowej;
2) obiekty małej architektury;
3) zieleń urządzoną i izolacyjną;
4) dojazdy (w tym dojazdy niewydzielone), dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe;
5) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,1,
b) minimalny – 0,01;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 10%;
3) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 10%;
4) maksymalna wysokość obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 – 5 m;
5) geometria dachów: dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci
dachowych w przedziale 30°- 45°; dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
§ 25. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy Z - zbiorczej, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KDZ do 4KDZ z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy Z (zbiorcze).
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej niż 10 m od
skrzyżowań;
2) lokalizowania ogrodzeń.
3. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązują parametry techniczno - użytkowe odpowiadające klasie
drogi zbiorczej.
5. W terenach wyznaczonych
oddziaływanie akustyczne od dróg.

w ust. 1 dopuszcza

się

podejmowanie

działań

minimalizujących

§ 26. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy L - lokalnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KDL do 4KDL, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy L (lokalne).
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej niż 10 m od
skrzyżowań;
2) lokalizowania ogrodzeń.
3. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązują parametry techniczno - użytkowe odpowiadające klasie
drogi lokalnej.
5. W terenach wyznaczonych
oddziaływanie akustyczne od dróg.

w ust. 1 dopuszcza

się

podejmowanie

działań

minimalizujących
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§ 27. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KDD do 18KDD, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe).
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej niż 10 m od
skrzyżowań;
2) lokalizowania ogrodzeń.
3. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązują parametry techniczno - użytkowe odpowiadające klasie
drogi dojazdowej.
5. W terenach wyznaczonych
oddziaływanie akustyczne od dróg.

w ust. 1 dopuszcza

się

podejmowanie

działań

minimalizujących

§ 28. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDW do 19KDW, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) zieleń urządzoną i izolacyjną;
2) place, miejsca postojowe;
3) ciągi pieszo - jezdne, trasy rowerowe, przejścia piesze i przejazdy rowerowe;
4) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.
4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się lokalizowania ogrodzeń.
5. W terenach wyznaczonych
oddziaływanie akustyczne od dróg.

w ust. 1 dopuszcza

się

podejmowanie

działań

minimalizujących

§ 29. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu
w przypadku, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w terminie nie późniejszym niż
5 lat od daty wejścia planu w życie, w wysokości:
1) dla terenów o symbolach MN, MNU, U, UK, UT, UO, UP, PU, KS - 30 %;
2) dla terenów o symbolach RM - 20%;
3) dla pozostałych terenów - 10%.
Rozdział IV.
Ustalenia końcowe
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
Marcin Korta
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/230/20
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 25 listopada 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY NOWY WIŚNICZ OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ
STARY WIŚNICZ Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI OBJĘTEJ MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO „ŚRÓDMIEŚCIE” WIŚNICZA - ETAP „A”.
Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1, w związku z art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiera listę uwag nieuwzględnionych lub nieuwzględnionych częściowo.
W związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Nr XXIX/243/16 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr XLIV/421/18 z dnia 28 marca 2018 r.
oraz Nr XXII/217/20 z dnia 21 października 2020 r., zmieniającymi Uchwałę Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2007 r. w
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza, dotyczącymi wydzielenia etapów obszarowych A, B i C, w niniejszym
załączniku zawarte zostały wyłącznie uwagi podlegające rozstrzygnięciu przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu - w obszarze objętym etapem A.
CZĘŚĆ I – W RAMACH I WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu został wyłożony po raz pierwszy do publicznego wglądu w okresie od 20 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. Informację o terminach: wyłożenia
projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości
zgłaszania uwag Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, ogłoszenia oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń. W terminie
określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 2 września 2016 r. wniesiono 108 uwag (w tym 40 uwag nie podlegających w całości lub w części rozpatrzeniu
przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu w ramach opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze objętym etapem A).
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Nowym Wiśniczu postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

LP.

DATA
WPŁYWU
UWAGI

IMIĘ I NAZWISKO
LUB
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
I ADRES
ZGŁASZAJĄCEGO
UWAGI

TREŚĆ UWAGI

ROZSTRZYGNIĘCIE
USTALENIA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
OZNACZENIE
PROJEKTU
UWAGI
NIERUCHOMOŚMPZP
CI, KTÓREJ
DLA
ROZSTRZYGNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA
RADY MIEJSKIEJ
DOTYCZY
NIERUCHOMONOWEGO
W NOWYM
UWAGA
ŚCI, KTÓREJ
WIŚNICZA
WIŚNICZU
DOTYCZY
W SPRAWIE
W SPRAWIE
UWAGA
ROZPATRZENIA ROZPATRZENIA
UWAGI

1

UWAGI

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące
rozpatrzenia uwagi)
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5

6

7

8

Zmiana przeznaczenia terenu z funkcji zalesienia na funkcję
umożliwiającą budowę garażu

Dz. nr
1508/1

6ZLd

Wydzielenie z jednej działki, dwóch działek budowlanych

Dz. nr
199

21R

uwaga
uwaga
nie objęty wnioskiem do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, z powodu braku wniosku
nieuwzględniona nieuwzględniona

34R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

29R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

35R, 31ZL

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz; wprowadzono tereny ZR 1 –
tereny zieleni nieurządzonej z zakazem nowej
zabudowy

2R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

Wprowadzenie zmiany na działce naruszałoby
ustalenia obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz
Jednocześnie, na podstawie Uchwały
uwaga
uwaga
Nr XXII/217/20 Rady Miejskiej w Nowym
nieuwzględniona nieuwzględniona Wiśniczu z dnia 21 października 2020 r.,
dotyczącej wydzielenia etapu
obszarowego C, część działki została
objęta procedurą planistyczną
w ramach ww. etapu C.

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

9
Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz
Wyznaczono teren RM. Klasa III gruntu, teren

zainteresowanego.

3

4

5

6

05-08-2016

05-08-2016

04-08-2016

02-08-2016

***

***

***

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
2034

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
2087

Dz. nr
2028/2

Zalesienie działki w całości

Dz. nr
258/1, 259

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

7

16-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
706

42R

8

22-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
1366/1

17R1, 45R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

9

23-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
2022

35R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

2

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

2

3

10

24-08-2016

***
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5

6

7

8

9

Zmiana przeznaczenia części działki z terenu z rolnego na
budowlany

Dz. nr
137/3

39ZLd, 40ZLd

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Dz. nr
221/1

16RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

11

30-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia działki z terenu zabudowy zagrodowej
na budowlany jednorodzinny

12

30-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
100

11RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13

30-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
1570/1

32R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, teren nie objęty wnioskiem
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z
powodu braku wniosku zainteresowanego.

14

29-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
893

22RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15

29-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
1885/2

35R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16

29-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
1371/1

17R1, 45R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednocześnie, na podstawie Uchwały
Nr XXII/217/20 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 21 października 2020 r.,
dotyczącej wydzielenia etapu
obszarowego C, część działki została
objęta procedurą planistyczną
w ramach ww. etapu C.

17

26-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
432/5, 432/7

2RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

18

31-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
700

53MN, 23RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19

31-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)

Dz. nr
1375/2

3

42R, 17R1

Wprowadzenie zmiany na działce naruszałoby
ustalenia obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
uwaga
uwaga
przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz
Jednocześnie na podstawie Uchwały
nieuwzględniona nieuwzględniona
Nr XXII/217/20 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 21 października 2020 r.,
dotyczącej wydzielenia etapu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

2

3
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obszarowego C, część działki została
objęta procedurą planistyczną
w ramach ww. etapu C.

Dz. nr
691/2

24RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
przywrócono teren budowlany na części
działki zgodnie z obowiązującym planem.
Klasa III gruntu, brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20

31-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)

21

31-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
1573

29RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

22

31-08-2016

***

Uwaga do podkładu mapowego, na którym nie ma budynku

Dz. nr
1910/16

25MN

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Dz. nr
97/1

13R1

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

Uwaga bezprzedmiotowa, odnosi się do treści
mapy zasadniczej

23

31-08-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany
(zabudowa zagrodowa)

24

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
1368

26RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
1479/3

30RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
254

2R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

27

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
150/4

8RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28

02-09-2016

***

Treść uwagi (cytat): „posiadam działkę, która jest trochu wąska
poniżej tej działki szerokość się powisza. Uprzejmie proszę o
pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”.

Dz. nr
1730/3

29

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
150/3

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
781

30

02-09-2016

***

4

Z treści uwagi nie wynika żadne żądanie do
uwzględnienia w projekcie planu. Działka
nr 1730/3 – nie istnieje. Składająca uwagę
uwaga
uwaga
jest właścicielką działki nr 1730/7, która
nieuwzględniona nieuwzględniona obejmuje grunty klasy III. Obszar ten nie
był objęty wnioskiem do Ministra i
Rolnictwa Wsi, z powodu braku wniosku
zainteresowanej.
8RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, teren nie był objęty
wnioskiem do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z powodu wniosku
zainteresowanego, dotyczącego zmiany

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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przeznaczenia terenu w sposób naruszający
ustalenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz
Klasa III gruntu, teren nie objęty wnioskiem
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z
powodu braku wniosku zainteresowanego

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6ZN

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

02-09-2016

***

Poszerzenie terenu budowlanego (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna)

32

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dz. nr
899

22 RM

33

02-09-2016

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dz. nr
901

22 RM

***

Dz. nr
1733/1, 1731/1

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

31

31ZN
3R1

3R1

34

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
333

35

02-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy zagrodowej na
budowlany

Dz. nr
684

25RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

36

01-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
2076

29R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Klasa III gruntu, teren nie objęty wnioskiem
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z
powodu braku wniosku zainteresowanego

37

01-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dz. nr
257

2R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
763

10R1

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz
Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednocześnie, na podstawie Uchwały
Nr XXII/217/20 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 21 października 2020 r.,
dotyczącej wydzielenia etapu
obszarowego C, część działki została
objęta procedurą planistyczną
w ramach ww. etapu C.

38

01-09-2016

***

39

01-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

40

01-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany lub
zabudowę zagrodową

5

Dz. nr
1369

26RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Dz. nr
758/1, 759

10R1

uwaga
uwaga
Wprowadzenie zmiany w zakresie
nieuwzględniona nieuwzględniona wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowej
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na działkach nr 758/1 i 759 naruszałoby
ustalenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz.
Brak możliwości wyznaczenia terenów
budowlanych na działce nr 758/1, z uwagi
na fakt, że występuje tam klasa III gruntu a
teren nie był objęty wnioskiem do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

41

01-09-2016

***

Przeznaczenie działki 1465/1 pod teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. nr
1465/1

11R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

42

01-09-2016

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany

Dz. nr
833/1

3R, 5R1

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

***

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany lub
zabudowę zagrodową

Dz. nr
785

9R, 10R1

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

43

01-09-2016

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Wiśnicz

Korekta terenu zagrożonego powodzią

Dz. nr
1223/8

31R

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Brak możliwości przeznaczenia terenu pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z
uwagi na występowanie na działce gleb klasy
III, chronionych na mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dz. nr
270

1RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz. nr
1606/6, 1606/9

28RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
1364

26RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

***

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Dz. nr
1605/1

28RM

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Grunt rolny klasy III. Brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

***

Zmiana z terenów o symbolu 8 RM na tereny pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne

Dz. nr
150/5

8RM

Wprowadzenie zmiany naruszałoby ustalenia
uwaga
uwaga
studium uwarunkowań i kierunków
nieuwzględniona nieuwzględniona
zagospodarowania przestrzennego Gminy

44

01-09-2016

***

45

01-09-2016

***

46

02-09-2016

***

47

02-09-2016

***

48

02-09-2016

49

02-09-2016

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany.

Zmiana przeznaczenia z funkcji zabudowy zagrodowej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

6
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Nowy Wiśnicz

*** Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

7
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CZĘŚĆ II – W RAMACH II WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu został wyłożony po raz drugi do publicznego wglądu w okresie od 8 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. Informację o terminach: wyłożenia projektu
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości zgłaszania
uwag Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, ogłoszenia oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń. W terminie
określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 19 sierpnia 2020 r. wniesiono 59 uwag (w tym 2 uwagi nie podlegające w całości lub części rozpatrzeniu przez
Radę Miejską w Nowym Wiśniczu w ramach opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze objętym etapem A).
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Nowym Wiśniczu postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

LP.

1

1.

DATA
WPŁYWU
UWAGI

2

14.07.2020

IMIĘ I NAZWISKO
LUB
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
I ADRES
ZGŁASZAJĄCEGO
UWAGI

TREŚĆ UWAGI

3

4

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę o naniesienie zmiany w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia
działki nr 512/3 położonej w obrębie Stary Wiśnicz, id
120106 5.0010.512/3 z „Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej" na „Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej".
Wniosek uzasadniam faktem, iż działki w bezpośrednim
sąsiedztwie nr 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6,
511/7, 511/8, 511/9 w wyłożonym planie ujęte są w terenach
o przeznaczeniu tj. „2MNU". Obecnie prowadzę działalność
usługową i planuję w przyszłości rozwój działalności na
wymienionej działce tj. 512/3. Ponadto wymieniona działka
posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr DW
965 „Zielona-Limanowa" i nie graniczy z terenami
zielonymi/lasami. Nadmieniam, że na sąsiadujących
działkach nr 512/5, 512/6 aktualnie jest prowadzona
działalność gospodarcza/usługowa.
Proszę o pozytywne uwzględnienie mojej prośby i
wprowadzenie wnioskowanych zmian do projektu nowego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowości Stary Wiśnicz.”

ROZSTRZYGNIĘCIE
USTALENIA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
OZNACZENIE
PROJEKTU
UWAGI
NIERUCHOMOŚ
MPZP
CI, KTÓREJ
DLA
ROZSTRZYGNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA
RADY MIEJSKIEJ
DOTYCZY
NIERUCHOMONOWEGO
W NOWYM
UWAGA
ŚCI, KTÓREJ
WIŚNICZA
WIŚNICZU
DOTYCZY
W SPRAWIE
W SPRAWIE
UWAGA
ROZPATRZENIA ROZPATRZENIA

5

Dz. nr
512/3

8

6

10MN

UWAGI

UWAGI

7

8

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące
rozpatrzenia uwagi)

9

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia działki na
tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami z uwagi na
konieczność przedłożenia projektu planu do
ponownego opiniowania i uzgodnień przez
uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona organy powołane do zajęcia stanowiska na
podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennych oraz przepisów odrębnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

2.

3.

4.

2

20.07.2020

20.07.2020

21.07.2020

3

***
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4

5

Wnosi następującą uwagę:
„Wnioskuję o zmianę na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub zagrodowej całości lub części działki.
Działka znajduje się przy drodze gminnej z dostępem do
wody, prądu, ponadto działki sąsiadujące są
zakwalifikowane jako tereny budowlane.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnioskuję o zmianę na teren budowlany mieszkalnictwo
jednorodzinne lub zabudowa zagrodowa.
Działka znajduje się bezpośrednio przy drodze gminnej,
uzbrojona w wodę miejską.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę o naniesienie zmiany w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia
działki nr 512/4 położonej w obrębie Stary Wiśnicz, id
120106_5.0010.512/4 z „Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej" na „Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej".
Wniosek uzasadniam faktem, iż działki w bezpośrednim
sąsiedztwie nr 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7,
511/8, 511/9 w wyłożonym planie ujęte są w terenach o
przeznaczeniu tj. „2MNU". Na działkach 512/5, 512/6
aktualnie prowadzona jest działalność gospodarczo usługowa.
Pozytywne uwzględnienie mojej prośby i wprowadzenie

Poz. 7495

Dz. nr
1354

Dz. nr
814/3,
813

Dz. nr
512/4

9

6

7

8

9

43R,
16R1

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia całości lub
części działki na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z uwagi na
występowanie na działce gleb klasy III,
chronionych na mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
uwaga
uwaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
nieuwzględniona nieuwzględniona Brak możliwości przeznaczenia całości lub
części działki na tereny zabudowy
zagrodowej z uwagi na konieczność
przedłożenia projektu planu do ponownego
opiniowania i uzgodnień przez organy
powołane do zajęcia stanowiska na
podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennych oraz przepisów odrębnych.

3R

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub
zabudowę zagrodową z uwagi na
niezgodność z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków
uwaga
uwaga
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
nieuwzględniona nieuwzględniona
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).

10MN,
8KDW

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia działki na
tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami z uwagi na
konieczność przedłożenia projektu planu do
ponownego opiniowania i uzgodnień przez
uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona organy powołane do zajęcia stanowiska na
podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennych oraz przepisów odrębnych.
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1

2

3

– 47 –

4

Poz. 7495

5

6

7

8

9

wnioskowanych zmian do projektu nowego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Stary
Wiśnicz pozwoli na zgrupowanie wszystkich działek o
jednakowym przeznaczeniu. W przyszłości wprowadzone
zmiany pozwolą na rozszerzenie prowadzonych na tym terenie
działalności gospodarczo usługowych.
Proszę o pozytywne uwzględnienie mojej prośby i
wprowadzenie wnioskowanych zmian do projektu nowego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowości Stary Wiśnicz.”

5.

6.

7.

21.07.2020

24.07.2020

24.07.2020

***

***

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o usunięcie terenów dolesień na części działki 164 i
pozostawienie jej jako działkę rolną. Działka jest przez cały
czas użytkowana rolniczo.”

Wnosi następującą uwagę:
„Zwracam się z prośbą o zmianę terenu działek 725/1 i
724/3 z 42R na teren MNU.”

Dz. nr
164

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości likwidacji terenów zalesień
na części działki i przeznaczenia jej na
tereny rolnicze z uwagi na niezgodność z
ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
uwaga
uwaga
39ZLd, 13ZL,
przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
23ZL
nieuwzględniona nieuwzględniona
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).

Dz. nr
725/1,
724/3

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z
usługami z uwagi na niezgodność z
ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
uwaga
uwaga
przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
nieuwzględniona nieuwzględniona
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).

Dz. nr
752/4,
753/4,
753/6

Wnosi następującą uwagę:
„Zwracam się z prośbą o usunięcie z działek nr 752/4, 753/4,
753/6 otwarcia widokowego.”

10

42R

1PU

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości likwidacji otwarcia
widokowego na działkach z uwagi na
niezgodność z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
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o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).

8.

9.

10.

24.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wniosek uzasadniam zamiarem budowy domu
mieszkalnego.”
(zał. do uwagi)

***

Wnosi następującą uwagę:
„W związku ze złożonym wnioskiem o zabudowę rolną na
działce 842 i 843 prosiłbym o przekształcenie części działki
nr 843. Przekształcenie dotyczyłoby pasa 5m wzdłuż działki
842, ponieważ budynek gospodarczy będzie znajdował się
częściowo na działce 843.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„W załączeniu przesyłam pismo z uwagami do planu
zagospodarowania przestrzennego terenów Starego
Wiśnicza, konkretnie planu poszerzenia pasa drogowego na
wysokości działek 1895/4 i 1895/2.
Poszerzenie tam zaplanowane (do 12 metrów szerokości i
długości zabierające kilkanaście procent powierzchni działki
nr 1895/4), jest całkowicie bezzasadne i nielogiczne, nie
mające żadnego uzasadnienia formalnego czy praktycznego,
nie wynikające z ukształtowania terenu i nie będące
niezbędnym czy pomocnym oraz kolidujące z planami
zagospodarowania mojej własności.
Jeżeli projektant uznał konieczność poszerzenia pasa
drogowego, to takie poszerzenie mogłoby mieć miejsce na
końcu, a nie w dowolnym usytuowaniu drogi ślepej (choć
niekoniecznie), która powinna być zaprojektowana
przynajmniej do terenów projektowanych jako budowlane, a
takie tereny budowlane bez dostępu do drogi widnieją na
planie.
Chcę też przypomnieć, że kilka lat temu pas 19KDW,
zaprojektowany za dziwacznym 12 metrowym kwadratem

Dz. nr
1084

Dz. nr
843

Dz. nr
1895/4,
1895/2

11

55MN,
4ZL,
2R,
15R1,
13KDW

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości poszerzenia terenu
przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z uwagi na
uwaga
uwaga
występowanie na działce (na jej części) gleb
nieuwzględniona nieuwzględniona klasy III, chronionych na mocy ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5R,
1KDL

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia działki na
tereny zabudowy zagrodowej z uwagi na
konieczność przedłożenia projektu planu do
uwaga
uwaga
ponownego opiniowania i uzgodnień przez
nieuwzględniona nieuwzględniona organy powołane do zajęcia stanowiska na
podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennych oraz przepisów odrębnych.

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
uwaga
uwaga
40MN, 21MN,
konieczność określenia w planie
21R1,
nieuwzględniona nieuwzględniona
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
9KDD
w części
w części
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
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poszerzenia, został wyznaczony także w części na mojej
własności (dz. nr 1890/1 i nr 1603/5) za moją zgodą wydaną
w dobrej wierze i całkowicie bez odszkodowania. Ponad rok
temu wyraziłam też zgodę na odstąpienie dodatkowych
metrów kw.- działka 1603/6 w celu wygodniejszego dla
mieszkańców wytyczenia drogi.”
Treść załączonego pisma z uwagami:
„Zamierzenie wykonania na wysokości działek 1895/4 i
1895/2 znacznego (do 12m) poszerzenia pasa drogowego nie
ma uzasadnienia ani formalnego ani logicznego, ani
wynikającego z ukształtowania terenu. Koliduje także z
moimi planami zagospodarowania działki nr 1895/4 będącej
moja własnością.
Zaznaczam, że część pasa 19KDW została wyznaczona
także na działce będącej moją własnością (nr 1890/1 i
1603/5).Oddałam tę część dobrowolnie i bez
odszkodowania. Kolejne wymuszenie odstąpienia kolejnego
pasa uważam za bezzasadne. Takie poszerzenie miałoby
uzasadnienie tylko i wyłącznie w miejscu zakończenia drogi
ślepej, to znaczy na końcu działek pozostających bez
dostępu do drogi a planowanych jako działki budowlane.
Czy teren bez dostępu do drogi może być uznany za
budowlany?”

11.

12.

28.07.2020

28.07.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o przekwalifikowanie ww. działek na działki
budowlane. Wymienione działki sąsiadują z moją posesją i
w przyszłości chciałabym przekazać je dzieciom pod
zabudowę jednorodzinną.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o przekwalifikowanie ww. działki na teren
budowlany (budownictwo jednorodzinne). Działka posiada
dostęp do drogi publicznej oraz położona jest w sąsiedztwie
terenów zabudowanych.
Mam czwórkę dzieci i chciałabym docelowo umożliwić
budowę własnego domu. Nadmieniam, że o
przekwalifikowanie terenu został złożony wniosek do

Dz. nr
235,
855/2

Dz. nr
2019

12

5RM,
45MN,
2R,
1KDL

35R,
10KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Uwaga uwzględniona w zakresie działki nr
855/2 – działka znajduje się w terenach MN.
Uwzględnienie uwagi nie wymagało korekty
ustaleń planu.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie działki
uwaga
uwaga
nr 235. Brak możliwości wyznaczenia
nieuwzględniona nieuwzględniona
terenu przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
w części
w części
z uwagi na występowanie na działce (na
części) gleb klasy III, chronionych na mocy
ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych. Brak zgody Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów
rolnych na cele nierolnicze.

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wyznaczenia terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z uwagi na
niezgodność z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
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9
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).

Przedstawia uwagi do projektu nowego MPZP w miejscowości
Stary Wiśnicz (dotyczące działki 1223/8).

13.

14.

15.

28.07.2020

29.07.2020

31.07.2020

***

Treść załączonego pisma z uwagami:
„W przedstawionym projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie zostały uwzględnione
uwagi zgłoszone przeze mnie w listopadzie 2016.
Wykazałem wówczas, iż ww. działka nie znajduje się na
terenach zalewowych (analiza hydrologiczno –
hydrauliczna) a tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zmienić jej przeznaczenie na budowlane. Takie same
założenia zostały przyjęte przy projekcie nowego studium, w
którym to działka ta jest budowlana (M2 z przeznaczeniem
pod budownictwo jednorodzinne).”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o wyjaśnienie, czy na ww. działce o nr 1388/6 o
symbolu R mogą powstać budynki w zabudowie zagrodowej
czyli budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym
będąc rolnikiem.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o przekwalifikowanie działki nr 151 z rolnej na
budowlaną z możliwością postawienia budynku
jednorodzinnego.”

Dz. nr
1223/8

Dz. nr
1388/6

Dz. nr
151

13

31R

41R,
17R1,
5KDD

31MN,
12R1

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości poszerzenia terenu
przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z uwagi na
występowanie na działce gleb klasy III,
uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona chronionych na mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowej
z uwagi na niezgodność z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
uwaga
uwaga
którego ustalenia są wiążące dla organów
nieuwzględniona nieuwzględniona
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).
Jednocześnie, na podstawie Uchwały
Nr XXII/217/20 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 21 października 2020 r.,
dotyczącej wydzielenia etapu
obszarowego C, część działki została objęta
procedurą planistyczną
w ramach ww. etapu C.

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości poszerzenia terenu
przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z uwagi na
występowanie na działce gleb klasy III,
chronionych na mocy ustawy o ochronie
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gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

16.

17.

18.

03.08.2020

03.08.2020

04.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Przesunięcie linii zabudowy w głąb mojej działki nr 1911/2
spowoduje znaczne ograniczenie planowanych przeze mnie
inwestycji.
Nie wyrażam zgody na tak znaczne poszerzenie pasa
drogowego. Na działce jest rozpoczęta budowa domu i
jakiekolwiek modyfikacje usytuowania poszczególnych
obiektów (np. budowa garażu, szamba) nie mogą mieć
miejsca. Przez działkę przechodzą linie elektryczne,
gazociąg i wodociąg. Ponadto obiekty znajdujące się na
działce sąsiedniej nie pozwalają na standardowe zbliżenie
się do granicy działki (drewniana zabudowa, studnia) ani do
wewnątrz swojej działki. Stąd mój sprzeciw wobec
planowanym zmianom.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Prosimy o przekształcenie działki nr 152, tak jak działki
sąsiednie, na działkę z możliwością zabudowy
jednorodzinnej.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażamy zgody na tak znaczne poszerzenie pasa
drogowego. Przesunięcie linii zabudowy w głąb działek nr
1910/6 i 1910/3 spowoduje znaczne ograniczenie
planowanych przez nas inwestycji. Należy mieć na
względzie, że przez ww. działki przebiega sieć średniego i
niskiego napięcia oraz gazociąg, które znacznie utrudniają
pełne wykorzystanie powierzchni działek. Droga stanowiąca
dojazd do ww. działek (dz. nr 706-drogowa) jest
stosunkowo mało ruchliwa.
W związku z tym postulujemy o pozostawienie
dotychczasowo określonych linii rozgraniczających i linii
zabudowy bez zmian. Ich ustanowienie w planowany sposób
utrudni zagospodarowanie naszych nieruchomości a
jednocześnie nie przyniesie wymiernych korzyści
związanych z usprawnieniem komunikacji w okolicy. Z tego
powodu sprzeciwiamy się planowanym zmianom w tym
zakresie.”

Dz. nr
1911/2

Dz. nr
152

Dz. nr
1910/6
1910/3

14

21MN,
8KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 8KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
uwaga
uwaga
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

12R1

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości poszerzenia terenu
przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z uwagi na
uwaga
uwaga
występowanie na działce gleb klasy III,
nieuwzględniona nieuwzględniona chronionych na mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21MN,
8KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 8KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
uwaga
uwaga
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
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***

Wnosi następującą uwagę:
„Na mocy art.18 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020r.
poz.293 z późn.zm.) następującą uwagę do tego projektu,
dotyczącą zakwalifikowania tylko części działki nr 11 do
strefy 27 MN (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej) zamiast całej działki. Pozostała część działki
została zakwalifikowana jako 1 ZR (tereny zieleni
nieurządzonej). Działka ta funkcjonuje jako całość i do dnia
złożenia niniejszej uwagi nie została podzielona na dwie
odrębne działki. Co więcej, zostały uwzględnione
zabudowania na północnej części działki pomimo tego, ze
również południowa część działki jest zabudowana domkiem
letniskowym. Ten fakt nie znalazł jednak odzwierciedlenia
w planie zagospodarowania przestrzennego.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„O ujęcie terenu wyżej wymienionej działki pod teren
budowlanej pod budownictwo mieszkaniowe.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Bardzo proszę o zmianę MPZP mojej działki na 1UT tereny usług rekreacji i turystyki. Na części działki nie
objętej Parkiem Krajobrazowym proszę o dopuszczenie
zabudowy w ramach 1UT. Na załączonych zdjęciach są
ujęte zabudowania które od lat znajdują się w sąsiedztwie, a
są to m.in. zabudowa zagrodowa, budynki gospodarcze oraz
domki letniskowe.
Ponadto tereny te są ogrodzone ponieważ na co dzień pełnią
funkcję rekreacyjną. Wobec tego przeznaczenie US o które
się ubiegam, wpisuje się idealnie w naturalnie wypracowany
i ogólnie przyjęty charakter eksploatacji, politykę
przestrzenną oraz zagospodarowanie lokalnych terenów.
Tereny UT będą podążały za zmianami rozwojowymi
zarówno tego obszaru Starego Wiśnicza jak i całej Gminy.”
(zał. do uwagi)

Poz. 7495

5

Dz. nr
11

Dz. nr
790

Dz. nr
336

15

6

7

8

9

27MN
1ZR

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia całej działki
na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uwagi na konieczność
uwaga
uwaga
przedłożenia projektu planu do ponownego
opiniowania i uzgodnień przez organy
nieuwzględniona nieuwzględniona
powołane do zajęcia stanowiska na
podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennych oraz przepisów odrębnych.

10R1

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wyznaczenia terenu przeznaczonego pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z uwagi na niezgodność z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
uwaga
uwaga
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
nieuwzględniona nieuwzględniona
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).

3ZR1
6ZR
49ZLd

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wyznaczenia terenu przeznaczonego pod
usługi rekreacji i turystyki
z uwagi na niezgodność z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
uwaga
uwaga
przestrzennym projekt planu winien być
nieuwzględniona nieuwzględniona sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).
Jednocześnie zaznacza się, że uwaga
zawiera błąd – wnioskujący zwraca się o
zmianę przeznaczenia na tereny UT,
natomiast omyłkowo w treści wskazuje
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również przeznaczenie na tereny US.

22.

23.

11.08.2020

12.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Z informacjami przekazanymi na zebraniu w
dn.17.07.2020r. ze względu na brak informacji o zebraniu –
nie było żadnej kartki ani też nie było inf. na ogłoszeniach
parafialnych w kościele – zjawiło się zaledwie 3
mieszkańców, których dotyczy plan – poszerzenie pasa
drogowego o 3,5m w jedną i drugą stronę powoduje wejście
na własność działek prywatnych nie będących własnością
gminy. Co w przypadku 3,5m w przypadku mojej działki
wypada wewnątrz domu. Ponadto tłumaczenie urzędnika
odpowiedzialnego w gminie, ze proszę pytać projektantki o
wytyczenie pasa drogowego a raczej jego poszerzenia,
podczas gdy nikt nie pytał mieszkańców, nie zainteresował
się jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, gdy
ogrodzenie domu znajduje się gdzieś w odległości 0,5-1m od
krawędzi drogi.
Brak rzeczywistego zainteresowania gminy jak to będzie
wyglądało w rzeczywistości bo na papierze wszystko bardzo
ładnie wygląda, podczas gdy tak naprawdę wchodzą
państwo ze swoimi planami na działki prywatne. Nikt z
projektantów nie chodził, nie pytał jak to wygląda w
rzeczywistości, jak domy są blisko drogi. Brak
jakichkolwiek konsultacji jeszcze na etapie powstawania
planu konkretnie z tymi, którzy maja swoje działki wzdłuż
drogi, a co do których powstanie pasa drogowego
poszerzonego od obecnej drogi powoduje komplikacje.
Oczywiście wszystko można ładnie ominąć ustawą o
drogach – tylko proszę wziąć pod uwagę ludzi i
mieszkańców, bo to chyba ważniejsze od ustawy o drogach.
Ponadto wyrażam sprzeciw wobec takiego postępowania.
Gmina i tak nie utrzymuje wspomnianej drogi w dobrym
stanie. Droga na wysokości mojej działki obsuwa się i
kruszy się asfalt, ponieważ fosa biegnąca wzdłuż drogi nie
jest odpowiednio utwardzona – brak korytek betonowych,
które mogłyby temu zapobiec – jest zaledwie wybierana.
Jest to droga o dość dużym natężeniu ruchu, więc może
najpierw należy zadbać o drogę, o to co jest, a później snuć
plany na temat poszerzenia wspomnianej drogi. Stąd też
stanowczo sprzeciwiam się takiemu planu
zagospodarowania przestrzennego.”

Dz. nr
1759

75MN
49ZR
29ZL
12KDD

***

Wnosi następującą uwagę:
„Zwracam się z prośbą o przekształcenie działek na działki
budowlane. Prośbę tę motywuję tym, że w wyznaczonym
terminie został złożony wymagany wniosek. Podczas

Dz. nr
199,
212

24R
14RM
1KDL

16

Uwaga nieuwzględniona w części.
Dla drogi 12KDD przyjęto parametry
w zakresie szerokości drogi w liniach
rozgraniczających - zgodnie z parametrami
ustalonymi w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla
dróg dojazdowych.
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
uwaga
uwaga
wnioskowanego terenu. Ponadto plan
nieuwzględniona nieuwzględniona
miejscowy zawiera ustalenia dla terenów
w części
w części
zagospodarowanych i istniejących obiektów
budowlanych położonych częściowo lub w
całości w odległości mniejszej niż ustalona
w planie nieprzekraczalna linia zabudowy
lub w liniach rozgraniczających dróg.

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wyznaczenia terenów budowlanych na
działce nr 212 z uwagi na niezgodność z
ustaleniami studium uwarunkowań i
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składania dokumentów nie poinformowano nas, że wnioski
przyjmowane są do studium.”

24.

25.

12.08.2020

13.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o przekształcenie tych działek na budowlane.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgodny na zmiany zaproponowane w
projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej
miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części
miejscowości objętej miejscowym planem

7

8

9
kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).
Uwaga nieuwzględniona w zakresie działki
nr 199. Brak możliwości przeznaczenia
działki na tereny budowlane z uwagi na
występowanie na działce gleb klasy III,
chronionych na mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz. nr
848,
983/2

4R
47MN
6R
6KDD

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wyznaczenia terenów budowlanych na
działce nr 848 z uwagi na niezgodność z
ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
uwaga
uwaga
gminy przy sporządzaniu planów
nieuwzględniona nieuwzględniona
miejscowych (art.9 ust.4).
Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wyznaczenia terenów budowlanych na
działce nr 983/2 z uwagi konieczność
przedłożenia projektu planu do ponownego
opiniowania i uzgodnień przez organy
powołane do zajęcia stanowiska na
podstawie przepisów ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennych oraz
przepisów odrębnych.

Dz. nr
1746

75MN
29ZL
12KDD
9KDD

Przywrócono parametry drogi 9KDD
uwaga
uwaga
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
nieuwzględniona nieuwzględniona
miejscowego planu zagospodarowania
w części
w części
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi

Uwaga nieuwzględniona w części.

w liniach rozgraniczających).

17
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zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście" Wiśniczaetap „A", wyłożonym do publicznego wglądu w dniach
08.07.2020 r. do 05.08.2020 r. gdyż projekt w tym
opracowaniu w sposób znaczący obniży wartość rynkową
mojej działki.
1. Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia części
działki 1746 na poszerzenie drogi 9KDD nr 1745 i 1734
do 10 m w liniach rozgraniczających.
2. Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości w
wym. dróg oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy.
3. Wnoszę o uwzględnienie precyzyjnych zapisów w części
arkuszy planu w zakresie szerokości dróg w liniach
rozgraniczających oraz wyznaczonych dla nich linii
zabudowy.
4. Proszę o pozostawienie rozwiązań przyjętych w projekcie
MPZP prezentowanym na pierwszym wyłożeniu w 2016 r.
Wniosek swój uzasadniam tym, że wcześniej Urząd Miasta
Nowy Wiśnicz wyznaczył mi odległości od wwym. dróg,
zgodnie z którymi zostało wykonane stałe ogrodzenie.
Ponadto droga nr 1745 w obecnej chwili jest drogą „ślepą",
nieprzelotową. W drogach nr 1745 i nr 1734 przebiega
uzbrojenie terenu w postaci linii energetycznej, linii gazowej
i wodociągowej, które zasilają moją działkę.”

26.

27.

13.08.2020

14.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„W żadnym wypadku nie zgadzam się na poszerzenie pasa
jezdni, najpierw proszę o prawne wyregulowanie drogi,
która leży na mojej własności. Poza tym obecny pas jezdni
jest wystarczającym przy drodze dojazdowej 1734.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Bardzo proszę o przekształcenie działki z rolnej na
budowlaną. W jej sąsiedztwie kolejne działki są budowlane
lub usługowo- budowlane. Jesteśmy rolnikami a zmiana
przeznaczenia gruntu pozwoliłaby nam wybudować na tej
działce stodołę i stajnię i umożliwiła hodowlę zwierząt.”

9
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).

Dz. nr
1741/4,
1738/1,
1738/2

Dz. nr
107

18

75MN
21MN
48ZR
12KDD
8KDD

13R1
4R

Uwaga nieuwzględniona w części.
Dla dróg 12KDD i 8 KDD przyjęto
parametry w zakresie szerokości w liniach
rozgraniczających - zgodnie z parametrami
ustalonymi w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla
uwaga
uwaga
dróg dojazdowych.
nieuwzględniona nieuwzględniona
Jednocześnie zwraca się uwagę na
w części
w części
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
dróg w odległości min.5m od linii
rozgraniczających dróg, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona
ze względu na niezgodność z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być
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sporządzony zgodnie z zapisami SUiKZP,
którego ustalenia są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9 ust.4).

28.

29.

30.

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

40MN
50ZR
21MN
37ZL
10ZL
9KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
uwaga
uwaga
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

***

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia części
działek 1907/2 oraz 1831 na poszerzenie drogi 9KDD do
10m w liniach rozgraniczających. Wnoszę o pozostawienie
rozwiązań przyjętych w projekcie MPZP prezentowanych na
I wyłożeniu w 2016r.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„1. Wyznaczenie drogi 9KDD o szerokości 10 m plus linia
zabudowy powoduje znaczne ograniczenie powierzchni
działek budowlanych.
2. Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia części
działki 1722 na poszerzenie drogi 9KDD nr 1734 do 10 m
w liniach rozgraniczających.
3. Proszę o pozostawienie rozwiązań przyjętych w projekcie
MPZP prezentowanym na pierwszym wyłożeniu w 2016 r.
4. Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości wwym.
dróg oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy.
Nie wyrażam zgodny na zmiany zaproponowane w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej
miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części
miejscowości objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście" Wiśniczaetap A wyłożonym do publicznego wglądu w dniach
08.07.2020 r. do 05.08.2020 r. gdyż projekt w tym
brzmieniu w sposób znaczny obniży wartość mojej działki.”

Dz. nr
1723

18MN
46ZR
7ZL
12KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
uwaga
uwaga
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

***

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgodny na zmiany zaproponowane w
projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej
miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części

Dz. nr
1722

18MN
46ZR
7ZL
12KDD

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

Dz. nr
1907/2,
1831

19

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
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miejscowości objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście" Wiśniczaetap „A wyłożonym do publicznego wglądu w dniach
08.07.2020 r. do 05.08.2020 r. gdyż projekt w tym
brzmieniu w sposób znaczny obniży wartość mojej działki.
1. Proszę o pozostawienie rozwiązań przyjętych w projekcie
MPZP prezentowanym na pierwszym wyłożeniu w 2016 r.
2. Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia części
działki 1722 na poszerzenie drogi 9KDD nr 1734 do 10 m
w liniach rozgraniczających.
3. Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości wwym.
dróg oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy.
4. Wyznaczenie drogi 9KDD o szerokości 10 m plus linia
zabudowy powoduje znaczne ograniczenie powierzchni
działek budowlanych.

31.

32.

33.

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgody na poszerzenie drogi kosztem mojej
działki. Nadmieniam, iż w roku 2007r. oddałam część
działki za darmo na ten cel - działka 1728. Do tej pory nie
umie doprosić się osobę koszącą trawę o wykoszenie
pagórka przy drodze należącego do gminy.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgody na poszerzenie drogi kosztem mojej
działki. Nadmieniam, iż w roku 2007r. oddałam część
działki za darmo na ten cel - działka 1728. Do tej pory nie
umie doprosić się osobę koszącą trawę o wykoszenie
pagórka przy drodze należącego do gminy.”

***

7

8

9
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

Dz. nr
1728
(nastąpił podział
działki)

Dz. nr
1728
(nastąpił podział
działki)

18MN
12KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Dla drogi 12KDD przyjęto parametry
w zakresie szerokości drogi w liniach
rozgraniczających - zgodnie z parametrami
ustalonymi w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla
uwaga
uwaga
dróg dojazdowych.
nieuwzględniona nieuwzględniona
Jednocześnie zwraca się uwagę na
w części
w części
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

18MN
12KDD

Niniejsza uwaga jest tożsama z uwagą l.p.
uwaga
uwaga
32 (złożona dwukrotnie w tym samym
nieuwzględniona nieuwzględniona
terminie).
w części
w części
Rozstrzygnięcie niniejszej uwagi jest

Uwaga nieuwzględniona w części.

tożsame z rozstrzygnięciem uwagi l.p. 32.

Wnosi następującą uwagę:
„1. Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia mojej
działki nr 1822 na potrzeby poszerzenia drogi 9KDD nr
1745 do 10 m w liniach rozgraniczających plus 6m linii
zabudowy.
2. Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości ww.
dróg oraz linii zabudowy.
3. Wnoszę o uwzględnienie precyzyjnych zapisów w części
arkuszy planu w zakresie szerokości dróg oraz

Dz. nr
1822

20

40MN
26ZLd
50ZR
29ZL
9KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
uwaga
uwaga
miejscowego planu zagospodarowania
nieuwzględniona nieuwzględniona przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
w części
w części
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
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35.

17.08.2020

17.08.2020

***

***

8

9
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).

wyznaczonych dla nich linii zabudowy.
4.Wnioskuję o pozostawienie rozwiązań przyjętych w
projekcie MPZP prezentowanym na pierwszym wyłożeniu
w 2016 r.”

34.

7

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgody na poszerzenie drogi o 3mb od
krawędzi tej drogi w kierunku mojej działki. Jest to
związane z ogromnymi kosztami wynikającymi z
przebudowy ogrodzenia, kostki brukowej oraz miejsc
parkingowych i skutkowałoby zdecydowanym
zmniejszeniem terenu między drogą a moim domem.”

Dz. nr
1760,
1761/1,
1735/2

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia części działki
nr 1906/3 oraz 1834 na poszerzenie drogi 9KDD do 10m w
liniach rozgraniczających. Wnoszę o pozostawienie
rozwiązań przyjętych w projekcie MPZP prezentowanym na
pierwszym wyłożeniu w 2016 r.
Z rysunku planu wynika, że istniejące ogrodzenie wykonane
w 2002 roku zgodnie z warunkami otrzymanymi z urzędu
miejskiego znajdzie się w liniach rozgraniczających drogi
9KDD.”

Dz. nr
1906/3,
1834

21

75MN
12KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Dla drogi 12KDD przyjęto parametry
w zakresie szerokości drogi w liniach
rozgraniczających - zgodnie z parametrami
ustalonymi w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla
dróg dojazdowych.
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
uwaga
uwaga
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
nieuwzględniona nieuwzględniona
drogi w odległości min.5m od linii
w części
w części
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu. Ponadto plan
miejscowy zawiera ustalenia dla terenów
zagospodarowanych i istniejących obiektów
budowlanych położonych częściowo lub w
całości w odległości mniejszej niż ustalona
w planie nieprzekraczalna linia zabudowy
lub w liniach rozgraniczających dróg.

40MN
21MN
50ZR
9KDD
35R

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
uwaga
uwaga
konieczność określenia w planie
nieuwzględniona nieuwzględniona nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
w części
w części
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu. Ponadto plan
miejscowy zawiera ustalenia dla terenów
zagospodarowanych i istniejących obiektów
budowlanych położonych częściowo lub w
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całości w odległości mniejszej niż ustalona
w planie nieprzekraczalna linia zabudowy
lub w liniach rozgraniczających dróg.

36.

37.

17.08.2020

17.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia drogi 9KDD
(działka nr 1745) o szerokości 10m w liniach
rozgraniczających plus 6m nieprzekraczalna linia zabudowy.
Droga ta graniczy z moją działką nr 1906/2. Proponowana
zmiana jest sprzeczna z I wyłożeniem MPZP z 2016r.
Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości drogi
9KDD w liniach rozgraniczających jak i nieprzekraczającej
linii zabudowy oraz określenie tych wartości w tekście
planu.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnosimy sprzeciw wobec wprowadzania dróg 11KDD i
12KDD o szerokości 10m w liniach rozgraniczających plus
6m nieprzekraczalna linia zabudowy. Drogi te graniczą z
naszymi działkami nr 1560/7, 1560/8, 1753/4. Proponowana
zmiana jest sprzeczna z I wyłożeniem MPZP z 2016r.
Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości dróg
11KDD i 12KDD w liniach rozgraniczających oraz
określenie tych wartości w tekście planu a także
wyznaczenie linii zabudowy 6m od krawędzi jezdni. Jest to
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Informujemy, ze działkę 1753/3 rodzice przekazali już na
poszerzenie drogi. Natomiast działka 1560/3, wydzielona z
nieruchomości naszych rodziców, umożliwiła połączenie
części Starego Wiśnicza (Zagród) z centrum miejscowości.
Celem tamtego przekazania działki było połączenie Zagród z
centrum Starego Wiśnicza (kościół, szkoła, przedszkole).
Obecny zmieniony plan po I wyłożeniu drastycznie zwęża
działkę 1753/3 oraz uniemożliwia posadowienie budynku na
działkach 1560/7 i 1560/8. W wyniku tego nasze działki
znacznie tracą na wartości oraz tracą status działki
budowlanej.”

Dz. nr
1906/2

Dz. nr
1560/7,
1560/8,
1753/4

22

21MN
9KDD
35R

32R
51R
72MN
75MN
12KDD
11KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
uwaga
uwaga
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
nieuwzględniona nieuwzględniona
rozgraniczającej drogi, która stanowi
w części
w części
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).
Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 11KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Dla drogi 12KDD przyjęto parametry
w zakresie szerokości drogi w liniach
rozgraniczających - zgodnie z parametrami
ustalonymi w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla
uwaga
uwaga
dróg dojazdowych.
nieuwzględniona nieuwzględniona
Jednocześnie zwraca się uwagę na
w części
w części
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
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sąsiednich).

38.

39.

40.

41.

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

18.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Po sprawdzeniu projektu planu zagospodarowania
przestrzennego zaistniała potrzeba o przedłużenie projektu
planu o 20m, ponieważ planuję budowę, a w obecnym
planowaniu jest to niemożliwe.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o zmianę przeznaczenia terenów na części działki nr
150/4 z terenów o symbolu 8RM na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Wprowadzenie terenów budowlanych na całości działki
stanowiłoby poszerzenie istniejących wyznaczonych w
planie obowiązującym. Nadmieniam, że wnioski o zmianę
przeznaczenia w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy
Wiśnicz składałem dn. 30.05.2014 oraz dn.31.08.2016r.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Zwracam się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia w
projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz z terenów o
symbolu 8RM zabudowy zagrodowej na teren budowlany
działki nr 148 położonej w miejscowości Stary Wiśnicz.”

***

Dz. nr
830/2

Dz. nr
150/4

Dz. nr
148

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia drogi 9KDD
(działka nr l745) o szerokości 10m w liniach
rozgraniczających plus 6m nieprzekraczalna linia zabudowy.
Droga ta graniczy z moją działką nr 1904 i 1835, Stary
Wiśnicz 231. Proponowana zmiana jest sprzeczna z I
wyłożeniem MPZP w 2016 r.
Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości drogi
9KDD w liniach rozgraniczających jak i nieprzekraczalnej
linii zabudowy oraz o określenie tych wartości w tekście
planu.”

Dz. nr
1904,
1835

23

12MN
8R
4R1

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości poszerzenia terenu
przeznaczonego pod zabudowę z uwagi na
uwaga
uwaga
występowanie na działce gleb klasy III,
nieuwzględniona nieuwzględniona chronionych na mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, których
przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

31MN
8RM

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości wyznaczenia terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
uwagi na występowanie na działce gleb
uwaga
uwaga
klasy III, chronionych na mocy ustawy o
nieuwzględniona nieuwzględniona ochronie gruntów rolnych i leśnych. Brak
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze.

8RM
1KDL

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości wyznaczenia terenu
budowlanego z uwagi na występowanie na
uwaga
uwaga
działce gleb klasy III, chronionych na mocy
ustawy o ochronie gruntów rolnych i
nieuwzględniona nieuwzględniona
leśnych. Brak zgody Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów
rolnych na cele nierolnicze.

40MN
21MN
50ZR
8R1
35R
10ZL
9KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
uwaga
uwaga
konieczność określenia w planie
nieuwzględniona nieuwzględniona nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
w części
w części
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
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m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).

42.

43.

18.08.2020

18.08.2020

***

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia w rysunku MPZP
drogi 9KDD (działka nr 1745) o szerokości 10m w liniach
rozgraniczających. Droga ta graniczy z moimi działkami nr
1750/1, 1752, 1824, 1905. Proponowana zmiana jest
sprzeczna z I wyłożeniem MPZP w 2016r. Wnioskuję o
maksymalne zmniejszenie szerokości drogi 9KDD w liniach
rozgraniczających i poprowadzenie jej symetrycznie
względem istniejącej jezdni asfaltowej oraz wpisanie tej
wielkości w tekst planu. Z rysunku planu wynika, ze
istniejące ogrodzenia znajdą się w liniach rozgraniczających
drogi 9KDD a nieprzekraczalna linia zabudowy zahacza o
nasze budynki mieszkalne.”

Dz. nr
1750/1,
1752,
1824,
1905

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia w rysunku MPZP
drogi 9KDD (działka nr 1745) o szerokości 10m w liniach
rozgraniczających. Droga ta graniczy z moją działką nr
1751. Proponowana zmiana jest sprzeczna z I wyłożeniem
MPZP w 2016r. Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie
szerokości drogi 9KDD w liniach rozgraniczających i
wpisanie zmniejszenia szerokości w tekst planu.
Proponowana w projekcie planu szerokość drogi plus linia
zabudowy znacznie ograniczają powierzchnię mojej działki
do zagospodarowania, uniemożliwią planowana zabudowę
działki jak również znacznie obniżą jej wartość.”

Dz. nr
1751

24

40MN
21MN
8R1
35R
50ZR
9KDD

40MN
9KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
uwaga
uwaga
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu. Ponadto plan
nieuwzględniona nieuwzględniona
miejscowy zawiera ustalenia dla terenów
w części
w części
zagospodarowanych i istniejących obiektów
budowlanych położonych częściowo lub w
całości w odległości mniejszej niż ustalona
w planie nieprzekraczalna linia zabudowy
lub w liniach rozgraniczających dróg.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).
Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
uwaga
uwaga
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
nieuwzględniona nieuwzględniona
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
w części
w części
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).
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Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia w rysunku MPZP
drogi 8KDD o tak dużej szerokości w liniach
rozgraniczających. Droga ta graniczy z moimi działkami nr
1702/5 i 1702/6. Proponowana zmiana jest sprzeczna z I
wyłożeniem MPZP w 2016r. W I wyłożeniu planu budynek
gospodarczy na dz. 1705/2 znajduje się poza linią zabudowy
a obecnie linia zabudowy przechodzi jego środkiem.
Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości drogi
8KDD w liniach rozgraniczających i wyznaczenie linii
zabudowy 6m od krawędzi jezdni.”

Dz. nr
1702/5,
1702/6

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia w rysunku MPZP
drogi 4KDZ o tak dużej szerokości w liniach
rozgraniczających. Droga ta graniczy z moimi działkami.
Proponowana zmiana jest sprzeczna z I wyłożeniem MPZP
w 2016r. Wnioskuję o pozostawienie linii rozgraniczającej
drogi 4KDZ przyjętej w projekcie MPZP prezentowanym na
I wyłożeniu w 2016r. oraz wyznaczenie linii zabudowy 8m
od krawędzi jezdni. Rozwiązanie przedstawione w obecnym
wyłożeniu planu znacznie ograniczy możliwość
posadowienia budynków i zmniejszy wartość działki.

Dz. nr
1914

Wnosi następującą uwagę:
1. „Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia części
działki 1743/9 na poszerzenie drogi 9KDD nr 1745 i
1734 do 10 m w liniach rozgraniczających.
2. Wyznaczenie drogi 9KDD o szerokości 10 m plus
linia zabudowy powoduje znaczne ograniczenie
powierzchni działek budowlanych.
3. Proszę o pozostawienie rozwiązań przyjętych w
projekcie MPZP prezentowanym na pierwszym
wyłożeniu w 2016 r.
4. Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości
wwym. dróg oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Dz. nr
1743/9

25

6

7

8

9

19MN
8KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 8KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
uwaga
uwaga
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
nieuwzględniona nieuwzględniona
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
w części
w części
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu. Ponadto plan
miejscowy zawiera ustalenia dla terenów
zagospodarowanych i istniejących obiektów
budowlanych położonych częściowo lub w
całości w odległości mniejszej niż ustalona
w planie nieprzekraczalna linia zabudowy
lub w liniach rozgraniczających dróg.

80MN
26MN
2KDZ
4KDZ

Uwaga nieuwzględniona w części.
Dla drogi 4KDZ, w zakresie szerokości
drogi w liniach rozgraniczających, przyjęto
parametry zgodnie z rysunkiem
obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

21MN
9KDD
12 KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
uwaga
uwaga
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu. Ponadto plan
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Wniosek swój uzasadniam tym, że Urząd Miasta Nowy
Wiśnicz wyznaczył mi odległości od wwym. dróg, zgodnie z
którymi zostało wykonane przeze mnie ogrodzenie o
charakterze stałym.
W drodze nr 1745 przebiega uzbrojenie terenu w postaci
linii energetycznej, które zasila moją działkę.
Ponadto droga nr 1745 jest na chwilę obecną drogą „ślepą".

47.

18.08.2020

***

48.

18.08.2020

***

49.

18.08.2020

***

9
miejscowy zawiera ustalenia dla terenów
zagospodarowanych i istniejących obiektów
budowlanych położonych częściowo lub w
całości w odległości mniejszej niż ustalona
w planie nieprzekraczalna linia zabudowy
lub w liniach rozgraniczających dróg.

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o zmianę przeznaczenia terenu części działki nr
2011 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN) w granicach zgodnych z obowiązującym obecnie
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz.”

31ZLd
35R
10ZL
10KDD

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości przeznaczenia działki na
tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uwagi na konieczność
uwaga
uwaga
przedłożenia projektu planu do ponownego
opiniowania i uzgodnień przez organy
nieuwzględniona nieuwzględniona
powołane do zajęcia stanowiska na
podstawie przepisów ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennych oraz
przepisów odrębnych.

Dz. nr
1741/1,
1742/2

21MN
12KDD
8KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
uwaga
uwaga
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

Dz. nr
1915/4,

25MN
15ZLd

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Dz. nr
2011

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgodny na zmiany zaproponowane w
projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej
miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części
miejscowości objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście" Wiśniczaetap „A", wyłożonym do publicznego wglądu w dniach
08.07.2020 r. do 05.08.2020 r. gdyż projekt w tym
brzmieniu w sposób znaczny obniży wartość mojej działki.
1. Proszę o pozostawienie rozwiązań przyjętych w
projekcie MPZP prezentowanym na pierwszym
wyłożeniu w 2016 r.
2. Nie wyrażam zgody na zmianę przeznaczenia części
działki 1727 na poszerzenie drogi 9KDD nr 1734 do
10 m w liniach rozgraniczających.
3. Wnioskuję o maksymalne zmniejszenie szerokości
wwym. dróg oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy.
4. Wyznaczenie drogi 9KDD o szerokości 10 m plus
linia zabudowy powoduje znaczne ograniczenie
powierzchni mojej działki.
Wniosek swój uzasadniam tym, że zaproponowany MPZP
nie spełnia moich oczekiwań.”
Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia w rysunku MPZP

26

Uwaga nieuwzględniona w części.
Dla drogi 4KDZ, w zakresie szerokości
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drogi 4KDZ o tak dużej szerokości w liniach
rozgraniczających. Droga ta graniczy z moimi działkami.
Proponowana zmiana jest sprzeczna z I wyłożeniem MPZP
w 2016r. Wnioskuję o pozostawienie linii rozgraniczającej
drogi 4KDZ przyjętej w projekcie MPZP prezentowanym na
I wyłożeniu w 2016r. oraz wyznaczenie linii zabudowy 8m
od krawędzi jezdni. Rozwiązanie przedstawione w obecnym
wyłożeniu planu znacznie ograniczy możliwość
posadowienia budynków i zmniejszy wartość działki.”

50.

51.

18.08.2020

19.08.2020

***

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia w rysunku MPZP
drogi 4KDZ o tak dużej szerokości w liniach
rozgraniczających. Droga ta graniczy z moją działką.
Proponowana zmiana jest sprzeczna z I wyłożeniem MPZP
w 2016r. Wnioskuję o pozostawienie linii rozgraniczającej
drogi 4KDZ przyjętej w projekcie MPZP prezentowanym na
I wyłożeniu w 2016r. oraz wyznaczenie linii zabudowy 8m
od krawędzi jezdni.
W obecnym projekcie zmiany planu ogrodzenie znajduje się
wewnątrz linii rozgraniczających a linia zabudowy przebiega
przez środek budynku.”

Poz. 7495

5
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8

9

1915/5

10ZL
4KDZ

w części

w części

drogi w liniach rozgraniczających, przyjęto
parametry zgodnie z rysunkiem
obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

Dz. nr
1915/2

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażam zgody na tak znaczne poszerzenie pasa
drogowego. Przesunięcie linii zabudowy w głąb działek nr
1910/9 spowoduje znaczne ograniczenie prowadzonych
przez nas inwestycji. Proszę mieć na względzie, że przez
ww. działkę przebiega sieć średniego i niskiego napięcia
oraz gazociąg, które znacznie utrudniają pełne
wykorzystanie powierzchni działek. Droga stanowiąca
dojazd do ww. działek (13KDD-drogowa) jest bardzo mało
ruchliwa. W związku z tym postulujemy o pozostawienie
dotychczasowo określonych linii rozgraniczających i linii
zabudowy bez zmian. Ich ustanowienie w planowany sposób
utrudni zagospodarowanie naszych nieruchomości a
jednocześnie nie przyniesie korzyści związanych z
usprawnieniem komunikacji w okolicy. Z tego powodu
stanowczo sprzeciwiamy się planowanym zmianom w tym

Dz. nr
1910/9

27

25MN
15ZLd
10ZL
4KDZ

21MN
13KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Dla drogi 4KDZ, w zakresie szerokości
drogi w liniach rozgraniczających, przyjęto
parametry zgodnie z rysunkiem
obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
uwaga
uwaga
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
nieuwzględniona nieuwzględniona
rozgraniczającej drogi, która stanowi
w części
w części
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu. Ponadto plan
miejscowy zawiera ustalenia dla terenów
zagospodarowanych i istniejących obiektów
budowlanych położonych częściowo lub w
całości w odległości mniejszej niż ustalona
w planie nieprzekraczalna linia zabudowy
lub w liniach rozgraniczających dróg.

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

Uwaga nieuwzględniona w części.
Zmniejszono szerokość drogi 13KDD w
liniach rozgraniczających.
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
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zakresie.”

52.

53.

54.

55.

19.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Nie wyrażamy zgody na zmianę przeznaczenia części
działki 1744/7 na poszerzenie drogi 9KDD (dz.1745) do
10m w liniach rozgraniczających. Wnioskuję o maksymalne
zmniejszenie szerokości drogi 9KDD oraz
nieprzekraczalnych linii zabudowy. Proszę o pozostawienie
rozwiązań przyjętych w projekcie MPZP prezentowanym na
I wyłożeniu. Proponowane aktualnie w projekcie planu
szerokości dróg + linia zabudowy znacznie ograniczają
powierzchnię zabudowy, co obniża ich wartość.
Ukształtowanie terenu oraz istniejąca zabudowa znacznie
utrudni w przyszłości poszerzenie drogi zgodnie z
przyjętymi w projekcie szerokościami.”

***

Wnosi następującą uwagę:
„Po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy
Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz
wyłożonym do publicznego wglądu w dniach 08.07.2020 r.
do 05.08.2020 r. -dotyczących terenu działek 1606/6, 1606/9
położonych w miejscowości Stary Wiśnicz, wnoszę
następującą uwagę do tego projektu: proszę o przedłużenie
terenów budowlanych – zmianę terenów budownictwa
zagrodowego na budownictwo mieszkaniowe.”

***

***

Dz. nr
1744/7,
1744/8,
1745

28RM
60MN

Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości poszerzenia terenu
przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z uwagi na
uwaga
uwaga
występowanie na działce gleb klasy III,
nieuwzględniona nieuwzględniona chronionych na mocy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
Brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych na
cele nierolnicze.

Dz. nr
1707/1

19MN
8KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 8KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
uwaga
uwaga
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
dróg w odległości min.5m od linii
rozgraniczających dróg, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

Dz. nr
1744/5,
1744/6,
1906/6,
1896/1,

21MN
40MN
75MN
29ZL
21R1

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

Dz. nr
1606/6,
1606/9

Wnosi następującą uwagę:
„Wnosimy sprzeciw wobec wprowadzenia w rysunku MPZP
drogi 8KDD o tak dużej szerokości w liniach
rozgraniczających. Droga ta graniczy z naszą działką
1707/1. Proponowana zmiana jest sprzeczna z I wyłożeniem
MPZP w 2016r. Wnioskujemy o pozostawienie linii
rozgraniczającej drogi 8KDD przyjętej w projekcie MPZP
prezentowanego na I wyłożeniu w 2016r. oraz wyznaczenie
linii zabudowy 6m od krawędzi jezdni. Rozwiązanie
przedstawione w obecnym wyłożeniu planu znacznie
ograniczy możliwość posadowienia budynków i zmniejszy
wartość działki.”
(zał. graf. do uwagi)
Wnosi następującą uwagę (w załączniku):
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia do planu
zagospodarowania drogi 9KDD (działka nr 1745) o
szerokości l0m w liniach rozgraniczających plus 2 razy 6m
nieprzekraczalna linia zabudowy.

28

21MN
40MN
29ZL
9KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
uwaga
uwaga
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
nieuwzględniona nieuwzględniona
konieczność określenia w planie
w części
w części
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
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Droga nr 1745 graniczy z moimi działkami o numerach
ewidencyjnych 1744/5, 1744/6, 1906/6, 1896/1, 1896/2,
1898/1 i 1898/4. Proponowana zmiana jest sprzeczna z
rysunkiem planu z I-go wyłożenia w 2016 r, gdzie linie
rozgraniczające drogi KDD były prowadzone praktycznie
zgodnie z przebiegiem jej granicy ewidencyjnej. Zapisana w
§5 punkt 5 podpunkt 3a minimalna odległość
nieprzekraczalnej linii zabudowy od krawędzi jezdni
wynosząca 6 m dla dróg dojazdowych, po przyjęciu
proponowanych wielkości pasa drogowego będzie w
praktyce wynosić 9-10m. Przyjęcie proponowanych
szerokości linii rozgraniczających i zabudowy znacznie
ograniczają powierzchnie działek do zabudowy, co obniża
ich wartość, a działka nr 1744/6 „znika" pod pasem
drogowym. Ponadto przez działki nr 1744/5 i 1906/6 już
przebiega na prawie całej ich długości, jezdnia asfaltowa
pasem szerokości średnio około 1 m.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 1 VIII 2019 r., w którym m.in. zniesione zostały
minimalne szerokości dróg w liniach rozgraniczających dla
dróg publicznych, wnoszę o maksymalne zmniejszenie
szerokości drogi 9KDD (np. do 6m) oraz związanej z nią
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Wnoszę ponadto o
wpisanie tych wartości słownie w tekście planu celem
uściślenia przy odczycie z części rysunkowej.
Droga nr działki 1745 jest nieprzelotowa. Prawie na całej
długości posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 2,5-2,8 m,
przebiega częściowo w trudnych warunkach terenowych
(strome i wysokie skarpy, ostre zakręty, zadrzewienia i
zalesienia) i jest w znacznym zakresie zagospodarowana
(istnieją przy niej stare i nowe ogrodzenia, budynki
mieszkalne i gospodarcze). Infrastruktura techniczna (linie
gazowe, napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne,
wodociąg ) poprowadzona jest głównie po terenach
prywatnych z dala od jezdni. W związku z powyższym ulica
9KDD nie wymaga szerokiego pasa drogowego.
Przyjęcie proponowanych w tym wyłożeniu parametrów drogi
9KDD znacznie ogranicza możliwość zagospodarowania
przez właściceli położonych przy niej działek budowlanych
(zakaz lokalizacji ogrodzeń w linii rozgraniczającej, znaczne
oddalenie budynków od krawędzi jezdni w stosunku do
minimalnej szerokości linii zabudowy) i może stwarzać
problemy przy wykonywaniu podziałów geodezyjnych. Nie
widzę realnych szans, w kilkuletniej perspektywie czasowej,
na sfinansowanie wykonania drogi o założonych parametrach
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w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
ograniczenie w zagospodarowaniu
wnioskowanego terenu.
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).
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(w tym wykupienie gruntów od prywatnych właścicieli ) jeżeli
obecnie brakuje funduszy na porządne coroczne załatanie
dziur czy też utwardzenie końcówki drogi na działce nr 1745.
Jeśli będą fundusze za x lat można będzie dokonać punktowej
zmiany MPZP w zakresie 9KDD.

56.

19.08.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Wnoszę sprzeciw wobec wprowadzenia do MPZP linii
rozgraniczającej drogi o szerokości 10m i linii zabudowy 6m
od linii rozgraniczającej.
1. Linia jest niezgodna z danymi z I wyłożenia.
2. Po zniesieniu min. szerokości dróg Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z 1.08.2019r. nie ma przeszkód
prawnych aby pozostawić szerokości z I wyłożenia
MPZP – ze względu na trudne warunki terenowe,
istniejące zagospodarowanie i Naturę 2000.
3. W związku z powyższym linię zabudowy pozostawić
w odległości 6m od krawędzi jezdni.
4. Linie rozgraniczające mają decydujący wpływ na
podział działek – Burmistrz wydaje postanowienie
opiniujące podział działki o zgodności z zapisami w
MPZP – w zależności od podejścia burmistrza,
wyroków sądów, szkoleń pracowników – wydziela się
lub nie działkę na poszerzenie drogi w linii
rozgraniczającej – przy tak szerokiej linii
rozgraniczającej często granica podziałowa przebiega
wewnątrz ogrodzenia trwałego (wybudowanego
zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi, czyli gminy).
Jeżeli nie wydziela się działki po linii rozgraniczającej
to zmniejsza się w działce powierzchnia „budowlana”
– co obniża wartość działki.
W szczególnych sytuacjach, jeżeli na działce jest np.
0,14 ha terenów budowlanych (zostaną pomniejszone o
pas drogowy, np. 0,01 ha) nie ma możliwości
wydzielenia 2 działek o powierzchni 0,07 ha.
5. Wnoszę aby w części tekstowej MPZP podano
precyzyjne zapisy dotyczące szerokości dróg w liniach
rozgraniczających oraz wyznaczonych dla nich linii
zabudowy – w celu jednoznacznej interpretacji
załącznika graficznego.
6. Usunięcie minimalnej powierzchni 5m2 działki
wydzielonej na powiększenie działki sąsiedniej – w
obecnie obowiązujących przepisach prawnych nie ma
nigdzie określonej minimalnej powierzchni.

Dz. nr
1744/5

21MN
9KDD

Uwaga nieuwzględniona w części.
Przywrócono parametry drogi 9KDD
zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających).
Jednocześnie zwraca się uwagę na
konieczność określenia w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ww.
drogi w odległości min.5m od linii
rozgraniczającej drogi, która stanowi
uwaga
uwaga
ograniczenie w zagospodarowaniu
nieuwzględniona nieuwzględniona
wnioskowanego terenu.
w części
w części
Brak możliwości określenia w tekście planu
miejscowego szerokości dróg w liniach
rozgraniczających z uwagi na fakt, iż
szerokość ww. dróg jest zmienna (zależy
m.in. od zagospodarowania terenów
sąsiednich).
W kwestii ustaleń dotyczących podziału,
którego celem jest powiększenie działki
sąsiedniej brak możliwości usunięcia
parametru – parametr zmniejszono do 2m2

*** Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
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CZĘŚĆ III – W RAMACH III WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - W CZĘŚCI
Projekt planu został w części po raz trzeci wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 1 października 2020 r. do 21 października 2020 r. Informację o terminach:
wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i
możliwości zgłaszania uwag Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, ogłoszenia oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń.
W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 4 listopada 2020 r. wniesiono 5 uwag; żadna ze złożonych uwag nie dotyczyła obszaru i zagadnień
objętych III wyłożeniem do publicznego wglądu, w związku z czym nie podlegają one rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/230/20
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 25 listopada 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, DOTYCZĄCE
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚCI GMINY NOWY WIŚNICZ OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ STARY WIŚNICZ
Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI OBJĘTEJ MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŚRÓDMIEŚCIE” WIŚNICZA - ETAP „A”.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne Gminy, zgodnie
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm.), zapisane w niniejszym planie, obejmują w szczególności zagadnienia dotyczące:
•
gminnych dróg i ulic,
•
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz
kanalizacji.
Zakres opracowania planu określony został w uchwale Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza, zmienionej uchwałami
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu: Nr XXIX/243/16 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr XLIV/421/18 z dnia
28 marca 2018 r. oraz Nr XXII/217/20 z dnia 21 października 2020 r., wraz z załącznikami graficznymi
stanowiącymi integralną część ww. uchwał.
Przystąpienie do sporządzenia ww. planu uzasadnione było koniecznością umożliwienia
zagospodarowania obszaru w sposób zgodny z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, uchwalonym uchwałą Nr IX/52/07
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmienionym uchwałą Nr XXII/180/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016 r., w warunkach presji rozwoju urbanistycznego, w
tym w związku z wnioskami złożonymi przez mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze planu.
Ustalenia planu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia
człowieka a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego Gminy w kontekście lokalnym oraz
ponadlokalnym. Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze,
poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną uwzględniającą:
relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru, powiązania układu
komunikacyjnego z układem zewnętrznym, istniejący stan zainwestowania oraz zapewnienie jednolitych
i spójnych zasad zagospodarowania dla poszczególnych terenów.
I.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej
zostały określone w ustaleniach ww. planu, to jest w uchwale Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy
Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza - etap „A” oraz w części graficznej
planu, stanowiącej integralną część uchwały.
W zakresie inwestycji infrastrukturalnych należących do zadań własnych Gminy w planie uwzględniono
inwestycje obejmujące:
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1. Rozbudowę, budowę oraz utrzymanie układu komunikacji.
Obsługa komunikacyjna obszaru nastąpi poprzez istniejący i planowany układ dróg publicznych.
Plan ustala rozbudowę i budowę układu komunikacyjnego poprzez wprowadzenie nowych odcinków dróg
zarówno publicznych jak i wewnętrznych (na gruntach gminnych i prywatnych).
2. Rozbudowę, budowę oraz utrzymanie infrastruktury technicznej.
Obsługa nowych terenów budowlanych lub terenów o zmienionych funkcjach w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi
w ustaleniach planu, za pomocą sieci i urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w granicach
planu oraz jego sąsiedztwie.
II.

Realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Gminy Nowy Wiśnicz.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
Gminy, będą realizowane przez Gminę Nowy Wiśnicz i finansowane stosownie do ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.):
•
z dochodów własnych budżetu Gminy,
•
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
•
z innych źródeł.
Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
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