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UCHWAŁA NR XXVI/240/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią
miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa
– etap „B”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w związku z Uchwałą Nr XL/374/17 Rady
Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz
i Leksandrowa, zmienioną Uchwałą Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r.,
po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
Rozdział I.
Ustalenia wprowadzające
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią
miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B”, zwany dalej „planem".
2. Uchwała dotyczy obszaru miejscowości Nowy Wiśnicz w granicach etapu „B”, zgodnie z Uchwałą
Nr XL/374/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości
Stary Wiśnicz i Leksandrowa, zmienioną Uchwałą Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia
27 czerwca 2019 r.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem w granicach etapu „B” wynosi ok. 11,14 ha.
§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści niniejszej uchwały, stanowiącej tekst planu oraz
w części graficznej planu, którą stanowi rysunek planu w skali 1:2000, będący załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, nie stanowiące ustaleń 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.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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3. Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały są dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o spadku powyżej 12º;
2) 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;
3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę istniejącą na dzień uchwalenia planu;
5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu,
określającą dopuszczalne zbliżenie budynku (części nadziemnej) do linii rozgraniczającej teren,
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;
7) powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynku;
8) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich
budynków w obrębie działki budowlanej;
9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
10) 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, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, zieleń urządzoną, ogólnodostępne
tereny usług publicznych;
11) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został
ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania
i zabudowy, ustalony jako jedyny lub przeważający w obrębie terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako
uzupełniające;
13) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go
uzupełnia w sposób określony w ustaleniach planu, lecz 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;
14) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem,
o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zabudowy lub zagospodarowania,
oznaczoną symbolem literowym i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;
15) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć obszar objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę lub
zgłoszeniem i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych;
16) terenowych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych – należy przez to rozumieć terenowe elementy
wyposażenia boisk do sportowych gier zespołowych, kortów tenisowych, bieżni, torów, tras rowerowych,
placów zabaw, skate-parków, parków linowych oraz stoły do gier planszowych, drążki gimnastyczne, miejsca
do wypoczynku i tym podobne;
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17) 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;
18) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć podziemne, naziemne albo
nadziemne przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe
i telekomunikacyjne;
19) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność usługową oraz przedsięwzięcia usługowe,
ustalone z zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych,
których oddziaływanie
nie przekroczy granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny (tj. których eksploatacja nie powinna
spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych dla
terenów o przeznaczeniu ustalonym w planie, a emisje nie powodują przekroczenia obowiązujących
standardów jakości środowiska);
20) 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 opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji, oświaty,
nauki, szkolnictwa, opieki społecznej i socjalnej, administracji publicznej, obsługi bankowej i pocztowej,
telekomunikacji, bezpieczeństwa;
21) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć działalność usługową świadczoną całkowicie lub
z przewagą funduszy niepublicznych we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej;
22) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział
powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej;
23) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy
udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych w powierzchni terenu
działki budowlanej;
24) wskaźniku terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy
udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej;
25) 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: kalenicy, przekrycia, attyki, nadbudówek ponad dachem takich jak maszynownia
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych,
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – mierzoną od poziomu terenu w najniższym punkcie styku
z obrysem zewnętrznym obiektu do najwyższego punktu elementu wykończenia obiektu budowlanego;
26) 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;
27) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ukształtowane w sposób zaplanowany zespoły roślinności,
składające się z drzew, krzewów i zieleni niskiej, parki, skwery, oczka wodne, urządzenia rekreacyjne oraz
ciągi piesze i trasy rowerowe;
28) 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 nadziemnych) z wyjątkiem powierzchni piwnic,
klatek schodowych oraz szybów dźwigów.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami
odrębnymi, a w przypadku braku tych definicji - zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem tych pojęć.
§ 4. 1. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym
uchwałą.
2. Elementy ustaleń rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) strefa zieleni izolacyjnej;
5) strefa powiązań przyrodniczych;
6) oznaczenia identyfikacyjne kategorii przeznaczenia terenu:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) U – tereny zabudowy usługowej,
c) ZR – tereny zieleni nieurządzonej,
d) ZL – tereny lasów,
e) tereny komunikacji z podziałem na:

᠆ KDW – tereny dróg wewnętrznych,
᠆ KDW_g – tereny dróg wewnętrznych gminnych.
3. Elementy rysunku planu wynikające z unormowań odrębnych:
1) Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy – obejmujący w całości obszar planu w granicach etapu „B”;
2) osuwiska aktywne okresowo.
4. Pozostałe elementy rysunku planu, nie wymienione w ust. 2 i 3, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
5. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach bądź warunkach zabudowy
i zagospodarowania na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały wyróżniono symbolem liczbowo literowym, np. 1 MN, gdzie:
1) liczba oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów o tym
samym przeznaczeniu;
2) symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu.
6. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach bądź warunkach zabudowy
i zagospodarowania na rysunku planu został ograniczony linią rozgraniczającą w osi jej oznaczenia graficznego.
7. Nazwy własne oraz numerację ewidencyjną (ulic, obszarów, obiektów, działek) należy rozumieć
odpowiednio jako istniejące na dzień sporządzenia planu.
Rozdział II.
Ustalenia ogólne
§ 5. Podstawowe zasady zagospodarowania terenów, obowiązujące na całym obszarze planu, w tym
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu
zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.
2. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
3. W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach bądź warunkach
zabudowy i zagospodarowania dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń budowlanych wskazanych
w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów
i wskaźników.
4. Realizacja zagospodarowania terenu i obiektów z zakresu przeznaczenia uzupełniającego przed realizacją
obiektów z zakresu 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.
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5. 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.
6. W odniesieniu do terenów zagospodarowanych i istniejących obiektów budowlanych:
1) dla budynków 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;
2) o parametrach i wskaźnikach zabudowy przekroczonych w stosunku do ustaleń planu - 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;
3) 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;
4) 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;
5) w zakresie dachów:
a) w przypadku przebudowy istniejących budynków oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza
nieużytkowego dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów,
b) w przypadku rozbudowy istniejących budynków dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego
dachu do geometrii dachu budynku rozbudowywanego.
7. Dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej
lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach odrębnych.
8. W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się zakaz realizacji tymczasowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas trwania budowy, chyba że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej. W terenach zabudowy usługowej dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów
budowlanych związanych z handlem, gastronomią, wystawiennictwem oraz obiektów lokalizowanych na czas
trwania budowy.
9. Obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i śmietników od strony dróg
publicznych, przy czym śmietniki w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych
symbolami MN, mogą być realizowane jako element ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych.
10. Ustala się zakaz lokalizacji garaży w formie tzw. „blaszaków”.
11. Zasady iluminacji obiektów i zieleni:
1) dopuszcza się stałą iluminację obiektów budowlanych i zieleni;
2) do stałej iluminacji obiektów budowlanych i zieleni należy stosować jedynie światło białe;
3) zakaz stosowania światła pulsacyjnego.
12. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakaz uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu i zasad
kształtowania zabudowy, w tym gabarytów budynków, rodzajów dachów i kątów nachylenia połaci
dachowych, zawartych w ustaleniach szczegółowych;
2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
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a) w terenie zabudowanym lub przewidzianym w planie do zabudowy wzdłuż północno - wschodniej 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) oraz pozostałych
budynków w odległości minimum 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
b) w innych przypadkach niż określone w lit. a – zgodnie z rysunkiem planu,
c) w przypadkach, w których nieprzekraczalne linie zabudowy nie zostały wyznaczone na rysunku planu,
obowiązują przepisy odrębne, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
3) ustala się wysokość obiektów, dla których nie określono parametru w ustaleniach szczegółowych:
a) dla obiektów infrastruktury technicznej – wysokość dostosowana do wymogów technologicznych obiektu
- maksymalnie 12 m,
b) dla pozostałych obiektów - maksymalnie 6 m,
c) dla lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – zgodnie z § 12 ust. 7;
4) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:
a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

᠆ o wyłącznej funkcji mieszkaniowej: nie mniejsza niż 700 m2 w przypadku zabudowy wolnostojącej
i nie mniejsza niż 500 m2 w przypadku zabudowy innej niż wolnostojąca;

᠆ o funkcji mieszkaniowej z usługami - nie mniejsza niż 700 m2,
b) w terenach zabudowy usługowej - nie mniejsza niż 2000 m2,
c) 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,
d) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określone w lit. a – b,
nie mniejszej niż 5 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.
13. Obszar planu został objęty Gminnym Programem 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. i znajduje
się w granicach:
1) obszaru zdegradowanego wyznaczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji;
2) obszaru rewitalizacji wyznaczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji.
§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
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:
1) 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);
2) 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
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planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 - Nowy Wiśnicz PLH120048 (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 6 października 2017 r., poz. 6178).
2. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć określonych w przepisach obowiązujących na obszarze
Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na
przyrodę i krajobraz Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego lub dla których Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
3. W zakresie ochrony akustycznej należy uwzględniać następujące tereny faktycznie zagospodarowane
zgodnie z ustaleniami planu:
1) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN – jako tereny pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną - w rozumieniu przepisów odrębnych określających dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku;
2) pozostałych terenów nie kwalifikuje się pod względem akustycznym.
4. 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
nowoprojektowanych oraz remontowanych 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).
5. Ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 12 ust. 8.
6. W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji składowisk oraz miejsc zbierania odpadów a także
wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu.
7. W zakresie ochrony jakości wód ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu
i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej,
które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby a także zakaz lokalizacji wysypisk,
wylewisk, zbiorników z substancjami toksycznymi; lokalizacja zbiorników z substancjami ropopochodnymi
przy uwzględnieniu przepisów odrębnych.
8. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się konieczność zapewnienia dróg pożarowych oraz
zaopatrzenia w wodę w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach odrębnych.
9. W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, związanym z obiektami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w energię
elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady
budowy i lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury telekomunikacji określone w planie.
10. Ustala się obowiązek ochrony i zachowania ciągłości terenów powiązań przyrodniczych, oznaczonych
na rysunku planu w ramach strefy powiązań przyrodniczych, poprzez konieczność zapewnienia wysokiego
udziału terenu biologicznie czynnego, określonego w ustaleniach szczegółowych dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę. Ponadto zabrania się grodzenia terenu w sposób uniemożliwiający swobodną migrację zwierząt.
11. Ustala się następujące zasady ochrony, kształtowania i urządzania zieleni:
1) dopuszcza się likwidację zieleni istniejącej w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem, za
wyjątkiem zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, podlegających ochronie na terenie
Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakaz wzbogacania wnętrz jednostek osadniczych systemem terenów zielonych;
3) zachowanie istniejących zespołów zieleni urządzonej i szpalerów drzew wzdłuż ulic.
12. Dopuszcza się zmianę ukształtowania powierzchni terenu w przypadku:
1) konieczności poprawy topografii działki przy realizacji nowej zabudowy, w przedziale od 1 m poniżej do
1,3 m powyżej poziomu istniejącego terenu, przy zachowaniu warunku nie przekraczania wysokości

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 287

obiektów określonej w ustaleniach szczegółowych; w terenach położonych poza zasięgiem strefy powiązań
przyrodniczych dopuszcza się tolerancję wskazanych parametrów maksymalnie o 30%;
2) dopuszcza się wykonanie nasypów lub wykopów dla budowy dróg; skalę niwelacji terenu należy dostosować
do rozwiązań konstrukcyjnych;
3) czasowych zmian ukształtowania powierzchni terenu na okres prowadzenia prac budowlanych.
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w obszarze objętym planem nie występują
obszary i obiekty objęte formami ochrony zabytków, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących
ochrony zabytków, ani ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.
§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1. Dla przestrzeni publicznych ustala się obowiązek zapewnienia dostępności do terenów komunikacji,
ciągów pieszych, przejść pieszych, czasowych miejsc postojowych i obiektów usługowych osobom ze
szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych oraz obowiązek stosowania rozwiązań
technicznych zapewniających warunki dla poruszania się takim osobom.
2. W przestrzeniach publicznych ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) nakaz uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę i remont
elementów wyposażenia, w tym: nawierzchni i oświetlenia;
2) nakaz wyposażania przestrzeni publicznych w zieleń urządzoną i oświetlenie;
3) nakaz ujednolicenia kolorystyki i detali elementów użytkowych w ramach inwestycji, w szczególności lamp
oświetleniowych, koszy na śmieci, elementów zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki, place).
§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1. Nie określa się 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:
1) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN:
a) minimalna powierzchnia działek:

᠆ w przypadku wyłącznej funkcji mieszkaniowej: 700 m2 dla zabudowy wolnostojącej i 500 m2 dla
zabudowy innej niż wolnostojąca,

᠆ w przypadku funkcji mieszkaniowej z usługami: 700 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek:

᠆ dla zabudowy wolnostojącej – 18 m,
᠆ dla zabudowy innej niż wolnostojąca – 14 m;
2) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U dla funkcji usługowej:
a) minimalna powierzchnia działek - 2000 m2,
b) minimalna szerokość frontów działek – 20 m;
3) dokonywanie podziałów działek może odbywać się przy utrzymaniu zasady, iż drogi zapewniające dojazd
do nowo wydzielanych działek są prostopadłe do istniejącej struktury podziałów, przy czym od powyższej
zasady dopuszcza się tolerancję wynoszącą do 30.
§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1. Obowiązuje zachowanie minimalnych odległości dla budynków od lasu wynikających z przepisów
odrębnych i ochrony przeciwpożarowej.
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2. Ustala się obowiązek utrzymania i ochrony istniejących rowów, dla których w sposobie zagospodarowania
ustala się:
1) konieczność zachowania ciągłości prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych;
2) nakaz zachowania funkcji odwadniającej;
3) zakaz lokalizacji:
a) budynków - w odległości do 5 m od górnej krawędzi skarpy rowu,
b) obiektów budowlanych - w odległości do 1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowu, z wyłączeniem
infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;
4) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę
i wykonanie nowego przebiegu rowów, wykonanie przepustów oraz obiektów mostowych, a także
możliwość zarurowania odcinków koryta, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3. Na terenach osuwisk aktywnych okresowo, oznaczonych na rysunku planu, 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. Zakazuje się wykonywania wykopów o wysokości ściany powyżej 2 m mogących
spowodować podcięcie stoku - dopuszcza się większą wysokość ściany na fragmentach wykopu w przypadku
budowy dróg oraz zabezpieczeń osuwania się mas ziemnych.
4. W obszarze objętym planem nie występują obszary i tereny górnicze, udokumentowane złoża kopalin
oraz tereny szczególnego zagrożenia powodzią.
§ 11. 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 północnowschodniej granicy, stanowiąca część ponadlokalnego układu komunikacyjnego.
1) dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem układu komunikacyjnego wspomagającego, który
stanowią drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW i KDW_g, bezpośrednio z drogi
publicznej z zastrzeżeniem pkt 2, lub poprzez istniejące i projektowane dojazdy niewydzielone,
nie wyznaczone na rysunku planu, zapewniające obsługę terenów inwestycji poprzez dostęp do dróg
publicznych, chyba ze ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
2) dojazd do nowo wydzielanych działek budowlanych położonych bezpośrednio 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;
3) dojazdy niewydzielone, które nie zostały wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
niezbędne dla poszczególnych działek budowlanych, 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;
4) ustala się możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie
dróg oraz dojazdów niewydzielonych wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, zachowując warunki
przepisów odrębnych w tym zakresie.
2. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej obszaru:
1) określa się wymagane minimalne ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, realizowanych
w formie parkingów naziemnych, podziemnych i w garażach, w tym garażach wielostanowiskowych,
odpowiednio do przeznaczenia terenów według następujących wskaźników, z zastrzeżeniem pkt 2:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 stałe miejsca postojowe na 1 budynek
mieszkalny lub lokal mieszkalny (w tym garaż wolnostojący lub wbudowany),
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b) dla zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową - w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb
mieszkańców (minimum 2 stałe miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, w tym
garaż wolnostojący lub wbudowany) oraz ilości miejsc koniecznych dla prowadzenia działalności
gospodarczej (minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej usług),
c) dla zabudowy usługowej - w dostosowaniu do potrzeb wynikających z charakteru i specyfiki działalności
gospodarczej (minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej usług);
2) 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;
3) przy realizacji miejsc postojowych powyżej 5 stanowisk (za wyjątkiem terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej) należy zabezpieczyć minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową a przy realizacji miejsc postojowych powyżej 15 stanowisk - minimum
2 takie miejsca, specjalnie oznakowane i zlokalizowane blisko wejść do obiektów usługowych i użyteczności
publicznej;
4) miejsca parkingowe i postojowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy bilansować i realizować
w ramach działki lub zespołu działek, na których realizowana jest inwestycja;
5) w terenach usług ustala się konieczność realizacji zadaszonych stanowisk postojowych dla rowerów
(uwzględniając miejsca wewnątrz obiektów) w ilości minimum 1 miejsce na 20 zatrudnionych.
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. Jako ogólne zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczącecałego obszaru
planu, ustala się:
1) utrzymanie przebiegów i lokalizacji istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym
obsługujących obszar nie objęty planem;
2) 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;
3) nakaz powiązania sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z istniejącym układem zewnętrznym;
4) uwzględnienie ograniczeń określonych w przepisach odrębnych w zakresie zabudowy i zagospodarowania
terenów bezpośrednio przylegających do sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających
z unormowań odrębnych;
5) 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 zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego „Nowy Wiśnicz";
2) ustala się utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej a także możliwości rozbudowy i przebudowy
istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę stosownie do potrzeb socjalno - bytowych, usług oraz celów
gaśniczych;
3) ustala się realizację sieci wodociągowej rozdzielczej dla nowo wprowadzonej zabudowy w oparciu
o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej; 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;
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4) ustala się konieczność uwzględnienia potrzeb ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przed pożarem; w dostosowaniu do wymagań określonych w obowiązujących przepisach
odrębnych należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do
gaszenia pożaru;
5) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze źródeł indywidualnych z uwzględnieniem warunków określonych
w przepisach odrębnych;
6) ustala się konieczność lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci wodociągowej względem zabudowy
i zadrzewień z zachowaniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej.
3. W zakresie odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji rozdzielczej z siecią kanałów sanitarnych
i opadowych;
2) ustala się, iż podstawowym sposobem odprowadzania ścieków będzie rozbudowywany system zbiorowej
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Nowym Wiśniczu,
kanały min. ø 20 cm;
3) dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, indywidualne rozwiązanie gospodarki
ściekowej. Z uwagi na położenie obszaru objętego planem w granicach aglomeracji Nowy Wiśnicz,
wyznaczonej Uchwałą Nr XXII/380/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012 r.,
nie dopuszcza się realizacji lokalnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków;
4) ustala się konieczność lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci kanalizacyjnej względem zabudowy
i zadrzewień z zachowaniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej;
5) w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym pochodzących z terenów utwardzonych dróg
i dojazdów oraz parkingów:
a) ustala się odprowadzenie do kanalizacji opadowej,
b) ustala się retencję w miejscu z możliwością zastosowania urządzeń oczyszczających, zbiorników
retencyjno - odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni wód opadowych, usytuowanych
w obrębie działki budowlanej,
c) 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,
d) w przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny
teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, z zastrzeżeniem zapewnienia
pełnej ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby, z zachowaniem warunków
określonych w przepisach odrębnych,
e) dopuszcza 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,
f) obowiązuje nakaz stosowania rozwiązań zwiększających retencję.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się doprowadzenie gazu do odbiorców w oparciu o sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia poprzez
rozbudowę istniejącego systemu zasilania w gaz funkcjonującego poza obszarem planu, z zastosowaniem
nowych technologii;
2) zapewnienie możliwości lokalizowania w obrębie linii rozgraniczających dróg wewnętrznych i w terenach
przeznaczonych po zabudowę nowych odcinków gazociągów średniego ciśnienia, z uwzględnieniem
odległości wymaganych przepisami odrębnymi;
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3) ustala się konieczność uwzględnienia ograniczeń wynikających z lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń
zaopatrzenia w gaz oraz występowania stref kontrolowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym
zakresie;
4) dopuszcza się indywidualne rozwiązania (zbiornik propan – butan, butle gazowe).
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu paliw
nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza; dopuszcza się lokalne
źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W przypadku
objęcia obszaru planu zasięgiem sieci ciepłowniczej - zaopatrzenie obiektów w ciepło w oparciu o lokalną
sieć;
2) dopuszcza się wykorzystywanie urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii w formie
solarów, pomp ciepła itp., o mocy nie przekraczającej 100 kW.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zaopatrzenie terenów w energię elektryczną (w tym oświetlenie) poprzez utrzymanie i rozbudowę
istniejących sieci i urządzeń oraz realizację nowych dla pełnego wyposażenia obszaru w energię elektryczną,
w oparciu o urządzenia i sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, przy uwzględnieniu
ochrony mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i na zasadach nie naruszających
pozostałych ustaleń planu;
2) ustala się możliwość przebudowy lub lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/NN i linii
zasilających SN przy spełnieniu warunku, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu;
3) dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego
napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi i na zasadach nie naruszających pozostałych ustaleń planu;
4) dopuszcza się zmiany lokalizacji istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym przebudowę
istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na linie kablowe;
5) 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;
6) dopuszcza się lokalizację kolektorów ziemnych oraz innych urządzeń, umożliwiających pozyskanie energii
odnawialnej o mocy nie przekraczającej 100 kW;
7) ustala się konieczność uwzględnienia ograniczeń wynikających z występowania pasów technicznych wzdłuż
linii energetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
7. W zakresie telekomunikacji:
1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;
2) ustala się, że zaspokojenie potrzeb w zakresie łączności publicznej nastąpi w oparciu o istniejącą
infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych urządzeń sieci
telekomunikacyjnej;
3) w obrębie pasa drogowego istniejących i planowanych ulic dopuszcza się lokalizację obiektów
telekomunikacyjnych;
4) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (w
tym telefonii komórkowej):
a) w terenach oznaczonych symbolami U dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej
o nieznacznym oddziaływaniu, przy czym ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu
łączności publicznej,
b) przy lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej należy uwzględnić ustalone
w planie maksymalne wysokości zabudowy w poszczególnych terenach;
5) dopuszcza się skablowanie istniejących linii napowietrznych.
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8. W zakresie gospodarki odpadami:
1) ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na zasadach obowiązujących w gminie,
z segregacją odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów
niebezpiecznych, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;
2) ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska, planami
gospodarki odpadami przy uwzględnieniu przepisów odrębnych. Obowiązuje zakaz postępowania
z odpadami w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza.
Rozdział III.
Ustalenia szczegółowe - przeznaczenie terenów
§ 13. 1. Określone w Rozdziale III ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania
obejmują:
1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie uzupełniające;
3) warunki lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in.:
a) wskaźniki powierzchni zabudowy,
b) wskaźniki terenu biologicznie czynnego,
c) wskaźniki intensywności zabudowy,
d) wysokość zabudowy,
e) geometrię dachu,
f) kolorystykę i rozwiązania materiałowe obiektów.
2. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego jest
łączne spełnienie warunków zapisanych w pozostałych ustaleniach Uchwały.
§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 MN do 4 MN, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, z towarzyszącą zielenią urządzoną oraz przydomowymi sadami.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) wyodrębnione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokale dla usług komercyjnych i publicznych,
z ograniczeniem ich powierzchni do określonej w przepisach odrębnych;
2) wolnostojące obiekty usług komercyjnych i publicznych, z ograniczeniem ich powierzchni całkowitej do
20% powierzchni całkowitej obiektów w ramach przeznaczenia podstawowego określonego w ust. 1;
3) budynki garażowe, gospodarcze oraz garażowo - gospodarcze;
4) obiekty małej architektury;
5) wiaty, zadaszenia;
6) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne, place zabaw;
7) parkingi;
8) mijanki dla pojazdów z zapewnieniem wzajemnej widoczności;
9) dojazdy, w tym dojazdy niewydzielone;
10) nieoznaczone na rysunku planu dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
11) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
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12) urządzenia i obiekty ograniczające oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne – w tym ochrony
akustycznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia uzupełniającego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
4. Ustala się zasadę braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkalnictwa, tj.
realizację wyłącznie usług nieuciążliwych.
5. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy:
a) maksymalnie 50% - poza strefą powiązań przyrodniczych,
b) maksymalnie 40% - w strefie powiązań przyrodniczych;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego:
a) minimalnie 25% - w przypadku realizacji wyłącznie funkcji mieszkaniowej poza strefą powiązań
przyrodniczych,
b) minimalnie 20% - w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej z usługami poza strefą powiązań
przyrodniczych,
c) minimalnie 50% - w przypadku realizacji obiektów w strefie powiązań przyrodniczych;
3) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalnie 1,2,
b) minimalnie – 0,01;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalnie 12 m - dla budynków mieszkalnych,
b) maksymalnie 7 m - dla budynków gospodarczych, garaży oraz budynków garażowo – gospodarczych,
c) maksymalnie 12 m - dla wolnostojących budynków usług komercyjnych i publicznych,
d) maksymalnie 6 m - dla wiat i zadaszeń;
5) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych i budynków usług ustala się realizację dachów dwuspadowych lub
wielospadowych, o jednakowym nachyleniu połaci głównych od 30º do 45º oraz o nadwieszonych
okapach,
b) dla budynków gospodarczych, garaży oraz budynków garażowo – gospodarczych ustala się realizację
dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o jednakowym nachyleniu połaci głównych od 30º do 45º;
dopuszcza się realizację dachów jednospadowych o nachyleniu połaci od 12º do 45º,
c) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie oraz dachów namiotowych,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi. W przypadku stosowania lukarn
wymagana jest jedna ich forma na jednym budynku. Łączna długość lukarn nie może przekraczać połowy
długości kalenicy. Dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim w przypadku kontynuacji istniejącej
formy lukarn na tym samym budynku;
6) kolorystyka i rozwiązania materiałowe obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji ustala się stosowanie barw naturalnych, w tym odcieni bieli,
brązu, szarości oraz kolorystyki charakterystycznej dla naturalnych materiałów wykończeniowych;
zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
b) ustala się zasadę aby dachy strome obiektów posiadały kolory tożsame lub ciemniejsze niż ich ściany (w
odcieniach brązu, szarości, czerwieni),
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c) nie dopuszcza się stosowania materiałów o nawierzchni odblaskowej i jaskrawej kolorystyce,
d) dopuszcza się kształtowanie elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów,
e) pokrycie dachu – dachówki, gont, różne materiały i elementy o fakturze dachówek lub gontu, blachy
płaskie, łupek. Dla budynków usługowych do pokrycia dachu dopuszcza się wykorzystanie nowoczesnych
technologii.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 U do 2 U,
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym, usługi obsługi
samochodowej (stacje i magazyny paliw, warsztaty itp.) oraz towarzyszącą zieleń urządzoną.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się:
1) wolnostojące obiekty usługowe z zakresu usług publicznych;
2) budynki garażowe, magazynowe;
3) obiekty socjalno - biurowe;
4) obiekty małej architektury;
5) wiaty, zadaszenia;
6) parkingi;
7) mijanki dla pojazdów z zapewnieniem wzajemnej widoczności;
8) dojazdy, w tym dojazdy niewydzielone;
9) nieoznaczone na rysunku planu dojścia i ciągi piesze, trasy rowerowe, szlaki turystyczne;
10) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
11) urządzenia i obiekty ograniczające oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne – w tym ochrony
akustycznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia uzupełniającego jest dostosowanie
ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego.
4. Dla stacji i magazynów paliw konieczne jest spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych,
w tym dotyczących pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego.
5. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 70%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimalnie 20%, za wyjątkiem terenów zainwestowanych
w stanie istniejącym, gdzie teren biologicznie czynny jest mniejszy niż ustalony planem minimalny
wskaźnik. W terenach tych dopuszcza się możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub
odbudowy budynków, budowli, dojść i dojazdów na działce bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu
biologicznie czynnego;
3) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalnie – 1,2,
b) minimalnie – 0,01;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalnie 12 m - dla budynków usługowych,
b) maksymalnie 7 m - dla garaży oraz budynków magazynowych i socjalno-biurowych,
c) maksymalnie 6 m - dla wiat i zadaszeń;
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5) geometria dachów:
a) dla garaży, budynków socjalno – biurowych i magazynowych ustala się realizację dachów dwuspadowych
lub wielospadowych, o jednakowym nachyleniu połaci głównych od 30º do 45º; dopuszcza się realizację
dachów jednospadowych o nachyleniu połaci od 12º do 45º,
b) dla obiektów usługowych ustala się realizację dachów dwuspadowych lub wielospadowych,
o jednakowym nachyleniu połaci głównych od 30º do 45º; dla budynków, których powierzchnia zabudowy
przekracza 300 m2 lub o rozpiętości przekrycia powyżej 20 m dopuszcza się realizację dachów
jednospadowych lub dwuspadowych o nachyleniu połaci głównych od 12º do 45º,
c) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie oraz dachów namiotowych,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi. W przypadku stosowania lukarn
wymagana jest jedna ich forma na jednym budynku. Łączna długość lukarn nie może przekraczać połowy
długości kalenicy. Dopuszcza się zadaszenie lukarn dachem płaskim w przypadku kontynuacji istniejącej
formy lukarn na tym samym budynku;
6) kolorystyka i rozwiązania materiałowe obiektów:
a) w materiałach wykończeniowych elewacji ustala się stosowanie barw naturalnych, w tym odcieni bieli,
brązu, szarości oraz kolorystyki charakterystycznej dla naturalnych materiałów wykończeniowych;
zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy,
b) ustala się zasadę, aby dachy strome obiektów posiadały kolory tożsame lub ciemniejsze niż ich ściany (w
odcieniach brązu, szarości, czerwieni),
c) nie dopuszcza się stosowania materiałów o nawierzchni odblaskowej i jaskrawej kolorystyce,
d) dopuszcza się kształtowanie elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów,
e) pokrycie dachu – dachówki, gont, różne materiały i elementy o fakturze dachówek lub gontu, blachy
płaskie, łupek. Dla budynków usługowych do pokrycia dachu dopuszcza się wykorzystanie nowoczesnych
technologii.
6. Obowiązuje urządzenie ogólnodostępnej części działki z zastosowaniem zieleni urządzonej oraz
nawierzchni i oświetlenia o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych oraz o jednorodnej formie
plastycznej, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 8 w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.
7. Ustala się realizację wyłącznie usług nieuciążliwych. Obowiązuje konieczność ograniczenia ewentualnej
uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w terenach zabudowy usługowej do granic terenu, do
którego użytkownik posiada tytuł prawny – w szczególności dotyczy to hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza, odorów, zakłóceń elektrycznych i promieniowania.
8. Ustala się konieczność realizacji pasów zieleni izolacyjnej z roślin zimozielonych w ramach strefy zieleni
izolacyjnej, wyznaczonej wzdłuż granic terenów zabudowy usługowej przylegających bezpośrednio do terenów
mieszkaniowych oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 2 KDW_g, o minimalnej szerokości 5 m zgodnie z rysunkiem planu.
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 ZR do
3 ZR, z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne, zieleń naturalną, w tym w sąsiedztwie terenów
leśnych.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego i przy uwzględnieniu przepisów odrębnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dopuszcza
się:
1) przekształcanie zieleni naturalnej w urządzoną;
2) lokalizację dojazdów, w tym dojazdów niewydzielonych;
3) lokalizację nieoznaczonych na rysunku planu dojść i ciągów pieszych, tras rowerowych, konnych, szlaków
turystycznych;
4) lokalizację urządzeń związanych z rekreacją, sportem i turystyką, miejsc widokowych, terenowych urządzeń
wypoczynku przy ciągach spacerowych (np. ławki, lampy);
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5) lokalizację obiektów małej architektury;
6) kładki pieszo - jezdne, pomosty i urządzenia wodne;
7) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
8) uprawy rolne.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimalnie 85%.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 ZL do 4 ZL, obejmujące
grunty leśne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, w ramach przeznaczenia
uzupełniającego, dopuszcza się realizację ciągów pieszych, tras rowerowych, konnych i szlaków turystycznych
wzdłuż dróg leśnych oraz infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz zmiany użytkowania gruntów leśnych na cele
nieleśne oraz zakaz realizacji budynków. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej.
4. Wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimalnie 90%.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny komunikacji z podziałem na:
1) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 KDW do 3 KDW,
z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne na gruntach prywatnych;
2) tereny dróg wewnętrznych gminnych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 KDW_g do
2 KDW_g, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne na gruntach gminnych.
2. Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami KDW oraz tereny dróg wewnętrznych gminnych,
oznaczone symbolami KDW_g, przeznacza się pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji w zakresie
obsługi ruchu, wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami
służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu, z dopuszczeniem realizacji ciągów pieszo - jezdnych, tras
rowerowych, przejść pieszych i przejazdów rowerowych, placów i miejsc postojowych. Przeznaczenie tych
terenów uwzględnia ponadto umieszczanie w nich sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
niezwiązanej funkcjonalnie z drogą oraz obiektów małej architektury, zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej.
3. Dla terenów komunikacji, wyznaczonych w ust.1, ustala się szerokości w liniach rozgraniczających
zgodnie z rysunkiem planu.
4. W terenach komunikacji dopuszcza się podejmowanie działań minimalizujących oddziaływanie
akustyczne od dróg.
5. W terenach komunikacji, w miejscu przecięcia z rowami i ciekami wodnymi, ustala się obowiązek
realizacji urządzeń gwarantujących zachowanie ich ciągłości.
§ 19. 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, U - 30%;
2) dla pozostałych terenów – 10%.
Rozdział IV.
Ustalenia końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
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§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
Marcin Korta
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STARY WINICZ I LEKSANDROWA - ETAP B

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY WINICZ
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/240/20
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 30 grudnia 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWEGO WIŚNICZA
Z CZĘŚCIĄ MIEJSCOWOŚCI STARY WIŚNICZ I LEKSANDROWA – ETAP „B”
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.
CZĘŚĆ I – W RAMACH I WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu został wyłożony po raz pierwszy do publicznego wglądu w okresie od 24 czerwca 2020r. do 24 lipca 20202r.
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 7 sierpnia 2020r. wniesiono 5 uwag, z których 1 została
uwzględniona w całości, pozostałe 4 uwagi zostały częściowo nieuwzględnione.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Nowym Wiśniczu postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

LP.

1

1

DATA
WPŁYWU
UWAGI

2

05.08.2020

IMIĘ I NAZWISKO
LUB
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
I ADRES
ZGŁASZAJĄCEGO
UWAGI

3

***

TREŚĆ UWAGI

4
Prosi by rozszerzyć teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na działkę 6/2 do terenów lasów –
zamienić tereny zieleni nieurządzonej w tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z
załączoną mapą „stan docelowy”. Bardzo prosi o
pozytywne rozpatrzenie prośby.

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

5

Dz. nr 6/2

/Załącznik w oryginale pisma/

1

6

4MN
1ZR
2ZL

UWAGI

UWAGI

7

8

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia
dotyczące rozpatrzenia uwagi)

9
Uwaga nieuwzględniona w części.
Na części wnioskowanej działki
poszerzono teren przeznaczony pod
zabudowę przy zachowaniu buforu
od terenów lasów.
Brak możliwości poszerzenia terenu
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej do terenów lasów z
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uwagi na niezgodność z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

2

05.08.2020

***

Prosi by rozszerzyć teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na działce 6/7 do terenów lasów –
zamienić tereny zieleni nieurządzonej w tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z
załączoną mapą „stan docelowy. Bardzo prosi o
pozytywne rozpatrzenie prośby.

Dz. nr 6/7

4MN
1ZR
2ZL

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

/Załącznik w oryginale pisma/

3

07.08.2020

***

Obszar planu znajduje się w całości w obrębie Wiśnicko
– Lipnickiego Parku Krajobrazowego, w którym
obowiązują – zgodnie z §6 ust. 1 tekstu projektu mpzp –
warunki zagospodarowania, ograniczenia, zakazy i
nakazy określone przepisami odrębnymi, w tym:
1) 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 dn. 8.05.2017 r., poz. 3206);
2) 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.
Cały obszar planu
6178)
Wg zapisu §6 ust. 2 mpzp, na terenie Parku „Obowiązuje
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
odrębnych. Powyższy zakaz nie dotyczy sieci, urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji (w
tym dróg), parkingów i garaży wraz z towarzyszącą
infrastrukturą, inwestycji i usług celu publicznego (w
tym z zakresu łączności publicznej) wraz z
towarzyszącą infrastrukturą, obiektów i urządzeń
sportowych i rekreacyjnych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą, zabudowy mieszkaniowej wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą oraz terenów
oznaczonych symbolami U”.
Przytoczony zapis jest niezgodny z ustaleniami w/w
uchwały Nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa

2

Uwaga nieuwzględniona w części.
Na części wnioskowanej działki
poszerzono teren przeznaczony pod
zabudowę przy zachowaniu buforu
od terenów lasów.
Brak możliwości poszerzenia terenu
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej do terenów lasów z
uwagi na niezgodność z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga nieuwzględniona w części.

Cały obszar
planu

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

Wprowadza się korektę zapisu
dotyczącego przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko o treści:
„Obowiązuje zakaz realizacji
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu
przepisów odrębnych, za
wyjątkiem przedsięwzięć
określonych w przepisach
obowiązujących na obszarze
Wiśnicko - Lipnickiego Parku
Krajobrazowego, tj. mogących
potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla
których przeprowadzona
procedura oddziaływania na
środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na
przyrodę i krajobraz Wiśnicko –
Lipnickiego Parku
Krajobrazowego lub dla których
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska nie stwierdził
konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.”
Brak możliwości usunięcia zapisu
dotyczącego lokalizacji
wymienionych w uwadze inwestycji
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z zakresu łączności publicznej w
terenach U - zapisy projektu planu
uzupełnia się o zastrzeżenie
dotyczące możliwości realizacji
infrastruktury o nieznacznym
oddziaływaniu, formułując ustalenie
§12 ust. 7 pkt 4 o następującej treści:
„4. odnośnie inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności
publicznej – infrastruktury
telekomunikacyjnej (w tym
telefonii komórkowej):
a) w terenach oznaczonych
symbolami U dopuszcza się
lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej o
nieznacznym
oddziaływaniu, przy czym
ustala się zakaz lokalizacji
wolnostojących masztów z
zakresu łączności
publicznej;
b) przy lokalizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu
łączności publicznej należy
uwzględnić ustalone w
planie maksymalne
wysokości zabudowy w
poszczególnych terenach;”
Jednocześnie, odnosząc się do części
uwagi zarzucającej niezgodność
przyjętych zapisów z przepisami
obowiązującymi na obszarze
Wiśnicko - Lipnickiego Parku
Krajobrazowego zaznacza się, że
projekt przed udostępnieniem do
publicznego wglądu podlegał
opiniowaniu i uzgodnieniom przez
instytucje i organy przewidziane w
obowiązujących w tym zakresie
przepisach, w tym z Zarządem
Województwa Małopolskiego,
Dyrekcją Parków Krajobrazowych
oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska.

Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego,
zgodnie z którą na terenie Parku, między innymi
obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym tekst
Uchwały dokładnie określa, jakich przedsięwzięć nie
dotyczy powyższy zakaz i jakie warunki muszą zostać
spełnione przy realizacji takich przedsięwzięć na terenie
Parku. Mianowicie zakaz nie dotyczy realizacji
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzona procedura oddziaływania na
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na
przyrodę i krajobraz Parku lub dla których Regionalne
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie
stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z uzasadnienia przywołanej Uchwały wynika, że dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko realizowanych na terenie
parku krajobrazowego jest wymagane nałożenie, w
postępowaniu „screeningowym”, obowiązku
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, a zatem i sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Taka
procedura zapewnia społeczeństwu udział w
postępowaniu dotyczącym odziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, zapewnia możliwość
zapoznania się z raportem o oddziaływaniu inwestycji
na środowisko i otoczenie oraz składanie wniosków i
uwag dotyczących planowanej inwestycji, a co za tym
idzie właściciele działek w otoczeniu planowanej
inwestycji będą mieli szansę na obronę swoich
interesów.
W związku z powyższym mieszkańcy terenów, których
dotyczy plan zagospodarowania przestrzennego,
terenów położonych w otoczeniu wprowadzonych w
projekcie mpzp terenów położonych w otoczeniu
wprowadzonych w projekcie mpzp terenów
oznaczonych symbolem U, wnoszą o wykreślenie z
tekstu projektu mpzp, zapisów ust. 2 w §6, mówiących,
że obowiązujący na terenie Parku zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

3
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środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, nie
dotyczy sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej, komunikacji (w tym dróg), parkingów i
garaży wraz z towarzysząca infrastrukturą, inwestycji i
usług celu publicznego (w tym z zakresu łączności
publicznej) wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą oraz terenów oznaczonych symbolami U”
– jako sprzecznych z powołaną wyżej Uchwałą w
sprawie Wiśnicko – Lipnickiego Parku
Krajobrazowego. Nadmienić należy również, że w/w
teren zabudowy usługowej położony jest w stosunkowo
niewielkiej odległości – około 1,38 km – od specjalnego
obszaru ochrony Natura 2000 Nowy Wiśnicz
PLH120048, który stanowi siedlisko i teren żerowania
nietoperzy. Dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej –
infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii
komórkowej), jest niedopuszczalne ze względu na
ochronę wymienionego obszaru Natura 2000, wobec
czego wnoszą o usunięcie z tekstu planu zapisu §12 ust.
7 pkt 4, który ustala możliwość lokalizacji inwestycji z
zakresu łączności publicznej, takich jak anteny, maszty,
stacje bazowe i inne urządzenia techniczne na obiektach
budowlanych, w terenach oznaczonych symbolami U.
Dopuszczenie wymienionych inwestycji w zakresie
telefonii komórkowej zwiększy szkodliwe
oddziaływanie na tereny istniejącej w sąsiedztwie
zabudowy jednorodzinnej oraz nasili uciążliwość
spowodowaną prowadzeniem działalności usługowej na
terenie o symbolu U.

4

07.08.2020

***

1. Wnosi o umieszczenie w tekście mpzp zapisu: Ustala
się konieczność ograniczenia ewentualnej uciążliwości
wynikającej z prowadzonej działalności na terenach
zabudowy usługowej do granic terenu, do którego
użytkownik posiada tytuł prawny; w szczególności
dotyczy to hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza,
odorów, zakłóceń elektrycznych i promieniowania.
Podobny zapis w obowiązującym obecnie planie,
zapewniał ochronę interesów mieszkańców, których
działki graniczą z terenami przeznaczonymi pod
zabudowę usługową.
2. Obszar planu znajduje się w całości w obrębie
Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, w
którym – zgodnie z §6 ust. 1 tekstu projektu mpzp –
obowiązują warunki zagospodarowania, ograniczenia,
zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi, w

Cały obszar planu

4

Cały obszar
planu

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona
w części
w części

Ad.2. Uwaga nieuwzględniona w
części.
W zakresie zapisu dotyczącego
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
wprowadzono korektę o treści:
„Obowiązuje zakaz realizacji
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu
przepisów odrębnych, za
wyjątkiem przedsięwzięć
określonych w przepisach
obowiązujących na obszarze
Wiśnicko - Lipnickiego Parku
Krajobrazowego, tj. mogących
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potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko,
dla których przeprowadzona
procedura oddziaływania na
środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na
przyrodę i krajobraz Wiśnicko
– Lipnickiego Parku
Krajobrazowego lub dla
których Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska nie
stwierdził konieczności
przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.”
Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
W terenach położonych poza
zasięgiem strefy powiązań
przyrodniczych parametr, którego
dotyczy uwaga, przyjęto jako
optymalny, z uwzględnieniem
uwarunkowań istniejącego
ukształtowania terenu.
Jednocześnie, w terenach
położonych w zasięgu strefy
powiązań przyrodniczych, projekt
planu nie dopuszcza tolerancji w
zakresie dopuszczonej zmiany
ukształtowania powierzchni terenu.
Zaznacza się, iż projekt planu
uzyskał wszystkie niezbędne
uzgodnienia oraz opinie od
instytucji i organów przewidzianych
w obowiązujących w tym zakresie
przepisach.
Ad.5. Uwaga nieuwzględniona w
części.
Zapis dotyczący infrastruktury
telekomunikacyjnej uzupełnia się o
zastrzeżenie dotyczące możliwości
realizacji infrastruktury o
nieznacznym oddziaływaniu,
formułując ustalenie §12 ust. 7 pkt 4
o następującej treści:
„4. odnośnie inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności
publicznej – infrastruktury
telekomunikacyjnej (w tym

tym 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). Zgodnie z powołaną uchwałą na terenie Parku,
między innymi obowiązuje zakaz realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Tekst Uchwały dokładnie określa, jakich
przedsięwzięć nie dotyczy powyższy zakaz (Zakaz nie
dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko dla których
przeprowadzona procedura oddziaływania na
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na
przyrodę i krajobraz Parku lub dla których Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie
stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko). W odniesieniu do ww.
zakazu obowiązuje odstępstwo zawarte w art. 17 ust. 3
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.). Zgodnie z jego
treścią przedmiotowy zakaz nie dotyczy realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na
przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego”. Z zapisu
powyższego odstępstwa (wskutek użycia spójnika „i”),
jednoznacznie wynika, iż może ono być stosowane
jedynie przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek,
jakimi są: realizacja przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla
którego sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko jest fakultatywne) oraz brak negatywnego
oddziaływania na przyrodę i krajobraz parku
krajobrazowego, stwierdzony w wyniku procedury
oceny oddziaływania na środowisko. Następstwem
łącznego zestawienia obu przesłanek tego przepisu jest
fakt, iż dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na
terenie parku krajobrazowego jest wymagane nałożenie,
w postępowaniu „screeningowym”, obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a

5
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telefonii komórkowej):
a) w terenach oznaczonych
symbolami U dopuszcza się
lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej o
nieznacznym oddziaływaniu,
przy czym ustala się zakaz
lokalizacji wolnostojących
masztów z zakresu łączności
publicznej;
b) przy lokalizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu
łączności publicznej należy
uwzględnić ustalone w planie
maksymalne wysokości
zabudowy w poszczególnych
terenach;”
Ad. 6. Uwaga nieuwzględniona w
części.
W projekcie planu miejscowego dla
terenów U dodany zostaje zapis,
dotyczący realizacji w terenach U
wyłącznie usług nieuciążliwych, z
dodatkowymi ograniczeniami. W
prognozie oddziaływania na
środowisko uwzględniono ww.
zapisy i skorygowano kwalifikację
ww. terenu.
Ad.8. Uwaga nieuwzględniona.
Wskaźniki i parametry zabudowy
przyjęte zostały z uwzględnieniem
ustaleń obowiązującego na tym
obszarze planu miejscowego,
istniejącego zagospodarowania oraz
wytycznych jakie założono w
obowiązującym studium.
Warunek nienaruszalności ustaleń
studium zapisami MPZP musi zostać
spełniony na czas przyjęcia przez
Radę Miejską uchwały w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Nowego Wiśnicza z częścią
miejscowości Stary Wiśnicz i
Leksandrowa – etap B.
Ad.10. Uwaga nieuwzględniona.
Zapis posługuje się pojęciem
wynikającym z ustawy o planowaniu i

zatem i sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Taka procedura
zapewnia społeczeństwu udział w postępowaniu,
zapewnia możliwość zapoznania się z raportem o
oddziaływaniu inwestycji na środowisko i otoczenie
oraz składanie wniosków i uwag dotyczących
planowanej inwestycji.
Wobec powyższego wnosi o wykreślenie z tekstu
projektu mpzp, zapisów ust. 2 w §6, mówiących, że na
terenie Parku „Obowiązuje zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.
Powyższy zakaz nie dotyczy sieci, urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej, komunikacji (w tym dróg),
parkingów i garaży wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
inwestycji i usług celu publicznego (w tym z zakresu
łączności publicznej) wraz z towarzyszącą
infrastrukturą, obiektów i urządzeń sportowych i
rekreacyjnych wraz z towarzysząca infrastrukturą,
zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą oraz terenów oznaczonych symbolami U”
– jako sprzecznych z powołaną wyżej Uchwałą w
sprawie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
3. W §6 ust. 3 zapis w punkcie 1) prosi doprecyzować
poprzez określenie terenów o symbolu MN jako
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
uściślenie zapisu jest niezbędne, gdyż pojęcie
„zabudowa mieszkaniowa” odnosi się zarówno do
zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, a
warunki ochrony akustycznej dla obu typów zabudowy
mieszkaniowej są różne.
4. Wnosi oby z treści §6 ust. 12 pkt 1 o dopuszczeniu
zmiany ukształtowania terenu w przypadku
konieczności poprawy topografii działki przy realizacji
nowej zabudowy usunąć zapis o „tolerancji do 30%”.
Dopuszczalna tolerancja nie powinna przekraczać 10%
co i tak umożliwi wykonanie nasypów o wysokości
ponad 1,4m.
5. W 12 ust. 7 odnośnie inwestycji celu publicznego z
zakresu łączności publicznej – infrastruktury
telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej),
wnosi o utrzymanie zapisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy
Wiśnicz zatwierdzonego uchwałą Nr XII/86/2003 Rady
Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 grudnia 2003 r.
§6 ust. 10 w brzmieniu: „dopuszcza się możliwość
realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
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obiektów tego typu pod warunkiem zachowania
minimalnej odległości 250 m od istniejących lub
projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej oraz
(nie wie czy to pisać) wprowadzić ograniczenia
zabezpieczające interesy działek zagospodarowanych.
6. Wnosi aby wprowadzone w planie tereny zabudowy
usługowej U, przedstawione w prognozie
oddziaływania na środowisko jako tereny stanowiące
potencjalne źródło zanieczyszczeń oraz zagrożeń dla
środowiska o zwiększonej uciążliwości zostały,
zapisami planu, przeznaczone pod zabudowę usługową
z obwarowaniem bezwzględną koniecznością spełniania
warunków gwarantujących, że teren usług będzie
potencjalnym źródłem zanieczyszczeń oraz zagrożeń
dla środowiska o ograniczonym stopniu uciążliwości.
7. Wnosi o uzupełnienie zapisów §15 o przeznaczeniu
nowowprowadzonych terenów zabudowy usługowej
pod usługi o charakterze komercyjnym nieuciążliwe,
spełniające wymagania definicji podanej w §3 pkt 19
tekstu projektu mpzp.
8. Wnosi o doprowadzenie zapisów projektu planu do
zgodności z ustaleniami obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz zatwierdzonego
Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r. W rozdziale 4.2.2.
Studium „Zasady rozwoju przestrzennego” w pk-cie 11)
ustalono wskaźniki dotyczące zagospodarowania i
użytkowania terenów, między innymi ustalono:
- intensywność zabudowy: w strefie urbanizacji – na
terenach zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej i
usługowej obejmującej centralną część miasta Nowy
Wiśnicz: na poziomie 0,8 ÷ 1,2
w strefie urbanizacji na pozostałych terenach: na
poziomie 0,4 ÷ 0,8
- minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki:
na terenach zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowej i
usługowej obejmującej centralną część miasta Nowy
Wiśnicz 20%, na pozostałych terenach zabudowy
mieszkaniowej i usług w strefie urbanizacji 30%,
- maksymalną powierzchnię zabudowaną działki: w
strefie urbanizacji – na terenach zabudowy
wielorodzinnej, mieszkaniowej i usługowej obejmującej
centralną część miasta Nowy Wiśnicz: 70%, w strefie
urbanizacji na pozostałych terenach 30%.
Ponieważ wprowadzone w projekcie planu tereny
zabudowy usługowej 1U do 2U z całą pewnością nie są

6

7

8

9
zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwzględniono uwagi zawarte w
punktach 1, 3, 7, 9.
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położone w centralnej części miasta Nowy Wiśnicz i
winny być dla nich ustalone wskaźniki jak dla
pozostałych terenów zabudowy mieszkaniowej i usług
w strefie urbanizacji – toteż zapisy wprowadzone w
projekcie planu Rozdział III §15 pkt 5) ustalające dla
terenów zabudowy usługowej o symbolu 1U do 2U
wskaźniki jak dla terenów usługowych w centralnej
części Nowego Wiśnicza, są niezgodne z
obowiązującym studium.
9. W celu zapewnienia ochrony terenów istniejącej
zabudowy jednorodzinnej przed ewentualną
uciążliwością działalności usługowej, postuluje, dla
poszerzonych w planie terenów zabudowy usługowej U,
w przypadku realizacji nowej zabudowy, wprowadzenie
w tekście mpzp zapisu ustalającego obowiązek
uwzględnienia w zagospodarowaniu i realizacji
inwestycji, pasa zieleni izolacyjnej szer. 5m, w formie
szczelnych szpalerów z drzew i krzewów
zimozielonych, wzdłuż granic terenu inwestycji z
terenami zabudowy mieszkaniowej i drogą wewnętrzną
2KDWg.
10. Ponieważ w tekście planu nie zdefiniowano pojęcia
powierzchnia sprzedaży”, wnosi by zapis §5 ust. 2
zawierał odniesienie do powierzchni użytkowej obiektu
handlowego, a nie powierzchni sprzedaży – bowiem
powierzchnia użytkowa jest parametrem precyzyjnym,
czytelnym, dokładnie określonym w normie i odpornym
na manipulacje.

*** 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 II – W RAMACH II WYŁOŻENIA (CZĘŚCIOWEGO) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu został wyłożony po raz drugi (częściowo) do publicznego wglądu w okresie od 12 listopada 2020r. do 2 grudnia 20202r.
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 16 grudnia 2020r. wniesiono 4 uwagi, z których 1 została
uwzględniona w całości, pozostałe 3 uwagi zostały nieuwzględnione.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Nowym Wiśniczu postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

LP.

1

1

DATA
WPŁYWU
UWAGI

2

15.12.2020

IMIĘ I NAZWISKO
LUB
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
I ADRES
ZGŁASZAJĄCEGO
UWAGI

3

***

TREŚĆ UWAGI

4

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o zmianę obszaru oznaczonego jako 1ZR (teren
zieleni nieurządzonej) na mojej działce jako teren MN
(zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) do granicy z
terenem lasu tak jak na sąsiednich działkach (np. 6/9,
7/2). Jednocześnie proszę o wyjaśnienie co oznacza
strefa powiązań przyrodniczych? Jak wpływa ww. strefa
na zabudowę jednorodzinną i czym różni się od terenów
nie objętych strefą? Dlaczego tak duży obszar z mojej
działki został objęty strefą powiązań przyrodniczych,
natomiast sąsiednie działki nie mają tak dużego lub nie
mają w ogóle wyznaczonej takiej strefy?
Proszę o zmniejszenie strefy powiązań przyrodniczych
wprowadzonych na mojej działce. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie moich uwag.”

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

5

Dz. nr 6/2

9

6

4MN
1ZR
2ZL

UWAGI

UWAGI

7

8

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia
dotyczące rozpatrzenia uwagi)

9
Uwaga nieuwzględniona.
Część działki nr 6/2 (przy
zachowaniu buforu od terenów
lasów) znajduje się w terenach
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonych
symbolem 4MN.
Brak możliwości poszerzenia terenu
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uwagi na
niezgodność z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące studium w
sąsiedztwie terenów leśnych, w
strefie ekotonowej na granicy
ekosystemu leśnego i nieleśnego,
ustala konieczność zachowania
terenów wolnych od zainwestowania.
Dodatkowo w obowiązującym
studium wyznaczone zostały tereny
powiązań przyrodniczych, które
podlegają ochronie. W terenie
położonym w zasięgu ustalonego
powiązania przyrodniczego, studium
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dopuszcza możliwość realizacji
inwestycji, w tym zabudowy, pod
warunkiem zwiększonego udziału
zieleni w obszarze lokalizacji
zamierzonej inwestycji, tzn. terenu
biologicznie czynnego np. na
poziomie minimum 50%.
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).
W związku z powyższym, w celu
ochrony i zachowania ciągłości
terenów powiązań przyrodniczych,
określonych w studium, w obszarze
planu miejscowego wyznaczona
została strefa powiązań
przyrodniczych, w ramach której
obowiązuje konieczność m.in.
zapewnienia wysokiego udziału
terenu biologicznie czynnego (tzn. w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustalono minimalny
wskaźnik terenu biologicznie
czynnego na poziomie 50% a
maksymalny wskaźnik powierzchni
zabudowy na poziomie 40%), zakaz
grodzenia terenu w sposób
uniemożliwiający swobodną
migrację zwierząt oraz ograniczenia
odnoszące się do zmiany
ukształtowania powierzchni terenu.
Podkreśla się również, że projekt
planu miejscowego przed
udostępnieniem do publicznego
wglądu podlegał opiniowaniu i
uzgodnieniom przez instytucje i
organy przewidziane w
obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa, w tym m.in. z
Zarządem Województwa
Małopolskiego, Dyrekcją Parków
Krajobrazowych oraz Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska.
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Uwaga nieuwzględniona.
Część działki nr 6/7 (przy zachowaniu
niewielkiego buforu od terenów
lasów) znajduje się w terenach
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonych
symbolem 4MN.
Brak możliwości poszerzenia terenu
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uwagi na
niezgodność z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

2

15.12.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Proszę o zmianę obszaru oznaczonego jako 1ZR (teren
zieleni nieurządzonej) na mojej działce jako teren MN
(zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) do granicy z
terenem lasu tak jak na sąsiednich działkach (np. 6/9,
7/2). Jednocześnie proszę o wyjaśnienie co oznacza
strefa powiązań przyrodniczych? Jak wpływa ww. strefa
na zabudowę jednorodzinną i czym różni się od terenów
nie objętych strefą? Dlaczego tak duży obszar z mojej
działki został objęty strefą powiązań przyrodniczych,
natomiast sąsiednie działki nie mają tak dużego lub nie
mają w ogóle wyznaczonej takiej strefy?
Proszę o zmniejszenie strefy powiązań przyrodniczych
wprowadzonych na mojej działce. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie moich uwag.”

Dz. nr 6/7

11

4MN
1ZR
2ZL

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Obowiązujące studium w
sąsiedztwie terenów leśnych, w
strefie ekotonowej na granicy
ekosystemu leśnego i nieleśnego,
ustala konieczność zachowania
terenów wolnych od zainwestowania.
Dodatkowo w obowiązującym
studium wyznaczone zostały tereny
powiązań przyrodniczych, które
podlegają ochronie. W terenie
położonym w zasięgu ustalonego
powiązania przyrodniczego studium
dopuszcza możliwość realizacji
inwestycji, w tym zabudowy, pod
warunkiem zwiększonego udziału
zieleni w obszarze lokalizacji
zamierzonej inwestycji, tzn. terenu
biologicznie czynnego np. na
poziomie minimum 50%.
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).
W związku z powyższym, w celu
ochrony i zachowania ciągłości
terenów powiązań przyrodniczych,
określonych w studium, w obszarze
planu miejscowego wyznaczona
została strefa powiązań
przyrodniczych, w ramach której
obowiązuje konieczność m.in.
zapewnienia wysokiego udziału
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terenu biologicznie czynnego (tzn. w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustalono minimalny
wskaźnik terenu biologicznie
czynnego na poziomie 50% a
maksymalny wskaźnik powierzchni
zabudowy na poziomie 40%), zakaz
grodzenia terenu w sposób
uniemożliwiający swobodną
migrację zwierząt oraz ograniczenia
odnoszące się do zmiany
ukształtowania powierzchni terenu.
Podkreśla się również, że projekt
planu miejscowego przed
udostępnieniem do publicznego
wglądu podlegał opiniowaniu i
uzgodnieniom przez instytucje i
organy przewidziane w
obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa, w tym m.in. z
Zarządem Województwa
Małopolskiego, Dyrekcją Parków
Krajobrazowych oraz Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska.

3

16.12.2020

***

Wnosi następującą uwagę:
„Po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z
częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa etap „B" (osiedle Leszczyny) wyłożonym do
publicznego wglądu w dniach od 12.11.2020r. do
02.12.2020r. (II wyłożenie) - dotyczącym terenu i
sąsiedztwa działek nr 4/11 i 4/10 położonych w Nowym
Wiśniczu Oś. Leszczyny, wnoszę następującą uwagę do
tego projektu:
1.
W projekcie mpzp, zarówno w tekście jak i na
rysunku planu, brak jest jednoznacznego i wystarczająco
precyzyjnego określenia 'strefy zieleni izolacyjnej'
wprowadzonej w celu zapewnienia ochrony terenów
istniejącej zabudowy jednorodzinnej przed ewentualną
uciążliwością działalności terenów zabudowy usługowej
1U. Oznaczona graficznie strefa zieleni izolacyjnej nie
jest wyróżniona z uwagi na sposób zagospodarowania nie została wydzielona liniami rozgraniczającymi ani
określona symbolem liczbowo-literowym (§4 ust. 5 i
ust.6 tekstu projektu mpzp), a jej granica od strony
zabudowy usługowej pokrywa się z wyznaczoną na
rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy. Zgodnie

Dz. nr 4/11 i 4/10
i sąsiedztwo
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2MN
1U

uwaga
uwaga
nieuwzględniona nieuwzględniona

Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W zakresie części uwagi odnoszącej
się do korekty zapisów dotyczących
pasa zieleni izolacyjnej wyjaśnia się,
że w projekcie planu w §3 ust. l
pkt 26 zdefiniowano, iż przez zieleń
izolacyjną należy rozumieć „pas
zieleni złożony z gatunków roślin
odpornych na zanieczyszczenia,
stanowiący izolację akustyczną,
ochronną przed pyłami i spalinami
lub widokową”. Jednocześnie w §15
ust.8 doprecyzowano, że w terenach
1U obowiązuje konieczność
realizacji pasów zieleni izolacyjnej z
roślin zimozielonych o minimalnej
szerokości 5m – zgodnie z
rysunkiem planu.
Szerokość pasa zieleni zapewniająca
wystarczające warunki do jej
wegetacji to minimum 3 m (taka też
szerokość jest zalecana w przepisach
odrębnych dotyczących pasów
zieleni wzdłuż dróg publicznych),
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zatem wprowadzenie pasa o
szerokości 5m z roślin
zimozielonych, odpornych na
zanieczyszczenia, jest zgodne ze
sztuką ogrodniczą i stanowi
wystarczającą izolację akustyczną,
widokową i ochronną przed pyłami i
spalinami dla terenów
mieszkaniowych sąsiadujących z
poszerzonym terenem zabudowy
usługowej.

z definicją podaną w §3 ust.l pkt.6 linia zabudowy
określana w stosunku do linii rozgraniczającej, dotyczy
tylko części nadziemnej budynku, przy czym przed linię
zabudowy mogą być wysunięte (do 2m) takie elementy
jak daszki, schody zewnętrzne, ganki, wykusza, balkony
itp. - nie określono na jakiej długości budynku. W
świetle takich zapisów możliwym jest zredukowanie
wyznaczonej strefy zieleni izolacyjnej do pasa szerokości
3m, a za zieleń izolacyjną mogą robić np. tuje w
pojemnikach, ustawionych na stropie podziemnej
kondygnacji budynku usługowego. Nie wyklucza tego
też definicja zieleni izolacyjnej podana w §3 ust.l pkt 26
tekstu mpzp. Proszę o taką korektę zapisów dot. pasa
zieleni izolacyjnej, by wyeliminowane zostały wszelkie
furtki umożliwiające stosowanie pseudo-rozwiązań (typu
rozwijany trawnik) - do odbioru.
2.
Wnoszę aby jednoznacznie doprecyzować, z
powołaniem na konkretne przepisy, znaczenie użytego w
§12 ust.7 pkt. 4 a) pojęcia: „infrastruktura
telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu".

Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.
W zakresie uwagi dotyczącej
doprecyzowania zapisów odnośnie
infrastruktury telekomunikacyjnej
wyjaśnia się, że pojęcie
„infrastruktury telekomunikacyjnej o
nieznacznym oddziaływaniu” zostało
zdefiniowane w obowiązującej
ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych.

*** 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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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/240/20
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 30 grudnia 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 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWEGO WIŚNICZA
Z CZĘŚCIĄ MIEJSCOWOŚCI STARY WIŚNICZ I LEKSANDROWA – ETAP „B”

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 miejscowego określony został w uchwale Nr XL/374/17 Rady
Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości
Stary Wiśnicz i Leksandrowa, zmienionej uchwałą Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 27 czerwca 2019 r., dotyczącą wyodrębnienia dwóch etapów obszarowych, tj. etapu „A” i
etapu „B” - w celu umożliwienia prowadzenia niezależnych procedur planistycznych. Etapem „B”
objęto teren osiedla mieszkaniowego i zabudowy usługowej w rejonie ul. Leszczyny, etapem „A” pozostały obszar planu. Powodem etapowania procedury i opracowania etapu „B” była potrzeba
pilnego wykonania inwestycji gminnej polegającej na przebudowie drogi — ulicy Leszczyny i
wykonania jej jako drogi wewnętrznej.
Opracowanie planu uwarunkowane było koniecznością umożliwienia zagospodarowania obszaru w
sposób zgodny z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, w warunkach presji rozwoju
urbanistycznego, w tym w związku z wnioskami złożonymi przez mieszkańców oraz właścicieli
nieruchomości położonych w obszarze planu miejscowego. Ustalenia planu są wynikiem
kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka a koniecznością rozwoju
Gminy w kontekście lokalnym oraz ponadlokalnym.
Celem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego w całym
obszarze objętym etapem „B” 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 spójnych zasad zagospodarowania dla
poszczególnych terenów.
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Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury
technicznej zostały określone w ustaleniach planu, to jest w uchwale Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego
Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B” oraz w części graficznej
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
W zakresie inwestycji infrastrukturalnych, należących do zadań własnych Gminy, w planie
uwzględniono inwestycje obejmujące:
1. Rozbudowę oraz utrzymanie układu komunikacji.
Obsługa komunikacyjna obszaru nastąpi poprzez istniejący i planowany układ dróg
wewnętrznych w powiązaniu z układem zewnętrznym - drogą wojewódzką nr 965 klasy głównej,
zlokalizowaną poza obszarem objętym planem. Plan miejscowy ustala rozbudowę układu
komunikacyjnego poprzez wprowadzenie odcinków dróg 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 miejscowego, 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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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/240/20
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 30 grudnia 2020 roku
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