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2902
Uchwa³a* Nr XXVIII/192/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III.
 Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 36,
art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z 2003 r.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.),
 po stwierdzeniu zgodnoci projektu planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³oszowa.
________
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-190-05 z dnia
13 maja 2005 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ
uchwa³y w czêci § 20 ust. 1 pkt 4, § 20 ust. 7 pkt a i b, § 20 ust. 9
w zakresie s³owa "publicznych", § 16 ust. 1 pkt 1 w zakresie
s³ów "na inne cele ni¿ lokalizacja dróg, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej", § 16 ust. 1 pkt 2 w zakresie s³ów "Zmiany przeznaczenia terenów lasów i zadrzewieñ na cele lokalizacji dróg, sieci i infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ wodnych dopuszcza siê ... wy³¹cznie w sytuacji, gdy nie ma mo¿liwoci ich lokalizacji w innych terenach", § 38 ust. 3 pkt 4 w zakresie s³ów "obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej",
§ 38 ust. 3 pkt 5 w zakresie s³ów "urz¹dzenia wodne", § 15
ust. 3 kwestionowanej uchwa³y.

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III, zwany dalej planem.
2. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu" w skali 1:2000 stanowi¹cego integraln¹ czêæ uchwa³y,
3) za³¹cznika Nr 2 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
4) za³¹cznika Nr 3 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania.
3. Ustaleniami planu nie s¹ informacje zawarte w aneksach:
1) Aneks Nr 1 - "Spis obiektów wpisanych do ewidencji zabytków WKZ",
2) Aneks Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych",
3) Aneks Nr 3 - "Szacunkowy przyrost poboru mocy elektrycznej i gazu sieciowego",
4) Aneks Nr 4 - "Informacja o szerokociach stref",
5) Aneks Nr 5 - "Zasady obs³ugi komunikacyjnej Gminy Su³oszowa",
6) Aneks Nr 6 - Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali
1:10 000. Aneks przedstawia uzbrojenie terenu obejmuj¹ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne, wymagaj¹ce ucilenia
na etapie opracowania projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych zasilania od w³aciwych
instytucji bran¿owych (operatorów sieci).
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§2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:
a) zapewnienia dostêpnoci do us³ug publicznych,
b) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwoci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu
komunikacyjnego,
d) zachowania wartoci rodowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu,
2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, us³ug i wytwórczoci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, wartoci rodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,
3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami przestrzeni.
§3
1. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z ustaleñ niniejszego planu, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) granice strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi,
4) korytarze ekologiczne,
5) symbole identyfikacyjne terenów o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) MN 1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej,
b) U Tereny us³ug,
c) U(p) - Tereny us³ug publicznych,
d) US - Tereny us³ug sportu i rekreacji,
e) P Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów,
f) W - Tereny infrastruktury technicznej - wodoci¹gi,
g) K Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,
h) KDZ, KDL, KDD - Tereny dróg i ulic publicznych,
i) R1 - Tereny rolne,
j) R2 - Tereny rolne z mo¿liwoci¹ zalesieñ,
k) ZL - Tereny lene.
2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) otulina Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych,
2) strefa ochrony archeologicznej,
3) strefa ochrony bezporedniej ujêcia wody,
4) strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii redniego napiêcia 15 kV,
5) strefy techniczne wokó³ istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
3. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y nie stanowi¹ ustaleñ planu:
1) szlaki turystyki pieszej,
2) projektowana cie¿ka rowerowa,
3) obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3,
4) granice so³ectw,
5) granice Gminy.
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4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienionych w ust. 2 punkty 4) i 5), ustalono w postanowieniach
przepisów szczególnych. Zamieszczono je w aneksie Nr 4,
w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu.
§4
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne, o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze opracowania,
zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia zawarte w rozdzia³ach III i IV.
2. Podejmowane przedsiêwziêcia i inwestycje (w zakresie zagospodarowania terenów) nie mog¹ naruszaæ ustaleñ, o których mowa w ust. 1.
3. Je¿eli jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to
takie przeznaczenie, które ma przewa¿aæ na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca
i uzupe³nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
3) zieleni urz¹dzonej - rozumie siê przez to zespo³y zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz zieleni niskiej skomponowane
pod wzglêdem estetycznym i funkcjonalnym.
§5
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania scaleñ:
1) scalenie nale¿y przeprowadziæ z zachowaniem odpowiednich ustaw i rozporz¹dzeñ w tym zakresie,
2) granice scalenia okrela siê ka¿dorazowo z zachowaniem
odpowiednich przepisów,
3) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczonych w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i lene
nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce zasady przy podziale nieruchomoci:
a) ka¿da dzia³ka powinna mieæ dostêp do wydzielonej drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,
b) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi
do drogi publicznej lub wewnêtrznej a granic¹ tej drogi
powinien siê mieciæ w przedziale pomiêdzy 60 a 120
stopni,
c) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okrelono dla ka¿dego terenu indywidualnie.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania podzia³ów
nieruchomoci:
1) ka¿da nowowydzielana dzia³ka budowlana musi mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,
2) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okrelono dla ka¿dego terenu indywidualnie,
3) minimalne wielkoci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów pod drogi, ulice, place oraz podzia³ów maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek macierzystych,
4) minimalne wielkoci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu uregulowanie
spraw w³asnociowych zwi¹zanych z istniej¹c¹ zabudow¹.
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Rozdzia³ II
Zasady obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem
I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
§6
1. Dopuszczaln¹ powierzchniê sprzeda¿y dla nowych i rozbudowywanych obiektów handlowych okrelono dla poszczególnych kategorii terenów indywidualnie.
2. We wszystkich terenach oznaczonych symbolami wymienionymi w § 3, obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu
Art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska z póniejszymi zmianami.
3. We wszystkich terenach obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu Art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska z póniejszymi zmianami, wymienionych w § 3.1. pkt. 1-7, pkt. 9-31, pkt. 38-42 i pkt. 45-46 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania
terenów objêtych planem:
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy - nie wyznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce dopuszczalne po³o¿enie nowych
budynków i innych obiektów kubaturowych zgodnie z zapisami zawartymi w § 20.
§8
1. Dla ca³ego obszaru objêtego planem w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej i przeciwdzia³ania nadzwyczajnym
zagro¿eniom obowi¹zuje:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciwpo¿arowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,
2) wyprzedzaj¹ca lub równoleg³a w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowa sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie iloci
i jakoci wody z uwzglêdnieniem ochrony przeciwpo¿arowej,
3) wyposa¿enie nowo projektowanych przewodów wodoci¹gowych w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
§9
Za zgodne z planem uznaje siê:
1. Lokalizowanie w granicach ca³ego terenu objêtego planem
nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê,
2) odprowadzania i oczyszczania cieków,
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i ciep³o,
4) telekomunikacji
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoci z § 6 oraz pozosta³ymi ustaleniami planu.
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2. Przebudowê i rozbudowê istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ,
z zachowaniem ustaleñ w zakresie intensywnoci zabudowy, zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania
terenów okrelonych dla kategorii terenów, w której siê one
znajduj¹.
3. Wyznaczenie dodatkowych dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów
pieszo - jezdnych do dzia³ek budowlanych w obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy.
4. Utrzymanie istniej¹cej zabudowy zagrodowej le¿¹cej poza terenami przeznaczonymi pod zabudowê i nie bêd¹cej
w sprzecznoci z innym rodzajem zagospodarowania terenu, pod warunkiem uporz¹dkowania gospodarki ciekowej
w aspekcie pe³nej ochrony rodowiska.
5. Realizacjê obiektów s³u¿¹cych utrzymaniu i regulacji wód
oraz zabezpieczeniu przed zagro¿eniem powodziowym.
6. Lokalizacjê zabudowy w granicach dzia³ki na warunkach
okrelonych w przepisach szczególnych.
7. Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej, cie¿ek rowerowych i szlaków do jazdy konnej.
§ 10
1. Jako parametr wykorzystania terenów przyjmuje siê wskanik intensywnoci zabudowy w postaci dopuszczalnej powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy w obrêbie
czêci dzia³ki po³o¿onej w terenach budowlanych, okrelony
dla ka¿dego terenu indywidualnie.
II. Zasady ochrony rodowiska i przyrody
§ 11
1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ca³y obszar opracowania po³o¿ony jest w granicach Otuliny Zespo³u Jurajskich
Parków Krajobrazowych (ZJPK).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla ca³ego obszaru
opracowania:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹ oraz innych przepisów szczególnych,
2) zakazuje siê prowadzenia wszelkich dzia³añ, które mog³yby zagra¿aæ wartociom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parków Krajobrazowych, a w szczególnoci:
a) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych
w § 6 ust. 2 i 3.
§ 12
1. Wprowadza siê ochronê terenów po³o¿onych w obrêbie korytarzy ekologicznych.
2. W granicach korytarzy ekologicznych zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych z zachowaniem
zasad ochrony przeciwpowodziowej.
3. W granicach korytarzy ekologicznych obowi¹zuje zakaz budowy ci¹gów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
tworz¹cych bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie.
§ 13
1. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3 (nieoznaczony na rysunku planu; obejmuje
ca³y obszar objêty planem).
2. W granicach zbiornika obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ przed przeni-
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kaniem do pod³o¿a i wód podziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych.
§ 14
1. Wokó³ ujêæ wody wprowadza siê strefê ochrony bezporedniej ujêæ wody, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w przepisach szczególnych.
2. Na obszarach po³o¿onych w zasiêgu strefy, budowê wodoci¹gów nale¿y prowadziæ równoczenie z budow¹ kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi.
§ 15
1. Wprowadza siê strefê terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi.
2. Na terenach po³o¿onych w granicach strefy budowa, rozbudowa i remont obiektów budowlanych wymaga stosowania
rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych uwzglêdniaj¹cych
mo¿liwoæ okresowych wylewów wód i podtopieñ
oraz uzgodnienia z administratorem cieku.
3. Budowa nowych obiektów wymaga zgody zarz¹dcy cieku
wydanej w drodze decyzji.
4. Na terenach po³o¿onych w granicach strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi obowi¹zuje zakaz gromadzenia cieków, odchodów zwierzêcych, rodków chemicznych i innych materia³ów, sk³adowania odpadów
oraz zakaz budowy i rozbudowy obiektów, które po zalaniu
mog³yby zagra¿aæ ska¿eniem rodowiska.
§ 16
1. W zakresie ochrony przyrody i rodowiska obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) zakaz zmiany przeznaczenia terenów lasów i zadrzewieñ
na inne cele ni¿ lokalizacja dróg, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ wodnych,
2) zmianê przeznaczenia terenów lasów i zadrzewieñ na cele lokalizacji dróg, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ wodnych dopuszcza siê wy³¹cznie
w sytuacji, gdy nie ma mo¿liwoci ich lokalizacji w innych
terenach,
3) zakaz wylesieñ i usuwania zadrzewieñ przywodnych (zakaz ten nie dotyczy usuwania drzew w trakcie zabiegów
pielêgnacyjnych oraz innych okrelonych w przepisach
szczególnych),
4) sukcesywne tworzenie nowych zalesieñ w trybie przepisów szczególnych,
5) tworzenie zadrzewieñ przeciwerozyjnych w terenach
rolnych,
6) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów
szczególnych,
7) bezwzglêdna ochrona przed osuszaniem ma³ych i okresowych zbiorników wodnych,
8) zakaz grodzenia nieruchomoci przylegaj¹cych do wód
powierzchniowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5m
od wyznaczonej linii brzegowej,
9) zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych
z pod³o¿em w odleg³oci mniejszej ni¿ 4m od linii brzegowej cieków. W odleg³oci mniejszej ni¿ 4 m od linii
brzegowej cieków dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ
nie zwi¹zanych na sta³e z pod³o¿em, ³atwych do demonta¿u,
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10) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia wodne, urz¹dzenia infrastruktury drogowej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej w odleg³oci
mniejszej ni¿ 10 m od linii brzegowej cieków wodnych,
w celu zachowania obudowy biologicznej cieku,
11) utrzymanie korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym poprzez ograniczenie zmian w u¿ytkowaniu gruntów w bezporednim otoczeniu koryta,
12) zakaz wprowadzania tras sportów motorowych,
13) ochrona istniej¹cego drzewostanu w terenach przeznaczonych pod zabudowê,
14) zabrania siê rolniczego wykorzystania cieków zgodnie
z przepisami szczególnymi.
2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoci obiektów
oraz ochrony jakoci wód obowi¹zuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do gruntu
i powierzchniowych zbiorników wód,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposa¿enie
budynków w urz¹dzenia do odprowadzania cieków,
3) pod³¹czenie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych i wytwórczo-rzemielniczych do sieci kanalizacyjnej w zasiêgu obs³ugi sieci sukcesywnie wraz z budow¹ systemu
kanalizacji,
4) prowadzenie dzia³alnoci us³ugowej lub produkcyjnej nie
mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoci wykraczaj¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿ytkownik ma tytu³
prawny, a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza,
5) w przypadku ustanowienia stref ochronnych ujêæ wód
oraz obszarów ograniczonego u¿ytkowania przyjêcie
ustaleñ dla obszaru jako nadrzêdnych w stosunku do ustaleñ planu,
6) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej cieków
przemys³owych za zgod¹ u¿ytkownika sieci pod warunkiem
wczeniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeñ do parametrów cieków sanitarnych z zachowaniem
warunków okrelonych w przepisach szczególnych,
7) prowadzenie gospodarki wodno-ciekowej zgodnie z zasadami okrelonymi w § 21 oraz w § 22,
8) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym
zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroenergetyki
i telekomunikacji okrelone w wymaganiach przepisów
szczególnych.
3. W zakresie ochrony przed zagro¿eniem erozj¹ gleb i powodziami obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) na terenach po³o¿onych w granicach strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w § 15,
2) na terenach gruntów rolnych za wyj¹tkiem strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi dopuszcza siê sukcesywne tworzenie nowych zadrzewieñ
i zalesieñ oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisów szczególnych.
§ 17
1. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w rodowisku. Zgodnie z przepisami szczególnymi dla poszczególnych kategorii terenów wymienionych w § 3 poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) dla terenów MN1- poziomu ha³asu dopuszczonego dla terenów zabudowy mieszkaniowej,
2) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê.
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III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
dóbr kultury wspó³czesnej i krajobrazu kulturowego
§ 18
1. Wskazuje siê obiekty wpisane do ewidencji zabytków,
nieoznaczone na rysunku planu, podlegaj¹ce prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów szczególnych wymienione w Aneksie Nr 1 - "Spis obiektów wpisanych do ewidencji zabytków WKZ".
2. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady i wymagania dotycz¹ce
ochrony obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 1:
1) utrzymuje siê obiekty zabytkowe z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych,
2) zakazuje siê przekszta³ceñ obiektów oraz ich otoczenia,
powoduj¹cych obni¿enie wartoci historycznych, estetycznych lub architektonicznych tych obiektów,
3) dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê
oraz zmianê funkcji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech stylowych, gabarytów bry³y i detalu architektonicznego, po uzyskaniu opinii konserwatora.
§ 19
1. Ustanawia siê strefê ochrony archeologicznej (obejmuj¹c¹
stanowiska archeologiczne II kategorii) w celu ochrony wartoci naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, o nastêpuj¹cych wymaganiach:
1) wyklucza siê przekszta³canie b¹d u¿ytkowanie stanowisk
archeologicznych w ich granicach, które mog³oby powodowaæ degradacjê ich wartoci naukowej i kulturowej;
do tych dzia³añ nale¿¹ w szczególnoci prace wybierzyskowe i niwelacyjne,
2) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w granicach stanowiska
archeologicznego wymaga zapewnienia warunków
dla nadzoru archeologicznego,
3) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowê wymaga siê
podania informacji o obecnoci stanowiska archeologicznego,
4) prowadzenie prac budowlanych wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Spis stanowisk archeologicznych zamieszczony zosta³
w Aneksie Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych."
IV. Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy w zakresie komunikacji
§ 20
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu Gminy:
1. Uk³ad komunikacyjny stanowi¹ nastêpuj¹ce elementy:
1) KDZ - drogi (ulice) zbiorcze,
2) KDL - drogi (ulice) lokalne,
3) KDD - drogi (ulice) dojazdowe,
4) drogi publiczne (nieoznaczone na rysunku planu),
5) drogi wewnêtrzne (nieoznaczone na rysunku planu),
5) ci¹gi pieszo-jezdne (nieoznaczone na rysunku planu).
2. W obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy uk³ad
drogowy zapisany w planie mo¿e byæ rozbudowywany
o nie wyznaczone na rysunku planu odcinki dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych.
3. Obowi¹zuje zasada zgodnoci parametrów technicznych
i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg z zasadami okrelonymi w przepisach szczególnych.
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4. Ustala siê sposób w³¹czeñ komunikacyjnych, nie wydzielonych na rysunku planu, do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych odnonie klas, funkcji i akcesji zgodnie
z przepisami szczególnymi.
5. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) istniej¹cych dróg oznaczonych
na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD zgodnie
z przepisami szczególnymi.
6. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do projektowanych dróg (w terenach niezabudowanych) oznaczonych
na rysunku planu:
a) droga klasy KDZ - odleg³oæ budynków: min. 23 m od osi
drogi,
b) droga klasy KDL - odleg³oæ budynków: min. 18 m od osi
drogi,
c) droga klasy KDD - odleg³oæ budynków: min. 18 m od osi
drogi.
7. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do nie oznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych
dróg i ci¹gów pieszo - jezdnych:
a) publiczna droga dojazdowa - odleg³oæ ogrodzeñ:
min. 5 m od osi drogi,
b) publiczna droga dojazdowa - odleg³oæ budynków:
min. 10 m od osi drogi,
c) droga wewnêtrzna - odleg³oæ ogrodzeñ: min. 4 m od osi
drogi,
d) droga wewnêtrzna - odleg³oæ budynków: min. 8 m od osi
drogi
e) ci¹g pieszo-jezdny - odleg³oæ ogrodzeñ: min. 3 m od osi
drogi,
f) ci¹g pieszo-jezdny - odleg³oæ budynków: min. 6 m od osi
drogi.
8. Lokalizacjê ogrodzeñ oraz reklam dopuszcza siê po zewnêtrznej stronie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD.
9. Dla nieoznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych dróg publicznych, wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych dopuszcza siê lokalizacjê ogrodzeñ na liniach
rozgraniczaj¹cych tych dróg.
10. Szerokoci linii rozgraniczaj¹cych dróg wymienionych w powy¿szych paragrafach ustalono w § 35.
V. Zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej
§ 21
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:
1) system zaopatrzenia w wodê so³ectwa Su³oszowa III powinien zapewniæ wszystkim mieszkañcom jak i pozosta³ym odbiorcom wymagan¹ iloæ wody i niezawodnoæ
dostaw oraz jakoæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi,
2) g³ówne ród³a zasilania w wodê stanowiæ bêd¹ w³asne
ujêcia wód podziemnych.
2. Dla prawid³owego zaopatrzenia w wodê na cele komunalne
i ochronê przeciwpo¿arow¹ ustala siê nastêpuj¹cy, docelowy system zaopatrzenia w wodê:
1) g³ównym ród³em zaopatrzenia w wodê bêdzie ujêcie
w Su³oszowej II,
2) ujêcie wody w Su³oszowej III stanowiæ bêdzie uzupe³niaj¹ce ród³o awaryjnego zaopatrzenia w wodê,
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3) wymagane jest zapewnienie ochrony ujêcia wody poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeñ w obrêbie ustanowionych stref ochronnych zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców
lub odbiorców indywidualnych nast¹pi ruroci¹gami
w oparciu o sieci rozdzielcze. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y
rozbudowywaæ stosownie do potrzeb z uwzglêdnieniem
wielkoci rednic na stan docelowy,
5) nowoprojektowane przewody wodoci¹gowe powinny byæ
wyposa¿one w hydranty zewnêtrzne zgodnie z przepisami i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
3. Dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnych i grupowych studni oraz ujêæ róde³ z uwzglêdnieniem warunków okrelonych w przepisach szczególnych.
4. Obowi¹zuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujêæ
wody, urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych, tj. chlorowni, hydroforni i zbiorników oraz sieci wodoci¹gowej, a tak¿e istniej¹cych rezerwowych odwiertów i studni oraz zapewnienie ochrony ujêæ wody zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Ustala siê dla nowych terenów zabudowy wyprzedzaj¹c¹
lub równoleg³¹ w stosunku do zainwestowania budowê sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych
standardów w zakresie iloci i jakoci wody.
6. Budowê nowych przewodów wodoci¹gowych realizowaæ
nale¿y poza obrêbem pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
7. Ustala siê pokrycie zapotrzebowania na wodê dla celów przeciwpo¿arowych zgodnie z przepisami szczególnymi przez istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê.
§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania i oczyszczania cieków sanitarnych i deszczowych:
1. Docelowy system odprowadzania i oczyszczania cieków
sanitarnych bêdzie funkcjonowa³ w oparciu o istniej¹c¹
oczyszczalniê cieków w Woli Kalinowskiej oraz zbiorcz¹ sieæ
kanalizacyjn¹ grawitacyjno-t³oczn¹.
2. Realizacja zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej powinna uwzglêdniaæ docelowe rednice kana³ów.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ alternatywnych rozwi¹zañ w ramach systemu odprowadzania i oczyszczania cieków, uwarunkowanych mo¿liwociami technicznymi oraz rachunkiem
ekonomicznym.
4. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê indywidualne/grupowe (przydomowe) oczyszczalnie cieków:
1) w przypadku odprowadzania cieków do wód powierzchniowych obowi¹zuje uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) w przypadku odprowadzania cieków do ziemi, minimalna
odleg³oæ przewodów rozs¹czaj¹cych kanalizacji indywidualnej od granicy terenu, dla którego jest ona realizowana, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ odleg³oæ okrelona w przepisach szczególnych dla studni dostarczaj¹cych wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia dla ludzi i nie mo¿e zmieniaæ stosunków wodnych ani naruszaæ interesów osób trzecich.
5. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê na terenach zainwestowanych nie uzbrojonych w kanalizacjê sanitarn¹, gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych,
szczelnych z systematycznym wywozem cieków do punktów zlewnych; zbiorniki bezodp³ywowe oraz wywóz cieków
winny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych.
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6. Dla nowej zabudowy ustala siê obowi¹zek równoleg³ego
lub wyprzedzaj¹cego w stosunku do zainwestowania rozwi¹zania odprowadzenia i oczyszczania cieków.
7. W przypadku realizacji obiektów produkcyjnych i us³ugowych, których dzia³alnoæ mo¿e prowadziæ do zanieczyszczeñ wód podziemnych obowi¹zuje odwodnienie powierzchni
utwardzonych polegaj¹ce na ujêciu wód i ich odprowadzeniu po uprzednim podczyszczeniu.
§ 23
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1. G³ównym ród³em zaopatrzenia w gaz pozostaje istniej¹ca
sieæ gazoci¹gów redniego cinienia wyprowadzonych
ze stacji gazowej I stopnia, zlokalizowanej poza obszarem
objêtym planem, w gminie Wielka Wie i zasilanej z gazoci¹gu przesy³owego wysokiego cinienia relacji Popielnik (Huta
im. Sendzimira) - Zederman.
2. Wzd³u¿ gazoci¹gów redniego cinienia wybudowanych
przed 11 grudnia 2001 r. nale¿y utrzymaæ ich strefy techniczne (odleg³oci podstawowe od gazoci¹gów), a wzd³u¿ gazoci¹gów redniego cinienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy kontrolowane.
3. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê gazoci¹gów redniego cinienia.
4. Dopuszczalne trasy gazoci¹gów nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
5. Projektowane gazoci¹gi nale¿y uk³adaæ poza obrêbem linii
rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê
na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
6. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref technicznych i kontrolowanych, o których mowa w ust. 2, ustalono
w postanowieniach przepisów szczególnych i zamieszczono
w aneksie Nr 4, w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu.
7. W aneksie Nr 3 do niniejszego planu zamieszczono obliczenia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania na gaz
sieciowy.
§ 24
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1. Podstawowym ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
pozostaje istniej¹ca sieæ redniego napiêcia 15 kV, wyprowadzona z rozdzielni sieciowych 15 kV zlokalizowanych poza
obszarem objêtym planem, w Jerzmanowicach i Skale.
2. Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii
redniego napiêcia 15 kV, niskiego napiêcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, wokó³ istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, nale¿y pozostawiæ strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania okrelono w przepisach szczególnych.
3. Na rysunku planu oraz w aneksie nr 6 zaznaczono projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii napowietrznych redniego napiêcia 15 kV, s³u¿¹ce do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
odbiorców na nowych terenach wyznaczonych w planie
pod zabudowê. Dopuszcza siê inne lokalizacje stacji
transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennymi
trasami, wynikaj¹cymi ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych.
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4. Dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV
oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
5. Linie redniego i niskiego napiêcia mog¹ byæ budowane
jako linie napowietrzne lub kablowe.
6. Linie kablowe redniego i niskiego napiêcia nale¿y uk³adaæ poza pasem drogowym istniej¹cych i projektowanych
dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê lokalizacjê w pasie drogowym, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.
7. W obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzêtem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
8. Kioski wolnostoj¹cych stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w wykonaniu wnêtrzowym powinny charakteryzowaæ siê zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym dostosowanym do wymagañ okrelonych dla danego terenu.
9. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, o których
mowa w ust. 2, ustalono w postanowieniach przepisów
szczególnych i zamieszczono w aneksie Nr 4, w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu.
10. W aneksie Nr 3 do niniejszego planu zamieszczono obliczenia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania na moc
elektryczn¹.
§ 25
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1. Utrzymuje siê istniej¹ce i dopuszcza siê realizacjê indywidualnych systemów grzewczych.
2. Utrzymuje siê istniej¹ce kot³ownie lokalne. Dopuszcza siê realizacjê nowych kot³owni lokalnych stosuj¹cych paliwa niskoemisyjne.
3. W miejsce wêglowych róde³ ciep³a preferuje siê wykorzystanie paliw niskoemisyjnych lub energii elektrycznej.
§ 26
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
systemów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objêtym planem:
1. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê sieci
infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urz¹dzeniami
infrastruktury telekomunikacji w tym urz¹dzeñ sieci ruchomej publicznej ³¹cznoci telefonicznej, dopuszczalne lokalizacje nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
2. Urz¹dzenia wnêtrzowe infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ:
1) wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych lub wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego terenów,
2) w budynkach wolnostoj¹cych, jako obiekty infrastruktury
telekomunikacji, lokalizowane w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego terenów, pod warunkiem minimalizacji
gabarytów budynków oraz dostosowania wystroju architektonicznego budynków do wymagañ okrelonych
dla przeznaczenia podstawowego terenu,
3) w przypadku koniecznoci budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych
obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
3. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg dopuszcza siê prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizacjê szafek z urz¹dzeniami infrastruk-
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tury telekomunikacji - na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
§ 27
Gospodarka odpadami odbywaæ siê bêdzie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami sporz¹dzonym dla ca³ej
Gminy, ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpadów
u ród³a ich powstania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 28
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I US£UGOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MN1.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN1 pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemios³a us³ugowego.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN1 pod:
1) lokalizacjê budynków u¿ytecznoci publicznej,
2) lokalizacjê inwestycji celu publicznego,
3) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, cie¿ki rowerowe,
5) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach MN1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zabudowê na 50% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych dla zabudowy zagrodowej, 45% dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2,
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy zagrodowej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2,
4) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla obiektów us³ugowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2,
5) minimum 25% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
6) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej
oraz atrialnej,
7) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy bliniaczej,
8) zakaz lokalizacji wie¿ radiokomunikacyjnych,
9) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
10) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
W przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach MN1 (za wyj¹tkiem budynków wymienionych
w ust. 6) ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 400

 17914 

1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) nowe budynki mieszkalne sytuowane maj¹ byæ kalenicowo lub szczytowo do drogi publicznej, w zale¿noci
od tradycyjnego usytuowania domów w danej czêci so³ectwa,
3) rzut nowych i rozbudowywanych (nie dotyczy nadbudowy) budynków ma mieæ kszta³t prostok¹ta, lub z³o¿onego z prostok¹tów,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych i mieszkalno - zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
liczona od poziomu terenu wzd³u¿ rodkowej osi budynku do kalenicy, nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
5) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, liczona od poziomu terenu
wzd³u¿ rodkowej osi budynku do kalenicy, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
6) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie mo¿e przekraczaæ 1,2 m; w przypadku spadku terenu - wysokoæ
ta - liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie mo¿e przekraczaæ 1,4 m,
7) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º , kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, z wysuniêtym
przed lico budynku okapem; czêæ szczytowa cian budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem
lub za pomoc¹ deskowania,
8) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
9) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi. Lukarny budowaæ nale¿y w osiach okien
parteru z dachami dwuspadowymi, symetrycznymi,
o spadku dachu g³ównego,
10) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
11) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym
lub szarym,
12) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
6. Dla budynków u¿ytecznoci publicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 12 m - banki, poczta, administracja, kultura, owiata,
obiekty kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalnej,
b) 9,5 m - pozosta³e obiekty.
2) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º , kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, z wysuniêtym
przed lico budynku okapem; czêæ szczytowa cian budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem
lub za pomoc¹ deskowania,
3) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
4) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym
lub szarym.
§ 29
1. Wyznacza siê TERENY US£UG oznaczone na rysunku planu
symbolem (U).
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2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu U pod:
1) lokalizacjê zabudowy us³ugowej, rzemios³a,
2) budynki i urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej, s³u¿¹ce realizacji celów publicznych z zakresu administracji, bezpieczeñstwa, owiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej,
kultury, sportu i rekreacji, obs³ugi bankowej i wiadczenia us³ug pocztowych.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu U pod:
1) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów U,
2) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
3) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe,
4) budynki gospodarcze, gara¿e,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach U ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 40% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i redniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2,
4) minimum 40% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
5) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych i us³ugowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
6) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona,
7) w przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach U ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 13 m - banki, poczta, administracja, kultura, owiata, kultu
religijnego, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalnej,
b) 9 m - pozosta³e obiekty,
3) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º , kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt. 5), z wysuniêtym przed lico budynku okapem;
czêæ szczytowa cian budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
5) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym.
6) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
7) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 30
1. Wyznacza siê TERENY US£UG PUBLICZNYCH - oznaczone
na rysunku planu symbolem U(p).
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U(p) pod:
1) budynki u¿ytecznoci publicznej z zakresu owiaty, nauki,
opieki spo³ecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 400

 17915 

2) obiekty sportu i rekreacji oraz kultu religijnego zwi¹zane
z podstawow¹ funkcj¹ terenu.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U(p) pod:
1) mieszkania zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
2) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów U(p),
3) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
4) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe,
5) budynki gospodarcze i gara¿e,
6) obiekty ma³ej architektury,
7) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach U(p) ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 40% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i redniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2,
4) minimum 35% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych,
6) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona,
7) w przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach U(p) ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 13m - administracja, kultura, owiata, obiekty kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalna,
b) 9,5m - pozosta³e obiekty,
3) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º , kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce
okrelonej w pkt. 5), z wysuniêtym przed lico budynku
okapem; czêæ szczytowa cian budynku oddzielona
od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami technologicznymi dopuszcza siê stosowanie dachów o innym
k¹cie nachylenia po³aci dachów,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
5) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym,
6) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
7) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 31
1. Wyznacza siê TERENY US£UG SPORTU I REKREACJI oznaczone na rysunku planu symbolem US.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów US pod:
1) obiekty sportowe i zwi¹zane z rekreacj¹,
2) boiska,
3) zieleñ urz¹dzon¹.
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3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów US pod:
1) niezbêdne obiekty towarzysz¹ce takie jak szatnie, obiekty sanitarne i socjalne,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe, place parkingowe i manewrowe,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym.
4. W granicach terenów US obowi¹zuje zakaz lokalizacji mieszkañ jako wbudowanych i odrêbnych budynków mieszkalnych.
5. W terenach US ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% terenu US zabudow¹ kubaturow¹,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i redniej, ¿ywop³oty).
6. W terenach US ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania zabudowy:
1) obiekty mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º , kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce
okrelonej w pkt. 4), z wysuniêtym przed lico budynku
okapem; czêæ szczytowa cian budynku oddzielona
od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami technologicznymi dopuszcza siê stosowanie dachów o innym
k¹cie nachylenia po³aci dachów,
3) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
4) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym,
5) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej.
§ 32
1. Wyznacza siê TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
SK£ADÓW I MAGAZYNÓW oznaczone na rysunku planu
symbolem P.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów P pod:
1) obiekty zwi¹zane z produkcj¹, wytwórczoci¹ i przetwórstwem,
2) obiekty magazynowe, sk³adowe, hurtownie,
3) obiekty us³ug z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
rzemios³a, motoryzacji.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów P pod:
1) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
2) drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe, place parkingowe i manewrowe,
3) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym.
4. W granicach terenów P obowi¹zuje zakaz lokalizacji mieszkañ
jako wbudowanych i odrêbnych budynków mieszkalnych.
5. W przypadku realizacji stacji paliw obowi¹zuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowê wykonanie rozpoznania warunków hydrogeologicznych. Forma i zakres tego opracowania odpowiadaæ maj¹ wymogom okrelonym w przepisach szczególnych odnosz¹cych siê do tego typu prac.
6. W terenach P ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia otwartych terenów sk³adowych nie powinna zajmowaæ wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
2) place manewrowe i postojowe nale¿y zapewniaæ w obrêbie terenów P,
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3) sposób zagospodarowania terenu musi uwzglêdniaæ zapewnienie mo¿liwoci gromadzenia odpadów przed ich wywozem w obrêbie terenu lokalizacji obiektu z zabezpieczeniem przed zagro¿eniami zanieczyszczeniem wód i gruntu,
4) zabrania siê przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych oraz lokalizowania wysypisk i wylewisk
odpadów komunalnych,
5) cieki technologiczne powstaj¹ce w lokalizowanych obiektach przed ich zrzutem do odbiorników musz¹ spe³niaæ
warunki okrelone przepisami szczególnymi,
6) w zagospodarowaniu terenów nale¿y stosowaæ zieleñ
o funkcjach izolacyjno-estetycznych.
7. W terenach P ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy:
1) wysokoæ obiektu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 13 m,
2) dachy dwuspadowe symetryczne lub jednospadowe,
o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci, z dopuszczeniem
dachów pulpitowych os³oniêtych attyk¹,
3) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych stonowana,
4) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym
lub szarym.
§ 33
1. Wyznacza siê TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WODOCI¥GI (W) z podstawowym przeznaczeniem terenu
pod lokalizacjê ujêæ wody i zbiorników wyrównawczych.
2. W terenach W dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów administracyjno-gospodarczych zwi¹zanych
z wodoci¹gami,
2) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) dróg wewnêtrznych i powierzchni manewrowych,
4) zieleni.
3. W terenach W ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) wokó³ obiektu, w obrêbie terenie W nale¿y zlokalizowaæ
pas zieleni izolacyjnej,
2) obowi¹zuje wkomponowanie obiektu w krajobraz,
3) strefa uci¹¿liwoci obiektu nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu W.
4. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹ uwzglêdniaæ:
1) zapewnienie bezpieczeñstwa sanitarnego zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuj¹
zasady kszta³towania zabudowy zawarte w § 28 ust. 5.
§ 34
1. Wyznacza siê TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KANALIZACJA (K) z podstawowym przeznaczeniem terenu pod lokalizacjê oczyszczalni i przepompowni cieków.
2. W terenach K dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów administracyjno-gospodarczych zwi¹zanych
z oczyszczalni¹ lub przepompowni¹,
2) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) dróg wewnêtrznych i powierzchni manewrowych,
4) zieleni.
3. W terenach K ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) wokó³ obiektu, w obrêbie terenu K nale¿y zlokalizowaæ
pas zieleni izolacyjnej,
2) obowi¹zuje wkomponowanie obiektu w krajobraz,
3) strefa uci¹¿liwoci obiektu nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu K.
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4. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹ uwzglêdniaæ:
1) zapewnienie osi¹gniêcia stopnia oczyszczenia cieków
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
5. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuj¹
zasady kszta³towania zabudowy zawarte w § 28 ust. 5.
§ 35
1. Wyznacza siê TERENY DRÓG PUBLICZNYCH oznaczone
na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDZ, KDD,
KDL pod drogi i ulice publiczne.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów KDZ, KDD,
KDL pod:
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia, nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ np. zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie
z przepisami szczególnymi,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzone przystanki dla pasa¿erów,
4) zieleñ o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
5) obiekty s³u¿¹ce izolacji od uci¹¿liwoci komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury,
7) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w formie
zatok postojowych lub parkingów przykrawê¿nikowych.
4. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) ulice / drogi KDZ
20 m,
2) ulice KDL
12 m,
3) ulice / drogi KDD
10 m.
5. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych dla nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnêtrznych i ci¹gów pieszo - jezdnych:
1) drogi wewnêtrzne
8 m,
2) ci¹gi pieszo - jezdne
6 m.
6. Dla dróg i ulic poszczególnych klas ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich modernizacji:
1) ulice / drogi KDZ:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoæ jezdni - minimum 6,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obustronny,
2) ulice KDL:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoæ jezdni - minimum 5,5 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obustronny,
3) ulice KDD:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoæ jezdni - minimum 5,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych minimum jednostronny,
4) drogi wewnêtrzne:
a) jednojezdniowe z jednym pasem ruchu i mijankami,
b) szerokoæ jezdni - minimum 3,5 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; jednostronny.
7. Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z okrelonymi w przepisach szczególnych.
§ 36
1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH oznaczone
na rysunku planu symbolem R1.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów R1 pod:
1) uprawy rolne,
2) zadrzewienia i zakrzewienia.
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3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów R1 pod:
1) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2) szlaki turystyczne i cie¿ki rowerowe,
3) drogi do pól,
4) niekubaturowe urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej,
w tym urz¹dzenia melioracji,
5) wprowadzanie zieleni maj¹cej znaczenie przeciwerozyjne.
4. W terenach R1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê zagrodow¹, dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i wymianê substancji istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki siedliskowej
pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej
do wymogów okrelonych w § 28 ust. 5,
2) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych i gara¿y wy³¹cznie w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej do wymogów
okrelonych w § 28 ust. 5.

Wysokoæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieruchomoci, której wartoæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu (stosownie do postanowieñ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
ustala siê w stosunku do terenów oznaczonych symbolami:
1) dla terenów: MN1, P, U, U(p), US. - 30% wzrostu wartoci
nieruchomoci,
2) dla pozosta³ych terenów - 0%.

§ 37

§ 41

1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH z mo¿liwoci¹ zalesienia oznaczone na rysunku planu symbolem R2.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów R2 pod:
1) uprawy rolne,
2) zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów R2 pod:
1) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2) szlaki turystyczne i cie¿ki rowerowe,
3) drogi do pól,
4) urz¹dzenia melioracji,
5) urz¹dzenia s³u¿¹ce regulacji i utrzymaniu wód.
4. W terenach R2 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê zagrodow¹, dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i wymianê substancji istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki siedliskowej
pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej
do wymogów okrelonych w § 28 ust. 5,
2) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych i gara¿y wy³¹cznie w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej do wymogów
okrelonych w § 28 ust. 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§ 38
1. Wyznacza siê TERENY LASÓW oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów ZL pod:
1) lasy,
2) obiekty i urz¹dzenia obs³ugi gospodarki lenej.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZL pod:
1) drogi lene i dukty,
2) cie¿ki, cie¿ki rowerowe, szlaki turystyczne,
3) obiekty ma³ej architektury s³u¿¹ce turystyce i rekreacji,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
5) urz¹dzenia wodne.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) zachowanie pokrywy lenej,
2) zagospodarowanie zgodnie z zasadami okrelonymi
w planach urz¹dzania lasów, z uwzglêdnieniem funkcji
ochronnych,
3) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych obs³udze gospodarki lenej.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 39

§ 40
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk
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so³ectwo SU£OSZOWA III
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1 : 5 000
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RYSUNEK PLANU

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/192/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.

UK£AD ARKUSZY

'

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVIII/192/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU CZÊCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy:
/S

'DWD

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III
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Za³¹czniki:
 zbiór uwag zamieszczonych w wykazie
W trakcie wy³o¿enia nie wniesiono uwag do projektu planu.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVIII/192/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Aneks Nr 1

SPIS OBIEKTÓW
WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKÓW WKZ

Informacja na temat sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania
/S

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku) rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, przyjmuj¹c zasady finansowania wymienionych
inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
rodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ z Bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach
strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskanie rodków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i rodków pomocowych bêd¹ prowadzone samodzielnie przez Gminê.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
prowadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi na terenie Gminy, tak aby optymalizowaæ wydatki publiczne, np. poprzez budowê infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy dróg, b¹d innych inwestycji realizowanych
na terenie Gminy.
Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych gminy, przyjmuje siê uwzglêdnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkoci¹ poniesionych nak³adów na 1 mieszkañca,
korzystaj¹cego z realizowanej infrastruktury.



/RNDOL]DFMD
6XãRV]RZD,,,QU
6XãRV]RZD,,,QU

2ELHNW

&]DV
SRZVWDQLD

VWRGRãD

2SLV

N;,;Z

GUHZQLDQD

8ZDJL
ZHZLGHQFML:.=

GRP

N;,;Z

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP

SRF];;Z

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP

SRF];;Z

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP

RN

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP



GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP



GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP

SRF];;Z

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP

;,;;;Z

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



RERN 

VWDMQLD
GUHZQLDQD


6XãRV]RZD,,,QU

]DJURGD

N;,;Z

VWRGRãD

ZHZLGHQFML:.=

GUHZQLDQD
VSLFKOHU]
GRPGUHZQLDQ\


6XãRV]RZD,,,QU

]DJURGD

RN

VWRGRã\

ZHZLGHQFML:.=

GUHZQLDQH


6XãRV]RZD,,,QU

GRP





6XãRV]RZD,,,QU

]DJURGD

RN

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=

GRPGUHZQLDQ\
VWRGRãD

ZHZLGHQFML:.=

GUHZQLDQD
GRPGUHZQLDQ\
RERUD


6XãRV]RZD,,,QU

]DJURGD

RN

PXURZDQD

ZHZLGHQFML:.=

VWRGRãD
GUHZQLDQD


6XãRV]RZD,,,QU

VWRGRãD

RN

GUHZQLDQD

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP

N;,;Z

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



6XãRV]RZD,,,QU

GRP

SRF];;Z

GUHZQLDQ\

ZHZLGHQFML:.=



Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 400

 17936 
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WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
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Aneks Nr 3
SZACUNKOWY PRZYROST POBORU
MOCY ELEKTRYCZNEJ I GAZU SIECIOWEGO
Przyrost poboru mocy elektrycznej i gazu sieciowego na cele
budownictwa mieszkaniowego oszacowano na podstawie prognozowanego wzrostu liczby gospodarstw domowych do 2020 r.
w Gminie Su³oszowa. Prognozowany przyrost liczby gospodarstw
w latach 2004 - 2004 r. obliczono na podstawie danych zaczerpniêtych ze róde³ statystyki publicznej (GUS - Bank Danych Regionalnych, adres internetowy: www.stat.gov.pl). Wykorzystano
publikowan¹ w wymienionej witrynie internetowej liczbê mieszkañ oddawanych do u¿ytku w latach od 1995 do 2001 r. Wg danych GUS ruch budowlany w Gminie Su³oszowa jest niewielki.
W podanym okresie wystêpowa³y zarówno lata o nieco wiêkszej liczbie oddanych mieszkañ (rok 1997 - 7 mieszkañ) jak i lata,
w których nie oddano do u¿ytku ¿adnego mieszkania (rok 1998).
Do prognozy przyjêto, ¿e do 2020 r. bêdzie oddawana do u¿ytku
corocznie liczba mieszkañ równa redniej rocznej z okresu 1995 2001. Oczekiwany przyrost liczby mieszkañ w okresie 2004 - 2020

Poz. 2902

szacuje siê na 44 mieszkania - domy jednorodzinne, na obszarze
ca³ej Gminy Su³oszowa.
Innymi wskanikami, które mog¹ potwierdziæ niewielki, prognozowany przyrost liczby domów w Gminie Su³oszowa jest
systematycznie malej¹ca liczba mieszkañców, a tak¿e niewielka liczba wniosków o wyznaczenie nowych terenów budowlanych zg³oszonych do planu, mimo ma³ych rezerw terenów budowlanych - w porównaniu z innymi gminami regionu.
Dla potrzeb planów miejscowych, opracowywanych dla poszczególnych so³ectw, prognozowany przyrost liczby mieszkañ w ca³ej gminie rozdzielono na poszczególne miejscowoci
wprost proporcjonalnie do liczby mieszkañców w poszczególnych so³ectwach.
Do oszacowania sumarycznego przyrostu poboru mocy
elektrycznej i gazu sieciowego przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia, przedstawione poni¿ej:
a) podstaw¹ do obliczeñ dla obszarów zabudowy mieszkaniowej by³a przewidywana liczba mieszkañ (domów jednorodzinnych - gospodarstw domowych), których wybudowanie
prognozuje siê w okresie od 2004 do 2020 roku w³¹cznie,
b) za³o¿ono, ¿e energia elektryczna nie bêdzie wykorzystywana do celów grzewczych,
c) za³o¿ono, ¿e tylko okrelony odsetek domów jednorodzinnych bêdzie ogrzewany gazem,
d) nie uwzglêdniono niewielkiego wzrostu poboru mocy elektrycznej na owietlenie nowych dróg na obszarze objêtym planem,
e) nie uwzglêdniono wzrostu poboru mocy elektrycznej i gazu
na cele produkcyjne i dzia³alnoæ us³ugow¹ - na etapie wyznaczania w planie przeznaczenia terenów, nieznana jest
bowiem energoch³onnoæ obiektów produkcyjnych i us³ugowych, które mog¹ zostaæ wzniesione w przysz³oci,
f) jednostkowe wskaniki poboru mocy elektrycznej, wspó³czynniki jednoczesnoci i wspó³czynniki mocy przyjêto
na podstawie wytycznych, opracowanych przez Energoprojekt Poznañ,
g) jednostkowe wskaniki zu¿ycia gazu ziemnego GZ50 i wspó³czynniki jednoczesnoci przyjêto na danych zamieszczonych
w publikacji: B¹kowski K.: Gazyfikacja. WNT Warszawa 1996.
Przedstawiona prognoza przewidywanego przyrostu poboru mocy i gazu sieciowego dla okresu najbli¿szych 17 lat jest
obarczona b³êdami, charakterystycznymi dla wszelkich prognoz. W przypadku tej prognozy podstawowym ród³em b³êdów mo¿e byæ inne, ni¿ za³o¿one, ukszta³towanie siê rzeczywistej struktury poboru mocy elektrycznej i zu¿ycia gazu. Decyduj¹cy wp³yw na takie rozbie¿noci bêd¹ mia³y:
1) trafnoæ prognozy przyrostu liczby gospodarstw domowych,
2) koniunktura gospodarcza i zamo¿noæ spo³eczeñstwa,
3) przysz³e relacje cen ró¿nych noników energii,
4) prowadzenie procesów inwestycyjnych przez prywatnych
inwestorów,
5) postêp technologiczny zmierzaj¹cy do energooszczêdnoci.
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Tabela 1. Wyniki obliczeñ przyrostu poboru mocy elektrycznej i gazu sieciowego
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

Aneks Nr 4
INFORMACJA O SZEROKOCIACH STREF
Zasiêgi stref technicznych i warunki ich zagospodarowania
- informacje uzupe³niaj¹ce nie stanowi¹ce ustaleñ planu
A. Elektroenergetyka
Przepisy szczególne, obowi¹zuj¹ce podczas opracowywania projektu planu
 Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 padziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. Nr 192, poz. 1883.
 Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku. Dz. U. Nr 66, z
1998 r., poz. 436.
Przepisy szczególne, których stosowanie nie jest obowi¹zkowe, lecz zalecane do stosowania na zasadzie dobrowolnoci w okresie opracowywania projektu planu
 PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pr¹du przemiennego z przewodami roboczymi go³ymi.
 PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Zasiêgi stref technicznych:
1) istniej¹cej lub projektowanej linii napowietrznej 15 kV - 2 x
7 m (po obu stronach osi linii), na terenach przeznaczonych
do zalesienia nale¿y wy³¹czyæ z zalesienia pas ochronny
o szerokoci 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii);
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa;
2) istniej¹cej lub projektowanej stacji transformatorowej 15/
0,4 kV - pas terenu o szerokoci 5 m wokó³ obrysu stacji;
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa;
3) istniej¹cej lub projektowanej linii napowietrznej 0,4 kV - 2 x
3 m (bo obu stronach osi linii);
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa;
4) istniej¹cej lub projektowanej linii kablowej redniego napiêcia 15 kV lub niskiego napiêcia 0,4 kV - szerokoæ strefy
technicznej nie przekracza 1 m i nie stwarza istotnych ograniczeñ przestrzennych;
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa.
Warunki zagospodarowania stref technicznych
Strefy wymienione w p. od A.1) do A.4) powinny pozostaæ
wolne od zabudowy oraz wysokiej rolinnoci (drzew i krzewów).
Podane wielkoci nale¿y traktowaæ jako orientacyjne (z wyj¹tkiem pasów ochronnych wy³¹czonych z zalesiania), bowiem
dok³adny rozmiar strefy technicznej linii napowietrznej o okrelonym napiêciu znamionowym zale¿y od szeregu czynników,
odleg³oæ przewodu linii od planowanej zabudowy, wysokoæ
i konstrukcja s³upa linii, obci¹¿enie linii i temperatura otoczenia. Zarówno wysokoæ zawieszenia przewodu nad poziomem
terenu, jak i rodzaj s³upa s¹ zmienne na trasie linii elektroenergetycznych.
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W napowietrznych sieciach elektroenergetycznych o napiêciach poni¿ej 110 kV czynnikami decyduj¹cymi o rozmiarze
strefy technicznej s¹ wymagania eksploatacyjne (np. koniecznoæ dostêpu do linii podczas remontu), wzglêdy bezpieczeñstwa przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym i skutkami awarii mechanicznych linii - a nie oddzia³ywanie elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego - jak w przypadku
linii o napiêciu 110 kV i wy¿szym.
W konsekwencji, nale¿y przyj¹æ jako zasadê, ¿e ewentualne zagospodarowywanie podanych powy¿ej stref technicznych
powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane z operatorem sieci.
B. Zaopatrzenie w gaz
Podstawowe przepisy szczególne zwi¹zane z uwarunkowaniami przestrzennymi
1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz.U. Nr 97/2001 z 11 wrzenia 2001 r.,
poz. 1055).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).
3. Zarz¹dzenie Ministra Przemys³u z dnia 24 czerwca 1989 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 45/1989 z dnia 26 lipca 1989 r.,
poz. 243).
4. Rozporz¹dzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz.U. Nr 21/1978 z 13 wrzenia 1978 r.,
poz. 94).
Wszystkie wymienione powy¿ej przepisy charakteryzuj¹
siê wspóln¹ cech¹ - ka¿dy z nich nie obejmuje sieci gazowych,
które zosta³y wybudowane lub otrzyma³y pozwolenie na budowê w okresie poprzedzaj¹cym okres obowi¹zywania danego przepisu.
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Wymiary stref kontrolowanych (rozp. 1.) lub odleg³oci podstawowe (rozp. 2 - 4), odnosz¹ siê zarówno do lokalizowania
gazoci¹gów w stosunku do istniej¹cych obiektów terenowych
jak i sytuacji odwrotnej - sytuowania obiektów terenowych
w pobli¿u istniej¹cych gazoci¹gów. Wymiary te ró¿ni¹ siê w poszczególnych przepisach (ulega³y zmniejszeniu w coraz to nowszych przepisach), bowiem zaostrzane by³y wymagania techniczne stawiane budowanym sieciom gazowym. W konkluzji,
do zgodnego z przepisami wyznaczenia odleg³oci podstawowych danego obiektu terenowego od gazoci¹gu redniego cinienia, potrzebne s¹ nastêpuj¹ce informacje:
 cinienie nominalne gazoci¹gu,
 data uzyskania pozwolenia na budowê danego gazoci¹gu,
Kompletem tych informacji dysponuje operator sieci i w jego
gestii le¿y okrelenie odleg³oci podstawowych.
Odleg³oci podstawowe i zasiêgi stref kontrolowanych:
1) odleg³oci podstawowe istniej¹cych gazoci¹gów redniego
cinienia podano w tabeli 1,
2) szerokoæ strefy kontrolowanej projektowanych gazoci¹gów
redniego cinienia, o cinieniu gazu 0,5 MPa i mniejszym 1 m, przy czym linia rodkowa strefy kontrolowanej pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu,
3) dla gazoci¹gów projektowanych, uk³adanych w przecinkach
lenych powinien byæ wydzielony pas gruntu, o szerokoci
po 2 m z obu stron gazoci¹gu, bez drzew i krzewów.
Warunki zagospodarowania stref
Pas terenu o szerokociach podanych w p. B.1) mo¿e byæ
uprawiany rolniczo lub ogrodniczo (z wy³¹czeniem drzew
i krzewów).
W strefach kontrolowanych gazoci¹gów projektowanych p. B.2) i B.3) nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych
sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz nie powinna byæ podejmowana ¿adna dzia³alnoæ mog¹ca zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza siê, za zgod¹ operatora sieci gazowej, urz¹dzanie parkingów nad gazoci¹giem.

Tabela 1: Odleg³oci podstawowe od obiektów terenowych dla gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o cinieniu gazu nie wiêkszym ni¿ 0,4 MPa - Za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).
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terenów zgazyfikowanych w Gminie Su³oszowa.
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Aneks Nr 5

ZASADY
OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ GMINY SU£OSZOWA
1. Uk³ad drogowy w studium uwarunkowañ
G³ówne cele polityki komunikacyjnej skupiaj¹ siê na:
 zapewnienie mieszkañcom Gminy dogodnej dostêpnoci
do miejsc pracy, zamieszkania, urzêdów, szkó³ i innych us³ug
oraz transportu w akceptowanych standardach i minimalizacji transportoch³onnoci uk³adu komunikacyjnego,
 zapewnienie dojazdów mieszkañcom do gospodarstw poprzez budowê dróg gminnych, eliminacji b¹d ³agodzeniu
uci¹¿liwoci funkcjonalnych,
 wykorzystaniu dogodnego po³o¿enia Gminy w stosunku
do uk³adu dróg g³ównych miêdzyregionalnych i ponadregionalnych dla aktywizacji terenów Gminy,
 udostêpnienie alternatywnych dróg o odpowiednich, dostosowanych do ruchu parametrach technicznych warunkuj¹cych
ograniczenie ruchu ko³owego w granicach OPN i otuliny,
 zapewnienie dogodnych powi¹zañ poszczególnych obszarów
Gminy z uk³adem ponadregionalnym,
 wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy rezerwy terenu pod projektowany
w ramach "Studium...." wêze³ przestrzenny skrzy¿owania
bezkolizyjnego obwodnicy OPN w "Centrum Su³oszowa"
z drog¹ nr 773,
 wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lokalizacji dróg gminnych w Su³oszowej
I na po³udniowym i pó³nocnym zboczu doliny Pr¹dnika dla zapewnienia dojazdu do istniej¹cych gospodarstw i mieszkañ,
 realizacji obwodnicy OPN na odcinku Su³oszowa - Jerzmanowice, jako brakuj¹cego najmniej uci¹¿liwego dla mieszkañców i rodowiska naturalnego, powi¹zania z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym,
 sukcesywnej modernizacji sieci powi¹zañ lokalnych (dróg
gminnych) poprzez niezbêdne punktowe korekty przebiegów
tych dróg w planie i profilu, podwy¿szenie ich nonoci, standardu funkcjonalnego i stanu bezpieczeñstwa,
 opracowanie koncepcji i sukcesywna realizacja sieci niezale¿nych od uk³adu drogowego tras rowerowych,
 konsekwentnej polityki w zakresie udostêpniania miejsc
do parkowania w obrêbie modernizowanych uk³adów komunikacyjnych.
Przedstawione propozycje inwestycji publicznych wynikaj¹
ze "Strategii Rozwoju Gminy Su³oszowa" oraz celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego okrelonych w studium wraz z zasadami polityki przestrzennej.
Propozycje te winny stanowiæ punkt wyjcia dla okrelenia
programów inwestycyjnych krótko i d³ugoterminowych (do i powy¿ej 5 lat).
2. Uk³ad komunikacji drogowej
2.1. Model uk³adu drogowego
Gmina Su³oszowa znajduje siê na Jurze Krakowsko - Czêstochowskiej w bezporednim otoczeniu Ojcowskiego Parku
Narodowego. Osadnictwo wsi Su³oszowa wykorzystuje
w znacznej czêci dolinê Pr¹dnika. Znaczn¹ czêæ obszaru Gminy
stanowi¹ wzniesienia Jury Krakowsko - Czêstochowskiej. Ta-
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kie po³o¿enie powoduje, ¿e uk³ad komunikacyjny wciniêty jest
w g³êbok¹ dolinê Pr¹dnika b¹d¿ pokonuje w najdogodniejszych
miejscach skarpy doliny. Model g³ównych elementów uk³adu
drogowego Gminy nawi¹zuje do tego ukszta³towania terenu.
Przez rodek Gminy przechodzi droga wschód - zachód od której w centralnej czêci odchodzi inna droga tworz¹c literê "Y".
We wschodniej czêci, czyli u góry litery "Y" jako modelowego
zapisu uk³adu drogowego pojawia siê ³¹cznik spinaj¹cy.
Do tych g³ównych elementów uk³adu drogowego podwi¹zane
s¹ elementy siêgaczy o charakterze lokalnym. S³aboci¹ uk³adu Gminy jest brak elementów obwodnicowych a droga g³ówna pe³ni równoczenie funkcjê drogi lokalnej. Model ten nawi¹zuje do historycznego osadnictwa
2.2. Uk³ad drogowy
Obszar Gminy Su³oszowa jest obecnie i bêdzie w przysz³oci obs³ugiwany przez ni¿ej wymienione drogi. Dla odci¹¿enia
Ojcowskiego Parku Narodowego proponowany jest inny przebieg drogi wojewódzkiej.
Od wielu lat proponowane jest powstanie obwodnicy Ojcowskiego Parku Narodowego u³atwiaj¹cej przejêcie ruchu samochodowego z istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 773 przebiegaj¹cej obecnie przez terena parku. Postulat taki zg³asza³o
równie¿ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³oszowa.
W celu ukszta³towania obwodnicy Ojcowskiego Parku Narodowego proponujemy zmianê przebiegu drogi wojewódzkiej nr 773 wg za³¹czonego rysunku. Droga wojewódzka nr 773
pokrywa³aby siê na 6 kilometrach przebiegu z drog¹ wojewódzk¹ nr 778, po czym wykorzysta³aby drogê powiatow¹
nr 18118. Dla realizacji tego przedsiêwziêcia konieczn¹ jest
budowa oko³o 500 m nowej drogi. Oczywistym jest, ¿e dla uzyskania standardów drogi klasy Z nale¿a³oby w przysz³oci poszerzyæ istniej¹c¹ jezdniê drogi powiatowej nr 18118 do 6 m
a w liniach rozgraniczaj¹cych do 30 m.
Równoczenie z takim ukszta³towaniem obwodnicy OPN
nale¿a³oby zlokalizowan¹ na terenie OPN drogê wojewódzk¹
nr 773 zdegradowaæ do funkcji ci¹gu pieszo - rowerowego
o prêdkoci 30 km/h z mo¿liwoci¹ dojazdu samochodem tylko w³acicieli posesji.
Na zdegradowanym odcinku drogi wojewódzkiej nale¿a³oby przewidzieæ tak¿e mo¿liwoæ funkcjonowania ekologicznej
komunikacji zbiorowej np. w postaci: meleksów, wozów konnych, riksz rowerowych itp. u³atwiaj¹cej dostêpnoæ OPN
dla osób starszych i niepe³nosprawnych.
Warto dodaæ, ¿e takie ukszta³towanie obwodnicy OPN poprawia tak¿e sytuacjê czêci wsi Su³oszowa, gdy¿ ruch tranzytowy przebiegaj¹cy drog¹ wojewódzk¹ w kierunku Krakowa
i Olkusza omin¹³by tak¿e znaczn¹ czêæ wsi.Tymczasem mo¿liwoci poprawy standardu obecnej drogi wojewódzkiej nr 773
na terenie wsi Su³oszowa s¹ bardzo ograniczone. Nie ma tak¿e mo¿liwoci wprowadzenia po¿¹danej 30 m szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych. Zwarta zabudowa i zwi¹zane z tym
wzglêdy bezpieczeñstwa ruchu wymagaj¹ ograniczenia prêdkoci tak¿e na terenie wsi Su³oszowa do 30 km/h co k³óci siê
z funkcj¹ drogi wojewódzkiej.
Klasy dróg oraz szerokoci linii rozgraniczaj¹cych zosta³y
ustalone w oparciu o:
 Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430),
 sposób zabudowy wokó³ dróg,
 istniej¹cy standard dróg.
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Droga wojewódzka Nr 778 Kraków - Zielonki - Ska³a -Wielmo¿a - Wolbrom
Droga wojewódzka Nr 778 Kraków - Zielonki - Ska³a -Wielmo¿a - Wolbrom klasy "G" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 30 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹
o dobrym standardzie równoci, szerokoæ jezdni 6 m, pobocza ziemne o szerokoci 0,75 m. Nowa zabudowa wzd³u¿ drogi
winna byæ kszta³towana w odleg³oci co najmniej 25 m od krawêdzi jezdni.
Droga wojewódzka Nr 773 Weso³a - Ska³a - Su³oszowa Sieniczno (Olkusz)
Droga wojewódzka Nr 773 Weso³a - Ska³a - Su³oszowa Olkusz klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o dobrym
standardzie równoci, szerokoæ jezdni 6 m, chodniki 1,5 - 2 m
w Su³oszowej, 5,5 m miêdzy Pieskow¹ Ska³¹ a Ojcowem i tu
brak poboczy ziemnych. Nowa zabudowa wzd³u¿ drogi winna
byæ kszta³towana w odleg³oci co najmniej 25 m od krawêdzi
jezdni a w obszarze Su³oszowej 15 m.
Droga powiatowa Nr 18117 Kolonia Weso³a - Pieskowa Ska³a
Droga powiatowa Nr 18117 Kolonia Weso³a - Pieskowa
Ska³a klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o niskim
standardzie równoci, szerokoæ jezdni 5 m, brak poboczy ziemnych. W przysz³oci drogê nale¿y zmodernizowaæ do szerokoci jezdni 6 m, pobocza ziemne po 1 m, zatoki autobusowe
w rejonie przystanków, chodniki w obszarach zabudowy. Nowa
zabudowa wzd³u¿ drogi winna byæ kszta³towana w odleg³oci
co najmniej 20 m od krawêdzi jezdni.
Droga powiatowa Nr 18118 Su³oszowa - Kolonia Poprzeczna
Droga powiatowa Nr 18118 Su³oszowa - Kolonia Poprzeczna klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o niskim standardzie równoci, szerokoæ jezdni 5 m, brak poboczy ziemnych.
W przysz³oci drogê nale¿y zmodernizowaæ do szerokoci jezdni 6 m, pobocza ziemne po 1 m, zatoki autobusowe w rejonie
przystanków, chodniki w obszarach zabudowy. Nowa zabudowa wzd³u¿ drogi winna byæ kszta³towana w odleg³oci co najmniej 20 m od krawêdzi jezdni.
Droga powiatowa Nr 18281 Przeginia - Su³oszowa II - Trzyci¹¿ (przysz³a obwodnica N-S OPN) w zwi¹zku z ww. propozycj¹ z tej drogi nale¿a³oby zrezygnowaæ
Droga powiatowa Nr 18116 Ojców - Wola Kalinowska - S¹spów - Jerzmanowice
Droga powiatowa Nr 18116 Ojców - Wola Kalinowska S¹spów - Jerzmanowice klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o rednim standardzie równoci, szerokoæ jezdni
5,5 m (na ³ukach poszerzenia), pobocza ziemne o szerokoci
1 m wysokie i zaroniête. W przysz³oci drogê nale¿y zmodernizowaæ do szerokoci jezdni 6 m, pobocza ziemne po 1 m,
zatoki autobusowe w rejonie przystanków, chodniki w obszarach zabudowy i wtedy szerokoæ jezdni 7 m. Nowa zabudowa
wzd³u¿ drogi winna byæ kszta³towana w odleg³oci co najmniej
20 m od krawêdzi jezdni.
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Drogi gminne
Drogi gminne swoj¹ gêst¹ sieci¹ uzupe³niaj¹ uk³ad drogowy Gminy. Wg wykazu Urzêdu Gminy sieæ ta obejmuje 75 dróg.
Czêsto s¹ to drogi bardzo krótkie o charakterze siêgaczy dochodz¹ce do dróg wy¿szych klas. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia
14 maja 1999 poz. 430) powinny to byæ drogi klasy "L" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m (minimum 12 m) o szerokoci jezdni minimum 5,0 m lub drogi dojazdowe klasy "D"
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m (minimum 10 m)
o szerokoci jezdni minimum 3,0 m (droga jednopasmowa z mijankami).
3. Uk³ad rowerowy
Gmina Su³oszowa powinna zadbaæ o stworzenie lepszych
warunków dla ruchu rowerowego. Naturalnym ci¹giem rowerowym powinna pozostaæ Dolina Pr¹dnika. Z chwil¹ usuniêcia samochodów z Ojcowskiego Parku Narodowego istniej¹ca droga stanie siê naturalnym ci¹giem ruchu pieszo rowerowego. Natomiast sposób obs³ugi ruchu rowerowego
na terenie wsi Su³oszowa musi byæ przeanalizowany bardziej
szczegó³owo.
Ruch rowerowy mo¿e siê odbywaæ po doæ gêstej, ale nieznacznie obci¹¿onej ruchem samochodowym sieci dróg gminnych i powiatowych. W celu poprawy sytuacji nale¿y zastosowaæ rodki tzw. "soft mobility" tzn. u³atwieñ dla rowerzystów
na istniej¹cym uk³adzie drogowym w postaci:
 wykorzystania chodników przez rowerzystów wspólnie z pieszymi,
 kanalizacji ruchu z uwzglêdnieniem rowerzystów na skrzy¿owaniach,
 wydzielania cie¿ek rowerowych w obszarach zabudowanych, ale czytelnie pod³¹czonych do jezdni lub chodników,
 wspólnego u¿ytkowania dróg ze samochodami, ale z elementami uspokojenia ruchu i ograniczenia prêdkoci do 30 km/h
tz.TEMPO 30.
Obiekty us³ugowe powinny byæ wyposa¿one w stojaki rowerowe. Nale¿y d¹¿yæ do dalekiej integracji rodków komunikacji zbiorowej (w przypadku Gminy Su³oszowa autobusowej)
i roweru.
Gmina Su³oszowa powinna rozwijaæ turystykê rowerow¹,
ze wzglêdu na trudny teren opart¹ na rowerach górskich. Baz¹
rozwojow¹ dla tej turystyki mog¹ byæ istniej¹ce turystyczne
szlaki piesze. Proponuje siê zatem przekszta³cenie pieszego
szlaku turystycznego Orlich Gniazd (kolor czerwony) w szlak
pieszo - rowerowy.

4. Prognoza ruchu
4.1. Wprowadzenie
Podstawowym ród³em informacji o wielkoci i strukturze
ruchu na drogach krajowych w Polsce jest Generalny Pomiar
Ruchu (PG). Pomiary takie wykonuje siê co 5 lat i na ich podstawie oblicza siê tzw. rednioroczne dobowe natê¿enie ruchu
(DR), okrelaj¹ce wielkoæ ruchu na danym odcinku drogi
w pojazdach rzeczywistych na dobê [P/d].
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Pojazdy, dla których okrela siê DR
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Pomiary Generalne wykonuje siê w ustalonych przekrojach
drogowych, tzw. punktach pomiarowych. Punkty maj¹ numery
i nazwy. Na niektórych punktach mierzy siê dodatkowo iloæ pojazdów ciê¿kich, czyli o nacisku powy¿ej 80 kN/o (8 ton/o).
Oprócz pomiarów generalnych wykonywane s¹ równie¿ pomiary ci¹g³e za pomoc¹ liczników typu Fisher-Porter. Dziêki nim
mo¿na siê przekonaæ o zmianach zachodz¹cych w ruchu w ci¹gu
doby, w poszczególnych dniach tygodnia i miesi¹cach. Niestety
liczniki ustawione s¹ w bardzo niewielu punktach (zaledwie kilkanacie punktów w ca³ej Polsce) i w dodatku czêsto ulegaj¹
awarii. Natomiast niewiele wiemy o wielkoci ruchu na pozosta³ych drogach (powiatowe, gminne), gdy¿ nie s¹ na nich przeprowadzane systematyczne pomiary. Przy okazji modernizacji
tych dróg oraz przy okazji opracowywania studiów komunikacyjnych przeprowadzane s¹ pomiary okazjonalne. Ostatnio
przy okazji pomiaru generalnego na drogach krajowych wykonano pomiary na niektórych drogach powiatowych.

Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 778 na odcinku Ska³a - Trzyci¹¿
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze powiatowej Nr 18117 Kolonia Weso³a - Pieskowa Ska³a
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4.2. Ruch na uk³adzie drogowym Gminy Su³oszowa
Opracowanie bazuje na pomiarach generalnych z 1995
i 2000 roku przeprowadzonych na drogach wojewódzkich
nr 773 i 778. Pomiary generalne z 1995 roku niezbêdne s¹
do ustalenia ³adunków krytycznych a pomiary generalne 2000
prezentuj¹ obecn¹ wielkoæ ruchu i s¹ niezbêdne do uzyskania
wiarygodnej prognozy ruchu a w konsekwencji innych prognoz np. poziomu emisji spalin czy poziomu ha³asu.
Na drogach powiatowych ich zarz¹dca nie przeprowadzi³
¿adnych pomiarów ruchu. Z braku pomiarów autor tego opracowania musia³ sam je przeprowadziæ. Z pomiarów i prognoz
wynika wzrost g³ównie ruchu samochodów osobowych.
Istniej¹ce i prognozowane natê¿enie ruchu (w pojazdach/
dobê) przedstawia siê nastêpuj¹co:

Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze powiatowej Nr 18118 Su³oszowa - Kolonia Poprzeczna
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze powiatowej Nr 18116 Ojców - Wola Kalinowska - S¹spów - Jerzmanowice
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 773 na odcinku Ska³a - Su³oszowa
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 773 na odcinku Sieniczno - Su³oszowa
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W prognozie ruchu na drogach wojewódzkich przewiduje
siê w 2020 r. - rednioroczny ruch dobowy (DR) o wielkoci
4468 - 5475 pojazdów /dobê.
W prognozie ruchu na drogach powiatowych przewiduje
siê w 2020 r. - rednioroczny ruch dobowy (DR) o wielkoci
1450 - 3430 pojazdów /dobê. Najwiêksze obci¹¿enie stanowiæ
bêdzie ruch samochodów osobowych. Na drogach gminnych
ruch bêdzie wielokrotnie mniejszy.
Przy przepustowoci dróg, szacowanej na 1100 - 1900 p/h
(11000 - 19000 P/d) nie wyst¹pi¹ problemy z brakiem przepustowoci, zw³aszcza, ¿e w przysz³oci mo¿na spodziewaæ siê
poprawy struktury rodzajowej pojazdów, modernizacji dróg
z ich poszerzeniem do wymaganych standardów. W sytuacji,
gdy obliczenia by³y wykonane dla warunków przeciêtnych, poszczególne elementy uk³adu drogowego gminy mog¹ posiadaæ wiêksze lub mniejsze rezerwy ni¿ wykazano.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e prognoza ruchu zosta³a opracowana na podstawie obecnych trendów wzrostu ruchu, które
nie s¹ zgodne z zasadami ekorozwoju. Wdro¿enie zasad ekorozwoju mo¿e spowodowaæ zatrzymanie wzrostu ruchu samo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 400

 17942 

chodowego lub mniejszy jego wzrost. Z tej racji nale¿y traktowaæ przedstawion¹ prognozê jako maksymaln¹.
5. £adunki krytyczne jako istota zrównowa¿onego rozwoju (ekorozwoju)
Zanieczyszczenie powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe jest najbardziej powszechnym ród³em ska¿enia
powietrza poród wszystkich ludzkich aktywnoci, stanowi¹c
powa¿ne zagro¿enie: dla zdrowia ludzkiego, dla zasobów przyrodniczych, dla jakoci materia³ów. Wg badañ szwedzkich,
w spalinach samochodowych zidentyfikowano 15 000 zwi¹zków chemicznych, ale tylko kilka podlega kontroli jako substancje wskanikowe. W europejskich krajach OECD pojazdy
samochodowe s¹ najwiêkszym ród³em ska¿enia rodowiska
w zakresie: CxHy (50%), NOx (50-70%), CO (oko³o 80%). Dodatkowo pojazdy samochodowe s¹ najwiêkszym emitorem toksycznych zwi¹zków chemicznych nie podlegaj¹cych regulacji
prawnej, takich jak: 1,3-butadien, benzen i inne, zwi¹zane z py³ami. Badania wskazuj¹, ¿e te ska¿enia mog¹ powodowaæ nowotwory, przyspieszaæ miertelnoæ i dolegliwoci chorobowe ze strony uk³adu oddechowego.
Ponad po³owa Europejczyków nara¿ona jest na stê¿enie
troposferycznego ozonu przekraczaj¹cego normy WHO (wiatowa Organizacja Zdrowia). Ska¿enia pochodzenia motoryzacyjnego np. ozon rozprzestrzeniaj¹ siê daleko od miejsca powstania, nie respektuj¹c granic pañstwowych. W wielu krajach OECD wysokie koncentracje troposferycznego ozonu i kwanych opadów przez swój coraz wiêkszy udzia³ niszcz¹ obszary
wiejskie uznawane dotychczas za zdrowe, ekosystemy lene,
niektóre uprawy i materia³y. Udzia³ pojazdów samochodowych
w globalnej emisji CO2 na wiecie wynosi 20 - 25%, który obok
ozonu, CO i metanu stanowi g³ówn¹ przyczynê zmian klimatycznych. Gdy uwzglêdni siê produkcjê pojazdów, budowê
i utrzymanie dróg - udzia³ samochodu w wiatowej emisji dwutlenku wêgla wyniesie 37%. Zatem ska¿enia motoryzacyjne
powoduj¹ bezporednio i porednio wiele powa¿nych zagro¿eñ ekologicznych w skali: lokalnej, regionalnej, globalnej. Pilnie potrzebne s¹ znaczne redukcje emisji zanieczyszczeñ powietrza w celu ochrony zarówno zdrowia ludzkiego, zasobów
przyrodniczych jak i rodowiska o zwartej zabudowie.
Konwencja o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza
ratyfikowana przez Polskê narzuca na sygnatariuszy obowi¹zek adaptowania tz. ³adunków krytycznych. £adunki krytyczne
okrelamy jako maksymaln¹ iloæ zanieczyszczeñ, jaka mo¿e
byæ tolerowana przez ekosystemy przyrodnicze, bez wywo³ywania w nich zmian negatywnych lub prowadz¹cych do ich
zniszczenia. Przyjmuj¹c jako podstawê dane naukowe dotycz¹ce ³adunków krytycznych koniecznym jest: osi¹gniêcie przynajmniej 90% ograniczenia emisji tlenków azotu, lotnych zwi¹zków organicznych (wêglowodorów), drobnych py³ów w porównaniu do poziomu z lat 1990-95. Takie wymagania narzucaj¹ "Wytyczne rodowiskowo zrównowa¿onego transportu"
uzgodnione na konferencji OECD w Wiedniu w 2000 roku.
Powy¿sze ograniczenia emisji zanieczyszczeñ powietrza dotycz¹ zarówno krajów Europy Zachodniej, jak i Wschodniej, w³¹czaj¹c w to europejsk¹ czêæ Rosji. Badania naukowe wskazuj¹, ¿e dla zahamowania zmian klimatycznych, stabilizacja
emisji gazów szklarniowych na obecnym poziomie jest niewystarczaj¹ca. Chc¹c powstrzymaæ antropogeniczne zmiany klimatu nale¿a³oby obecnie ograniczyæ emisje tych gazów
o co najmniej 50% w porównaniu do poziomu z lat 1990-95.
Takie wymagania narzucaj¹ dla krajów postkomunistycznych
"Wytyczne rodowiskowo zrównowa¿onego transportu"
uzgodnione na konferencji OECD w Wiedniu w 2000 roku.
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Sprowadzaj¹c powy¿sz¹ analizê na obszar Gminy Su³oszowa oszacowano wielkoæ obecnej i prognozowanej emisji
z pojazdów co prezentuje poni¿sza tabela. Wielkoæ emisji obliczono pos³uguj¹c siê jednostkowymi wska¿nikami emisji przyjêtymi w opracowaniach OECD przyjmuj¹c na 2020 rok optymistyczne tendencje w obni¿aniu jednostkowych emisji.
Przy takim za³o¿eniu jak pokazano w tabelach nale¿y siê liczyæ
ze znacznym spadkiem emisji tlenków azotu, wêglowodorów,
drobnych py³ów i ze znacznym wzrostem emisji dwutlenku
wêgla. Obliczono wg powy¿szych zasad tak¿e ³adunki krytyczne, czyli dopuszczaln¹ emisje z pojazdów (poziom zrównowa¿onego transportu).
Jak widaæ spe³nienie podstawowego warunku zrównowa¿onego transportu w postaci nie przekraczania ³adunków krytycznych nie bêdzie mo¿liwe do 2020 roku. £adunek krytyczny,
czyli poziom zrównowa¿onego transportu bêdzie przekroczony w 2020 roku:
 przesz³o 6 - krotnie w przypadku tlenków azotu,
 przesz³o 3 - krotnie w przypadku dwutlenku wêgla,
 3 - krotnie w przypadku wêglowodorów,
 przesz³o 6 - krotnie w przypadku drobnych py³ów.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e dalszy postêp w technice motoryzacyjnej ponad to co w tej chwili przewidziano i ograniczanie
u¿ytkowania samochodów na rzecz transportu zbiorowego
i niezmotoryzowanego doprowadz¹ do zrównowa¿onego
transportu po 2020 roku. "Wytyczne rodowiskowo zrównowa¿onego transportu" i studia OECD przewiduj¹, ¿e bêdzie to
mo¿liwe oko³o 2030 roku, ale pod warunkiem, ¿e od dzisiaj
w³adze rz¹dowe i samorz¹dowe podejm¹ odpowiedni¹ politykê transportow¹ d¹¿¹c¹ do spe³nienia tych wymogów.
Wielkoæ emisji (w tonach na rok) z pojazdów na drogach
w obrêbie Gminy Su³oszowa
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*PM oznacza drobne py³y
6. Ha³as drogowy
6.1. Przyjêta metoda obliczeñ
W niniejszym opracowaniu wykorzystano do obliczeñ poziomu ha³asu metodê krajow¹, zamieszczon¹ w opracowaniu
CBPBDiM "Zasady ochrony rodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg" - dzia³ 01 ochrona przed ha³asem
drogowym (Warszawa 1988 r.). Metoda uwzglêdnia typowe
warunki zamiejskiego ruchu drogowego z uwzglêdnieniem charakterystyk akustycznych pojazdów poruszaj¹cych siê po polskich drogach i nawierzchni tych dróg.
6.2. Obowi¹zuj¹ce obecnie dopuszczalne wartoci poziomu ha³asu
Od 13 maja 1998 obowi¹zuje w Polsce Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 66, poz. 436) w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w rodowisku. W wietle tego dokumentu
dopuszczalny poziom ha³asu wyra¿ony równowa¿nym poziomem d¿wiêku A w dB w otoczeniu dróg i w terenie zabudowy
zagrodowej wynosi:
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 60 dB[A] w porze dnia (16 godzin),
 50 dB[A] w porze nocy (8 godzin).
Zatem od 13 maja 1998 obowi¹zuj¹ w Polsce bardziej liberalne normy ha³asu odpowiadaj¹ce normom krajów Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to z³agodzenie poprzednio obowi¹zuj¹cych norm o oko³o 5 dB[A].
6.3. Oszacowanie poziomu ha³asu na krawêdzi jezdni pochodz¹cego od obecnego ruchu samochodowego
Poziom ha³asu ekwiwalentnego na krawêdzi jezdni w okresie dnia
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Porównuj¹c oszacowane wartoci poziomu ha³asu A Leq z wartociami dopuszczalnego poziomu ha³asu (60 dB w okresie
dnia) zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dopuszczalny poziom ha³asu zosta³
przekroczony. Wielkoæ przekroczenia wynosi:
 5,4 - 5,8 dB na krawêdzi jezdni dróg wojewódzkich,
 3 - 4 dB na krawêdzi jezdni dróg powiatowych.
Spe³nienia warunków poziomu dopuszczalnego mo¿na siê spodziewaæ w odleg³oci:
 co najmniej 14 - 16 m od krawêdzi jezdni w poziomie terenu
i 40 - 47 m na wysokoci 20 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg wojewódzkich,
 co najmniej 8 - 13 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg
powiatowych.
Wszystkie budynki zlokalizowane bli¿ej krawêdzi jezdni nara¿one s¹ na ponad normatywny poziom ha³asu.
Szczególnie niekorzystnie ustawione s¹ budynki w Su³oszowej gdy¿ stoj¹ na stoku doliny gdzie propagacja ha³asu jest
niekorzystna. Ha³as zwiêksza siê wraz ze wzrostem wysokoci
ponad dolin¹.
Tylko na krawêdzi dróg gminnych i drodze powiatowej
nr 18118 nie nale¿y spodziewaæ siê przekroczenia dopuszczalnych norm ha³asu.
Najbardziej nara¿onymi obiektami na oddzia³ywanie ha³asu s¹ budynki mieszkalne zlokalizowane w pierwszej linii
zabudowy. Budynki zlokalizowane w nastêpnej linii zabudowy s¹ ekranowane przez budynki pierwszej linii a przez to
ha³as jest znacznie mniejszy. Niestety w Su³oszowej tak nie
jest. Przy korzystnym ustawieniu tych budynków i zbli¿onej
ich wysokoci poziom ha³asu mo¿e spe³niaæ dopuszczalne
normy. Ustalenie tego wymaga jednak wykonania pomiarów poziomu ha³asu.
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6.4. Obliczenie poziomu ha³asu na krawêdzi jezdni pochodz¹cego od ruchu samochodowego w 2020 roku
Do obliczeñ poziomu ha³asu A Leq w niniejszym opracowaniu
wykorzystano prognozowany na 2020 rok DR (P/d) oraz godzinowe natê¿enie ruchu (P/h) z przedzia³u czasowego 6.0022.00. Oszacowany poziom ha³asu A Leq (wystêpuj¹cy na krawêdzi jezdni) wyniesie:
 63,8 - 64,8 dB w porze dziennej (6.00 - 22.00) na krawêdzi
jezdni dróg wojewódzkich,
 58,8 - 62,5 dB w porze dziennej (6.00 - 22.00) na krawêdzi
jezdni dróg powiatowych
 nale¿y siê spodziewaæ poni¿ej 60 dB w porze dziennej (6.00 22.00) na krawêdzi jezdni dróg gminnych.
Porównuj¹c oszacowane wartoci poziomu ha³asu A Leq z wartociami dopuszczalnego poziomu ha³asu (60 dB w okresie
dnia) zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dopuszczalny poziom ha³asu zostanie przekroczony. Wielkoæ przekroczenia wyniesie:
 3,8 - 4,8 dB na krawêdzi jezdni dróg wojewódzkich,
 1,3 - 2,5 dB na krawêdzi jezdni dróg powiatowych.
Na krawêdzi drogi powiatowej nr 18118 nie wyst¹pi przekroczenie dopuszczalnych norm ha³asu.
Podobnie na krawêdzi dróg gminnych nale¿y siê spodziewaæ nie przekraczania dopuszczalnych norm ha³asu.
Spe³nienia warunków poziomu dopuszczalnego mo¿na siê spodziewaæ w odleg³oci:
 co najmniej 11 - 14 m od krawêdzi jezdni w poziomie terenu
i 23 - 33 m na wysokoci 20 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg wojewódzkich,
 co najmniej 7 - 9 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg
powiatowych.
Wszystkie budynki zlokalizowane bli¿ej krawêdzi jezdni nara¿one s¹ na ponad normatywny poziom ha³asu. Nadziej¹
na pewne poprawienie sytuacji mog¹ byæ ustalenia zawarte
w ratyfikowanym przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Regulaminie KomitetuTransportu EKG-ONZ o obni¿eniu do 2005 roku ha³aliwoci pojazdów produkowanych w Polsce przynajmniej o 5 dB.
Jeli te ustalenia zostan¹ spe³nione to odpowiedni spadek
poziomu ha³asu wyst¹pi w otoczeniu dróg. Nadal jednak ha³as
bêdzie przekraczaæ dopuszczalne poziomy. Wyst¹pi zatem koniecznoæ ochrony klimatu akustycznego przez budowê ekranów oraz poprzez wymianê okien na okna o zwiêkszonej izolacyjnoci.
6.5. Przyk³ady niektórych rozwi¹zañ przeciwha³asowych
 Utrzymywanie odpowiedniego stanu nawierzchni poprzez
bie¿¹c¹ konserwacjê i naprawy,
 ograniczanie prêdkoci pojazdów,
 eliminowanie ruchu ciê¿kiego poprzez budowê obwodnic,
 nowe nawierzchnie otwarte - zmniejszenie Leq o 10 dB
(max efektywnoæ tylko przez pierwszy tydzieñ, natomiast
realne obni¿enie poziomu ha³asu 3 - 5 dB),
 pe³na wymiana parku samochodowego (po 20 latach),
ale równoczenie dynamiczny wzrost natê¿enia ruchu w tym
okresie - zmniejszenie Leq 3-4 dB,
 drzewa niskopienne o rozbudowanych koronach (pas szer.
30 m) - wyciszenie max 5 dB,
 ekrany - skutecznoæ zale¿na od wysokoci i d³ugoci ekranu
oraz odleg³oci ekranu od obserwatora,
 potrójne szyby i stolarka d¿wiêkoch³onna.
Jednym z wa¿niejszych skutecznych rozwi¹zañ sprawdzonych i preferowanych przez kraje zachodnie s¹ oddzia³ywania
psychologiczne na mieszkañców, najbardziej nara¿onych obiektów mieszkalnych. Proponowana lokalizacja wzd³u¿ dróg urz¹-
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dzeñ ekranuj¹cych w postaci np. wysokich murów jest niejednokrotnie oprotestowywana i zastêpowana np. pasem rolinnoci o niewielkiej, czasem zerowej skutecznoci. Je¿eli jestemy na granicy poziomu dopuszczalnego budowanie ekranów
jest niecelowe, nale¿y wówczas stosowaæ wy³¹cznie zieleñ, która
mo¿e w niewielkim stopniu zmniejszaæ uci¹¿liwoæ od ha³asu,
ale zmienia barwê dwiêku z szorstkiego na miêkki (bardziej
przyjazny dla ucha ludzkiego) i powoduje jego rozmycie.

 po stwierdzeniu zgodnoci projektu planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³oszowa.

7. Opracowania wykorzystane w pracach nad planem

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II, zwany dalej planem obejmuj¹cy obszar so³ectwa Su³oszowa II z wy³¹czeniem obszarów
wskazanych w uchwale Rady Gminy Nr XXIV/168/04 z dnia
16 grudnia 2004.
2. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu" w skali 1:2000 stanowi¹cego integraln¹ czêæ uchwa³y,
3) za³¹cznika Nr 2 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
4) za³¹cznika Nr 3 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.
3. Ustaleniami planu nie s¹ informacje zawarte w aneksach:
1) Aneks Nr 1 - "Spis obiektów wpisanych do ewidencji zabytków WKZ",
2) Aneks Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych",
3) Aneks Nr 3 - "Wykaz pomników przyrody",
4) Aneks Nr 4 - "Szacunkowy przyrost poboru mocy elektrycznej i poboru gazu",
5) Aneks Nr 5 - "Informacja o szerokociach stref",
6) Aneks Nr 6 - "Zasady obs³ugi komunikacyjnej Gminy Su³oszowa",
7) Aneks Nr 7 - Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali
1:10 000. Aneks przedstawia uzbrojenie terenu obejmuj¹ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne, wymagaj¹ce ucilenia
na etapie opracowania projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych zasilania od w³aciwych
instytucji bran¿owych (operatorów sieci).

1. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
2. Generalne Pomiary Ruchu z roku 1995 i 2000.
3. CBPBDiM "Zasady ochrony rodowiska w projektowaniu,
budowie i utrzymaniu dróg" - dzia³ 01 ochrona przed ha³asem drogowym (Warszawa 1988 r.).
4. Rozporz¹dzenie MinistraTransportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430).
5. "Polityka ekologiczna pañstwa" Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa Warszawa 1992.
6. "Za³o¿enia polityki transportowej pañstwa na lata 2000 - 2015
dla realizacji zrównowa¿onego rozwoju kraju". Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej, wersja 3 z 30 lipca 1999.
7. "Alternatywna polityka transportowa w Polsce wed³ug zasad ekorozwoju". Instytut Na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa, grudzieñ 1999.
8. 9."Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych
do roku 2020". Transprojekt, Warszawa 2002.
9. "Environmentally sustainable transport in the CEI countries
in transition". Final report. Environment Directorate. Working
Party on Pollution Prevention and Control.OECD, Paris 2000.
10. "Overview of instruments relevant to transport, environment and health and recommendations for further steps synthesis report". United Nations. Economic Commission
for Europe, World Health Organization Regional Office For
Europe. Geneva, 2001.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1

2903

§2

Uchwa³a* Nr XXVIII/193/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:
a) zapewnienia dostêpnoci do us³ug publicznych,
b) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwoci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu
komunikacyjnego,
d) zachowania wartoci rodowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu,
2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, us³ug i wytwórczoci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, wartoci rodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,
3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami przestrzeni.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II.
 Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 36,
art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 41, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
________
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-189-05 z dnia
13 maja 2005 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ
uchwa³y w czêci § 23 ust. 1 pkt 4, § 23 ust. 7 pkt a i b, § 23 ust. 9
w zakresie s³owa "publicznych", § 18 ust. 3 kwestionowanej
uchwa³y.

§3
1. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce
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z ustaleñ niniejszego planu, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) granice strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi,
4) korytarze ekologiczne,
5) symbole identyfikacyjne terenów o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) MN 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej,
b) MN 1/ot Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej po³o¿one w otulinie OPN,
c) MN 2 Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej,
d) U Tereny us³ug,
e) U /ot Tereny us³ug po³o¿one w otulinie OPN,
f) U(p) Tereny us³ug publicznych,
g) U(k)/ot Tereny us³ug kultu religijnego po³o¿one
w otulinie OPN,
h) W Tereny infrastruktury technicznejwodoci¹gi,
i) KDZ, KDL, KDD - Tereny dróg i ulic publicznych,
j) R1 Tereny rolne,
k) WS Tereny wód powierzchniowych sródl¹dowych.
2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granica otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego,
2) granica otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych,
3) pomniki przyrody,
4) strefa ochrony archeologicznej,
5) strefa ochrony bezporedniej ujêæ wody,
6) strefa ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza,
7) strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii redniego napiêcia 15 kV,
8) strefy techniczne wokó³ istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
3. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y nie stanowi¹ ustaleñ planu:
1) szlaki turystyki pieszej,
2) projektowana cie¿ka rowerowa,
3) obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3,
4) granice so³ectw,
5) granice Gminy.
4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienionych w ust. 2 punkty 7) i 8), ustalono w postanowieniach przepisów szczególnych. Zamieszczono je w aneksie Nr 5, w formie
informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu.
§4
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne, o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze opracowania,
zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia zawarte w rozdzia³ach III i IV.
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2. Podejmowane przedsiêwziêcia i inwestycje (w zakresie zagospodarowania terenów) nie mog¹ naruszaæ ustaleñ, o których mowa w ust. 1.
3. Je¿eli jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to
takie przeznaczenie, które ma przewa¿aæ na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca
i uzupe³nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
3) zieleni urz¹dzonej - rozumie siê przez to zespo³y zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz zieleni niskiej skomponowane
pod wzglêdem estetycznym i funkcjonalnym.
§5
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania scaleñ:
1) scalenie nale¿y przeprowadziæ z zachowaniem odpowiednich ustaw i rozporz¹dzeñ w tym zakresie,
2) granice scalenia okrela siê ka¿dorazowo z zachowaniem
odpowiednich przepisów,
3) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczonych w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i lene nale¿y zachowaæ
nastêpuj¹ce zasady przy podziale nieruchomoci:
a) ka¿da dzia³ka powinna mieæ dostêp do wydzielonej drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,
b) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi
do drogi publicznej lub wewnêtrznej a granic¹ tej drogi powinien siê mieciæ w przedziale pomiêdzy 60 a 120 stopni,
c) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okrelono dla ka¿dego terenu indywidualnie.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania podzia³ów
nieruchomoci:
1) ka¿da nowowydzielana dzia³ka budowlana musi mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,
2) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okrelono dla ka¿dego terenu indywidualnie,
3) minimalne wielkoci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów pod drogi, ulice, place oraz podzia³ów maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek macierzystych,
4) minimalne wielkoci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu uregulowanie
spraw w³asnociowych zwi¹zanych z istniej¹c¹ zabudow¹.
Rozdzia³ II
Zasady zagospodarowania
obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem
I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
§6
1. Dopuszczaln¹ powierzchniê sprzeda¿y dla nowych i rozbudowywanych obiektów handlowych okrelono dla poszczególnych kategorii terenów indywidualnie.
2. We wszystkich terenach oznaczonych symbolami wymienionymi w § 3, obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu
art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska z póniejszymi zmianami.
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3. W terenach po³o¿onych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu
art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska z póniejszymi zmianami.
7. W pozosta³ych terenach obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska z póniejszymi zmianami,
wymienionych w § 3.1 pkt. 1-7, pkt. 9-31, pkt. 38-43 i pkt. 45
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia
do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania
terenów objêtych planem:
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy - nie wyznaczone na rysunku planu, okrelaj¹ce dopuszczalne po³o¿enie nowych
budynków i innych obiektów kubaturowych zgodnie z zapisami zawartymi w § 23.
§8
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4. Utrzymanie istniej¹cej zabudowy zagrodowej le¿¹cej poza terenami przeznaczonymi pod zabudowê i nie bêd¹cej
w sprzecznoci z innym rodzajem zagospodarowania terenu pod warunkiem uporz¹dkowania gospodarki ciekowej
w aspekcie pe³nej ochrony rodowiska.
5. Realizacjê obiektów s³u¿¹cych utrzymaniu i regulacji wód
oraz zabezpieczeniu przed zagro¿eniem powodziowym.
6. Lokalizacjê zabudowy w granicach dzia³ki na warunkach
okrelonych w przepisach szczególnych.
7. Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej, cie¿ek
rowerowych i szlaków do jazdy konnej poza obszarem otuliny OPN.
9. Wyznaczanie cie¿ek rowerowych i szlaków turystycznych
w otulinie OPN mo¿liwe tylko za zgod¹ Dyrektora OPN.
§ 10
1. Jako parametr wykorzystania terenów przyjmuje siê wskanik intensywnoci zabudowy w postaci dopuszczalnej powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy w obrêbie
czêci dzia³ki po³o¿onej w terenach budowlanych, okrelony
dla ka¿dego terenu indywidualnie.
II. Zasady ochrony rodowiska i przyrody
§ 11

1. Dla ca³ego obszaru objêtego planem w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej i przeciwdzia³ania nadzwyczajnym
zagro¿eniom obowi¹zuje:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciwpo¿arowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,
2) wyprzedzaj¹ca lub równoleg³a w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowa sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie iloci i jakoci wody z uwzglêdnieniem ochrony przeciwpo¿arowej,
3) wyposa¿enie nowo projektowanych przewodów wodoci¹gowych w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê obszar
po³o¿ony w granicach otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla obszaru otuliny OPN:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹ oraz innych przepisów szczególnych,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra¿aæ wartociom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parku Narodowego i jego otuliny,
3) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych w § 6
ust. 2 i 3,
4) dla obiektów us³ugowych i produkcyjnych oraz urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej w tym komunikacji obowi¹zuje uzyskanie opinii Dyrektora OPN w zakresie wp³ywu na ochronê przyrody Parku, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§9

§ 12

Za zgodne z planem uznaje siê:
1. Lokalizowanie w granicach ca³ego terenu objêtego planem
nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi terenu w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê,
2) odprowadzania i oczyszczania cieków,
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i ciep³o,
4) telekomunikacji
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoci z § 6 oraz pozosta³ymi ustaleniami planu.
2. Przebudowê i rozbudowê istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ
z zachowaniem ustaleñ w zakresie intensywnoci zabudowy, zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania
terenów okrelonych dla kategorii terenów, w której siê one
znajduj¹.
3. Wyznaczenie dodatkowych dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów
pieszo - jezdnych do dzia³ek budowlanych w obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy.

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê obszar
po³o¿ony w granicach otuliny Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych (ZJPK).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla ca³ego obszaru
opracowania:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹ oraz innych przepisów szczególnych,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra¿aæ wartociom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parków Krajobrazowych,
3) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych w § 6
ust. 2 i 4.
§ 13
1. Wprowadza siê ochronê terenów po³o¿onych w obrêbie korytarzy ekologicznych.
2. W granicach korytarzy ekologicznych zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych.
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3. W granicach korytarzy ekologicznych obowi¹zuje zakaz budowy, ogrodzeñ, ci¹gów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, jak równie¿ zmian pokrycia i ukszta³towania terenu, tworz¹cych bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie.
§ 14
1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ochronie podlegaj¹ pomniki przyrody wyszczególnione w Aneksie Nr 3, oznaczone na rysunku planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony ww. pomników przyrody:
1) dzia³ania ochronne w stosunku do pomników przyrody
nale¿y wykonywaæ zgodnie z zapisami zawartymi w aktach je powo³uj¹cych oraz innych przepisach szczególnych,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra¿aæ pomnikom przyrody, a w szczególnoci:
a) budowy nowych budynków, budowli, obiektów ma³ej
architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony lub spowodowaæ degradacjê krajobrazu,
b) prowadzenia naziemnych lub podziemnych ci¹gów infrastruktury technicznej w sposób wymagaj¹cy naruszenia koron lub systemów korzeniowych drzew pomnikowych,
c) prowadzenie ci¹gów infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej) w sposób naruszaj¹cy lub zagra¿aj¹cy zachowaniu obiektów przyrody nieo¿ywionej objêtych ochron¹.
§ 15
1. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3 (nieoznaczony na rysunku planu; obejmuje
ca³y obszar objêty planem).
2. W granicach zbiornika obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a i wód podziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych.
§ 16
1. Wprowadza siê strefê ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza, oznaczon¹ na rysunku planu.
2. W obrêbie strefy, obowi¹zuj¹ ograniczenia w zabudowie i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 17
1. Wokó³ ujêæ wody wprowadza siê strefê ochrony bezporedniej ujêæ wody, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w przepisach szczególnych.
2. Na obszarach po³o¿onych w zasiêgu strefy, budowê wodoci¹gów nale¿y prowadziæ równoczenie z budow¹ kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi.
§ 18
1. Wprowadza siê strefê terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi.
2. Na terenach po³o¿onych w granicach strefy budowa, rozbudowa i remont obiektów budowlanych wymaga stosowania
rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych uwzglêdniaj¹cych
mo¿liwoæ okresowych wylewów wód i podtopieñ.
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3. Budowa nowych obiektów i rozbudowa obiektów istniej¹cych
wymaga zgody zarz¹dcy cieku wydanej w drodze decyzji.
4. Na terenach po³o¿onych w granicach strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi obowi¹zuje zakaz gromadzenia cieków, odchodów zwierzêcych, rodków chemicznych i innych materia³ów, sk³adowania odpadów oraz
zakaz budowy i rozbudowy obiektów, które po zalaniu mog³yby zagra¿aæ ska¿eniem rodowiska.
§ 19
1. W zakresie ochrony przyrody i rodowiska obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) zakaz zmiany przeznaczenia zadrzewieñ na inne cele
ni¿ lokalizacja dróg, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ wodnych,
2) zmianê przeznaczenia zadrzewieñ na cele lokalizacji dróg,
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ
wodnych dopuszcza siê wy³¹cznie w sytuacji, gdy nie ma
mo¿liwoci ich lokalizacji w innych terenach,
3) zakaz usuwania zadrzewieñ przywodnych (zakaz ten nie dotyczy usuwania drzew w trakcie zabiegów pielêgnacyjnych
oraz innych okrelonych w przepisach szczególnych),
4) sukcesywne tworzenie nowych zalesieñ w trybie przepisów szczególnych,
5) tworzenie zadrzewieñ przeciwerozyjnych w terenach rolnych,
6) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów
szczególnych,
7) bezwzglêdna ochrona przed osuszeniem ma³ych i okresowych zbiorników wodnych,
8) zakaz grodzenia nieruchomoci przylegaj¹cych do wód
powierzchniowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5m
od wyznaczonej linii brzegowej,
9) zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych z pod³o¿em w odleg³oci mniejszej ni¿ 4m od linii brzegowej
cieków. W odleg³oci mniejszej ni¿ 4 m od linii brzegowej
cieków dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ nie zwi¹zanych na sta³e z pod³o¿em, ³atwych do demonta¿u,
10) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia wodne, urz¹dzenia infrastruktury drogowej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej w odleg³oci
mniejszej ni¿ 10 m od linii brzegowej cieków wodnych,
w celu zachowania obudowy biologicznej cieku,
11) utrzymanie funkcji doliny rzeki Pr¹dnik jako korytarza
ekologicznego o znaczeniu regionalnym poprzez ograniczenie zmian w u¿ytkowaniu gruntów w bezporednim
otoczeniu koryta, w korytarzu tym obowi¹zuje zakaz budowy obiektów, ogrodzeñ, ci¹gów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, jak równie¿ zmian pokrycia
i ukszta³towania terenu, tworz¹cych bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie,
12) ochrona korytarzy ekologicznych,
13) zakaz wprowadzania tras sportów motorowych,
14) ochrona istniej¹cego drzewostanu w terenach przeznaczonych pod zabudowê,
15) zabrania siê rolniczego wykorzystania cieków zgodnie
z przepisami szczególnymi.
2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoci obiektów
oraz ochrony jakoci wód obowi¹zuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do gruntu
i powierzchniowych zbiorników wód,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposa¿enie
budynków w urz¹dzenia do odprowadzania cieków,
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3) pod³¹czenie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych i wytwórczo-rzemielniczych do sieci kanalizacyjnej w zasiêgu obs³ugi sieci sukcesywnie wraz z budow¹ systemu
kanalizacji,
4) prowadzenie dzia³alnoci us³ugowej lub produkcyjnej
nie mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoci wykraczaj¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿ytkownik ma
tytu³ prawny, a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji i zanieczyszczeñ powietrza,
5) w przypadku ustanowienia stref ochronnych ujêæ wód
oraz obszarów ograniczonego u¿ytkowania przyjêcie
ustaleñ dla obszaru jako nadrzêdnych w stosunku do ustaleñ planu,
6) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej cieków
przemys³owych za zgod¹ u¿ytkownika sieci pod warunkiem wczeniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeñ do parametrów cieków sanitarnych z zachowaniem warunków okrelonych w przepisach szczególnych,
7) prowadzenie gospodarki wodno-ciekowej zgodnie z zasadami okrelonymi w § 24 oraz w § 25,
8) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym
zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroenergetyki
i telekomunikacji okrelone w wymaganiach przepisów
szczególnych.
3. W zakresie ochrony przed zagro¿eniem erozj¹ gleb i powodziami obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) na terenach po³o¿onych w granicach strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi obowi¹zuj¹ zasady zawarte w § 18,
2) na terenach gruntów rolnych za wyj¹tkiem strefy terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi dopuszcza siê sukcesywne tworzenie nowych zadrzewieñ
i zalesieñ oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisów szczególnych.
§ 20
1. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w rodowisku. Zgodnie z przepisami szczególnymi dla poszczególnych kategorii terenów wymienionych w § 3 poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) dla terenów MN1, MN1/ot, MN2- poziomu ha³asu dopuszczonego dla terenów zabudowy mieszkaniowej,
2) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê.
III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków, dóbr kultury i krajobrazu kulturowego
§ 21
1. Wskazuje siê obiekty wpisane do ewidencji zabytków,
nieoznaczone na rysunku planu, podlegaj¹ce prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów szczególnych wymienione w Aneksie Nr 1 - "Spis obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków".
2. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady i wymagania dotycz¹ce
ochrony obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 1:
1) utrzymuje siê obiekty zabytkowe z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych,
2) zakazuje siê przekszta³ceñ obiektów oraz ich otoczenia,
powoduj¹cych obni¿enie wartoci historycznych, estetycznych lub architektonicznych tych obiektów,
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3) dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê
oraz zmianê funkcji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech stylowych, gabarytów bry³y i detalu architektonicznego, po uzyskaniu opinii konserwatora.
§ 22
1. Ustanawia siê strefê ochrony archeologicznej (obejmuj¹c¹
stanowiska archeologiczne I i II kategorii) w celu ochrony wartoci naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych,
oznaczonych na rysunku planu, o nastêpuj¹cych wymaganiach:
1) wyklucza siê przekszta³canie b¹d u¿ytkowanie stanowisk
archeologicznych w ich granicach, które mog³oby powodowaæ degradacjê ich wartoci naukowej i kulturowej;
do dzia³añ tych nale¿¹ w szczególnoci prace wybierzyskowe i niwelacyjne,
2) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w granicach stanowiska
archeologicznego wymaga zapewnienia warunków
dla nadzoru archeologicznego,
3) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowê wymaga siê podania informacji o obecnoci stanowiska archeologicznego,
4) prowadzenie prac budowlanych wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Spis stanowisk archeologicznych zamieszczony zosta³
w Aneksie Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych.
IV. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
w zakresie komunikacji
§ 23
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu Gminy:
1. Uk³ad komunikacyjny stanowi¹ nastêpuj¹ce elementy:
1) KDZ - drogi (ulice) zbiorcze,
2) KDL - drogi (ulice) lokalne,
3) KDD - drogi (ulice) dojazdowe,
4) drogi publiczne (nieoznaczone na rysunku planu),
5) drogi wewnêtrzne (nieoznaczone na rysunku planu),
6) ci¹gi pieszo-jezdne (nieoznaczone na rysunku planu).
2. W obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy uk³ad
drogowy zapisany w planie mo¿e byæ rozbudowywany
o nie wyznaczone na rysunku planu odcinki dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych.
3. Obowi¹zuje zasada zgodnoci parametrów technicznych
i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg z zasadami okrelonymi w przepisach szczególnych.
4. Ustala siê sposób w³¹czeñ komunikacyjnych, nie wydzielonych na rysunku planu, do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych odnonie klas, funkcji i akcesji zgodnie
z przepisami szczególnymi.
5. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) istniej¹cych dróg oznaczonych
na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD zgodnie
z przepisami szczególnymi.
6. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do projektowanych dróg oznaczonych na rysunku planu dla terenów
niezabudowanych:
a) droga klasy KDZ - odleg³oæ budynków: min. 23 m od osi
drogi,
b) droga klasy KDL - odleg³oæ budynków: min. 18 m od osi
drogi.
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7. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do nie oznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych
dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych:
a) publiczna droga dojazdowa - odleg³oæ ogrodzeñ:
min. 5 m od osi drogi,
b) publiczna droga dojazdowa - odleg³oæ budynków:
min. 10 m od osi drogi,
c) droga wewnêtrzna - odleg³oæ ogrodzeñ: min. 4 m od osi
drogi,
d) droga wewnêtrzna - odleg³oæ budynków: min. 8 m od osi
drogi,
e) ci¹g pieszo-jezdny - odleg³oæ ogrodzeñ: min. 3 m od osi
drogi,
f) ci¹g pieszo-jezdny - odleg³oæ budynków: min. 6 m od osi
drogi.
8. Lokalizacjê ogrodzeñ oraz reklam dopuszcza siê po zewnêtrznej stronie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD.
9. Dla nieoznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych dróg publicznych, dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych dopuszcza siê lokalizacjê ogrodzeñ
na liniach rozgraniczaj¹cych tych dróg.
10. Szerokoci linii rozgraniczaj¹cych dróg wymienionych w powy¿szych paragrafach ustalono w § 38.
11. Dla dzia³ek wydzielanych pod now¹ zabudowê po³o¿onych
bezporednio przy drogach powiatowych, nale¿y d¹¿yæ
do ograniczenia liczby zjazdów.
V. Zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej
§ 24
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:
1) system zaopatrzenia w wodê so³ectwa Su³oszowa II powinien
zapewniæ wszystkim mieszkañcom jak i pozosta³ym odbiorcom wymagan¹ iloæ wody i niezawodnoæ dostaw oraz jakoæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
2) g³ówne ród³a zasilania w wodê stanowiæ bêd¹ w³asne
ujêcia wód podziemnych.
2. Dla prawid³owego zaopatrzenia w wodê na cele komunalne
i ochronê przeciwpo¿arow¹ ustala siê nastêpuj¹cy, docelowy system zaopatrzenia w wodê:
1) g³ównym ród³em zaopatrzenia w wodê bêdzie ujêcie
w Su³oszowej II i Su³oszowej III,
2) ujêcie wody w Su³oszowej I stanowiæ bêdzie ród³o awaryjnego zaopatrzenia w wodê,
3) wymagane jest zapewnienie ochrony ujêcia wody poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeñ w obrêbie ustanowionych stref ochronnych zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców
lub odbiorców indywidualnych nast¹pi ruroci¹gami
w oparciu o sieci rozdzielcze. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y
rozbudowywaæ stosownie do potrzeb z uwzglêdnieniem
wielkoci rednic na stan docelowy,
5) nowo projektowane przewody wodoci¹gowe powinny
byæ wyposa¿one w hydranty zewnêtrzne zgodnie z przepisami i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej.
3. Dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnych i grupowych studni oraz ujêæ róde³ z uwzglêdnieniem warunków okrelonych w przepisach szczególnych.
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4. Obowi¹zuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujêæ
wody, urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych, tj. chlorowni, hydroforni i zbiorników oraz sieci wodoci¹gowej, a tak¿e istniej¹cych rezerwowych odwiertów i studni oraz zapewnienie ochrony ujêæ wody zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Ustala siê dla nowych terenów zabudowy wyprzedzaj¹c¹
lub równoleg³¹ w stosunku do zainwestowania budowê sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych
standardów w zakresie iloci i jakoci wody.
6. Budowê nowych przewodów wodoci¹gowych realizowaæ
nale¿y poza obrêbem pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
7. Ustala siê pokrycie zapotrzebowania na wodê dla celów przeciwpo¿arowych zgodnie z przepisami szczególnymi przez istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê.
§ 25
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania i oczyszczania cieków sanitarnych i deszczowych:
1. Docelowy system odprowadzania i oczyszczania cieków
sanitarnych bêdzie funkcjonowa³ w oparciu o istniej¹c¹
oczyszczalniê cieków w Woli Kalinowskiej oraz zbiorcz¹ sieæ
kanalizacyjn¹ grawitacyjno-t³oczn¹.
2. Realizacja zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej powinna uwzglêdniaæ docelowe rednice kana³ów.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ alternatywnych rozwi¹zañ w ramach systemu odprowadzania i oczyszczania cieków, uwarunkowanych mo¿liwociami technicznymi oraz rachunkiem
ekonomicznym.
4. Dla nowej zabudowy ustala siê obowi¹zek równoleg³ego
lub wyprzedzaj¹cego w stosunku do zainwestowania rozwi¹zania odprowadzenia i oczyszczania cieków, zgodnie
z zasadami zapisanymi w § 25.
5. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê indywidualne/grupowe (przydomowe) oczyszczalnie cieków:
1) w przypadku odprowadzania cieków do wód powierzchniowych obowi¹zuje uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) w przypadku odprowadzania cieków do ziemi, minimalna
odleg³oæ przewodów rozs¹czaj¹cych kanalizacji indywidualnej od granicy terenu, dla którego jest ona realizowana, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ odleg³oæ okrelona w przepisach szczególnych dla studni dostarczaj¹cych wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia dla ludzi i nie mo¿e zmieniaæ stosunków wodnych ani naruszaæ interesów osób trzecich.
6. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê na terenach zainwestowanych nie uzbrojonych w kanalizacjê sanitarn¹, gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych,
szczelnych z systematycznym wywozem cieków do punktów zlewnych; zbiorniki bezodp³ywowe oraz wywóz cieków
winny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych.
7. W przypadku realizacji obiektów produkcyjnych i us³ugowych, których dzia³alnoæ mo¿e prowadziæ do zanieczyszczeñ wód podziemnych obowi¹zuje odwodnienie powierzchni
utwardzonych polegaj¹ce na ujêciu wód i ich odprowadzeniu po uprzednim podczyszczeniu.
§ 26
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1. G³ównym ród³em zaopatrzenia w gaz pozostaje istniej¹ca
sieæ gazoci¹gów redniego cinienia wyprowadzonych
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ze stacji gazowej I stopnia, zlokalizowanej poza obszarem
objêtym planem, w gminie Wielka Wie i zasilanej z gazoci¹gu przesy³owego wysokiego cinienia relacji Popielnik (Huta
im. Sendzimira) - Zederman.
2. Wzd³u¿ gazoci¹gów redniego cinienia wybudowanych
przed 11 grudnia 2001 r. nale¿y utrzymaæ ich strefy techniczne (odleg³oci podstawowe od gazoci¹gów), a wzd³u¿ gazoci¹gów redniego cinienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy kontrolowane.
3. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê gazoci¹gów redniego cinienia.
4. Dopuszczalne trasy gazoci¹gów nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
5. Projektowane gazoci¹gi nale¿y uk³adaæ poza obrêbem linii
rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê
na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
6. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref technicznych i kontrolowanych, o których mowa w ust. 2, ustalono
w postanowieniach przepisów szczególnych i zamieszczono
w aneksie Nr 5, w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu.
7. W aneksie Nr 4 do niniejszego planu zamieszczono obliczenia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania na gaz
sieciowy.
§ 27
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1. Podstawowym ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
pozostaje istniej¹ca sieæ redniego napiêcia 15 kV, wyprowadzona z rozdzielni sieciowych 15 kV zlokalizowanych poza obszarem objêtym planem, w Jerzmanowicach i Skale.
2. Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii
redniego napiêcia 15 kV, niskiego napiêcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, wokó³ istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, nale¿y pozostawiæ strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania okrelono w przepisach szczególnych.
3. Na rysunku planu oraz w aneksie Nr 7 zaznaczono projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii napowietrznych redniego napiêcia 15 kV,
s³u¿¹ce do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ odbiorców
na nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowê. Dopuszcza siê inne lokalizacje stacji transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynikaj¹cymi ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych.
4. Dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV
oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
5. Linie redniego i niskiego napiêcia mog¹ byæ budowane
jako linie napowietrzne lub kablowe.
6. W przypadku budowy linii napowietrznych w terenach otuliny OPN obowi¹zuje stosowanie s³upów drewnianych
na szczud³ach betonowych. Stosowanie innych rozwi¹zañ
za zgod¹ Dyrektora OPN.
7. Linie kablowe redniego i niskiego napiêcia nale¿y uk³adaæ poza pasem drogowym istniej¹cych i projektowanych
dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê lokalizacjê w pasie drogowym, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.
8. W "strefie ochrony konserwatorskiej" dopuszcza siê rozbudowê sieci elektroenergetycznych redniego napiêcia
i niskiego napiêcia wy³¹cznie w wykonaniu kablowym, a bu-

Poz. 2903

dowê nowych stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/
0,4 kV tylko w wykonaniu wnêtrzowym wolnostoj¹cym
lub wbudowanym w obiekty kubaturowe.
9. W obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzêtem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
10. Kioski wolnostoj¹cych stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w wykonaniu wnêtrzowym powinny charakteryzowaæ siê zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym dostosowanym do wymagañ okrelonych dla danego terenu.
11. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, o których
mowa w ust. 2, ustalono w postanowieniach przepisów
szczególnych i zamieszczono w aneksie Nr 5, w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu.
12. W aneksie Nr 4. do niniejszego planu zamieszczono obliczenia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania
na moc elektryczn¹.
§ 28
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1. Utrzymuje siê istniej¹ce i dopuszcza siê realizacjê indywidualnych systemów grzewczych.
2. Utrzymuje siê istniej¹ce kot³ownie lokalne. Dopuszcza siê
realizacjê nowych kot³owni lokalnych stosuj¹cych paliwa niskoemisyjne.
3. W miejsce wêglowych róde³ ciep³a preferuje siê wykorzystanie paliw niskoemisyjnych lub energii elektrycznej.
§ 29
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
systemów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objêtym planem:
1. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê sieci
infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urz¹dzeniami
infrastruktury telekomunikacji w tym urz¹dzeñ sieci ruchomej publicznej ³¹cznoci telefonicznej, dopuszczalne lokalizacje nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
2. Urz¹dzenia wnêtrzowe infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ:
1) wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych lub wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego terenów,
2) w budynkach wolnostoj¹cych, jako obiekty infrastruktury
telekomunikacji, lokalizowane w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego terenów, pod warunkiem minimalizacji
gabarytów budynków oraz dostosowania wystroju architektonicznego budynków do wymagañ okrelonych
dla przeznaczenia podstawowego terenu,
3) w przypadku koniecznoci budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych
obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
3. W przypadku budowy linii napowietrznych w terenach otuliny OPN obowi¹zuje stosowanie s³upów drewnianych
na szczud³ach betonowych. Stosowanie innych rozwi¹zañ
za zgod¹ Dyrektora OPN.
4. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg dopuszcza siê prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizacjê szafek z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji - na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
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§ 30
Gospodarka odpadami odbywaæ siê bêdzie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami sporz¹dzonym dla ca³ej
Gminy, ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpadów
u ród³a ich powstania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 31
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I US£UGOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MN1 i MN2.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemios³a us³ugowego.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN1 i MN2 pod:
1) lokalizacjê budynków u¿ytecznoci publicznej,
2) lokalizacja inwestycji celu publicznego,
3) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, cie¿ki rowerowe,
5) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach MN1 i MN2 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) w terenie MN 1 dopuszcza siê zabudowê na 50% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych dla zabudowy zagrodowej, 45% dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej,
2) w terenie MN 2 dopuszcza siê zabudowê na 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych dla zabudowy zagrodowej i 35% dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej,
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2,
4) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy zagrodowej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2,
5) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla obiektów us³ugowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2,
6) w terenie MN1 minimum 25% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,
7) w terenie MN2 minimum 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,
8) w terenach MN2 obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ
jak równie¿ zmian pokrycia i ukszta³towania terenu, tworz¹cych bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie.
9) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej
oraz atrialnej,
10) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy bliniaczej,
11) zakaz lokalizacji wie¿ radiokomunikacyjnych,
12) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
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13) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
W przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane,
5. W terenach MN1 i MN2 (za wyj¹tkiem wymienionych w ust. 6)
ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) rzut nowych i rozbudowywanych budynków (nie dotyczy nadbudowy budynków) ma mieæ kszta³t prostok¹ta
lub z³o¿onego z prostok¹tów,
3) wysokoæ budynków mieszkalnych i mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
liczona od poziomu terenu wzd³u¿ rodkowej osi budynku do kalenicy, nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
4) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, liczona od poziomu terenu
wzd³u¿ rodkowej osi budynku do kalenicy, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
5) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie mo¿e przekraczaæ 1,2m; w przypadku spadku terenu- wysokoæ ta
- liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie mo¿e przekraczaæ 1,4 m,
6) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º , kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, z wysuniêtym
przed lico budynku okapem; czêæ szczytowa cian budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem
lub za pomoc¹ deskowania,
7) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
8) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi. Lukarny budowaæ nale¿y w osiach okien
parteru; z dachami dwuspadowymi symetrycznymi,
9) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
10) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym
lub szarym,
11) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
6. Dla budynków u¿ytecznoci publicznej obowi¹zuje:
1) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 12 m - banki, poczta, administracja, kultura, owiata,
obiekty kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalna,
b) 9,5 m - pozosta³e obiekty.
2) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º , kryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym, z wysuniêtym przed lico budynku
okapem; czêæ szczytowa cian budynku oddzielona od cian
bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
3) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych,
4) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym.
§ 32
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I US£UGOWEJ po³o¿one w otulinie Oj-
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cowskiego Parku Narodowego oznaczone na rysunku planu symbolem MN 1/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN 1/ot pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemios³a us³ugowego.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN 1/ot pod:
1) lokalizacjê budynków u¿ytecznoci publicznej,
2) lokalizacja inwestycji celu publicznego,
3) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo - jezdne, miejsca postojowe, cie¿ki rowerowe,
5) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach MN 1/ot ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) w terenie MN 1/ot dopuszcza siê zabudowê na 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych dla zabudowy zagrodowej, 35% dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej,
2) ogranicza siê wielkoæ powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy dla zabudowy jednorodzinnej
i us³ugowej do 300 m2,
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2,
4) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy zagrodowej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2,
5) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla obiektów us³ugowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2,
6) minimum 25% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
7) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej
oraz atrialnej,
8) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy bliniaczej,
9) zakaz lokalizacji wie¿ radiokomunikacyjnych,
10) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
11) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
W przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach MN 1/ot (za wyj¹tkiem budynkow wymienionych w ust. 6) ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) nowe budynki mieszkalne sytuowane maj¹ byæ kalenicowo lub szczytowo do drogi publicznej, w zale¿noci od tradycyjnego usytuowania domów w danej czêci so³ectwa,
3) rzut nowych i rozbudowywanych budynków (nie dotyczy
nadbudowy budynków) ma mieæ kszta³t prostok¹ta; stosunek boków zawieraæ siê ma w przedziale 1 : 1,3 do 1 : 2,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych i mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
liczona od poziomu terenu wzd³u¿ rodkowej osi budynku do kalenicy, nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
5) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, liczona od poziomu terenu

Poz. 2903

wzd³u¿ rodkowej osi budynku do kalenicy, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
6) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie mo¿e przekraczaæ 1m; w przypadku spadku terenu - wysokoæ ta liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie mo¿e przekraczaæ 1,2 m,
7) dachy dwuspadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia
po³aci 35º -42º z wysuniêtym przed lico budynku okapem,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub blach¹ p³ask¹ ocynkowan¹ w arkuszach ³¹czon¹
na spadku na r¹bek stoj¹cy czêæ szczytowa budynku
oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem
lub za pomoc¹ deskowania,
8) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
9) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi. Lukarny budowaæ nale¿y w osiach okien
parteru; z dachami dwuspadowymi, symetrycznymi,
o spadkach mniejszych od spadku dachu g³ównego,
10) k¹t nachylenia po³aci dachowych lukarn i ganków od 25º ,
11) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy drewniane (bejcowane na kolor brunatny),
elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
12) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ceglastym (dachówka), kolorze blachy ocynkowanej
lub popielatym (dachy z blachy),
13) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
6. Dla obiektów u¿ytecznoci publicznej obowi¹zuje:
1) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 12 m - banki, poczta, administracja, kultura, owiata,obiekty kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka
spo³eczna i socjalna,
b) 9,5 m - pozosta³e obiekty,
2) dachy dwuspadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 35º -42º z wysuniêtym przed lico budynku okapem,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub blach¹ ocynkowan¹ w arkuszach ³¹czon¹ na liniach spadku na r¹bek stoj¹cy; czêæ szczytowa budynku
oddzielona od cian bocznych budynku,
3) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane bejcowane na kolor
brunatny, elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
4) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ceglastym (dachówka), kolorze blachy ocynkowanej
lub popielatym (dachy z blachy).
§ 33
1. Wyznacza siê TERENY US£UG oznaczone na rysunku planu
symbolem (U) oznaczone na rysunku planu symbolem (U).
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu U pod:
1) lokalizacjê zabudowy us³ugowej, rzemios³a,
2) budynki u¿ytecznoci publicznej, s³u¿¹ce realizacji celów
publicznych z zakresu administracji, bezpieczeñstwa, owiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej, kultury, sportu i rekreacji, obs³ugi bankowej i wiadczenia us³ug pocztowych.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu U pod:
1) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów U,
2) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
3) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe,
4) budynki gospodarcze, gara¿e,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
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4. W terenach U ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 40% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i redniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2,
4) minimum 40% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
5) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych i us³ugowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
6) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona,
7) w przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach U ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 13 m - banki, poczta, administracja, kultura, owiata,
obiekty kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalnej
b) 9,5 m - pozosta³e obiekty.
3) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37º -45º z wysuniêtym przed lico
budynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt.
5); czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnym,
5) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym,
6) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
7) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.

1) dopuszcza siê zagospodarowanie 35% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i redniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2,
4) minimum 40% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
5) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych i us³ugowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
6) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona,
7) w przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach U/ot ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 13 m - banki, poczta, administracja, kultura, owiata,
obiekty kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalna,
b) 9,5 m - pozosta³e obiekty,
3) dachy dwuspadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 35º -42º z wysuniêtym przed lico budynku okapem,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt.6); czêæ
szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) k¹t nachylenia po³aci dachowych lukarn i ganków od 25º ,
5) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych
tonacjach, elementy drewniane (bejcowane na kolor brunatny), elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
6) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym lub popielatym,
7) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
8) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.

§ 34

§ 35

1. Wyznacza siê TERENY US£UG po³o¿onych w Otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego oznaczone na rysunku planu symbolem (U/ot).
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu U/ot pod:
1) lokalizacjê zabudowy us³ugowej, rzemios³a,
2) budynki u¿ytecznoci publicznej, s³u¿¹ce realizacji celów
publicznych z zakresu administracji, bezpieczeñstwa, owiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej, kultury, sportu i rekreacji, obs³ugi bankowej i wiadczenia us³ug pocztowych.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu U/ot pod:
1) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów U/ot,
2) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
3) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe,
4) budynki gospodarcze, gara¿e,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach U/ot ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:

1. Wyznacza siê TERENY US£UG PUBLICZNYCH - oznaczone
na rysunku planu symbolem U(p).
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U(p) pod:
1) budynki u¿ytecznoci publicznej z zakresu: administracji,
bezpieczeñstwa, owiaty, nauki, zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej, kultury, kultu religijnego oraz obs³ugi bankowej i wiadczenia us³ug pocztowych,
2) obiekty sportu i rekreacji zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹
terenu.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U(p) pod:
1) mieszkania zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
2) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów U(p),
3) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
4) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe,
5) budynki gospodarcze i gara¿e,
6) obiekty ma³ej architektury,
7) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
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4. W terenach U(p) ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 40% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i redniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2,
4) minimum 35% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych,
6) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona,
7) w przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach U(p) ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu wzd³u¿
rodkowej osi budynku do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ:
a) 13 m - banki, poczta, administracja, kultura, owiata,
kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna
i socjalnej,
b) 9,5 m - pozosta³e obiekty,
3) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci dachowych 37º -45º z wysuniêtym
przed lico budynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt. 5). W przypadkach uzasadnionych wzglêdami technologicznymi dopuszcza siê stosowanie dachów
o innym k¹cie nachylenia po³aci dachowych. Czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku
gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnym,
5) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym
lub szarym,
6) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
7) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 36
1. Wyznacza siê TERENY KULTU RELIGIJNEGO po³o¿one w otulinie OPN oznaczone na rysunku planu symbolem U(k)/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu U(k)/ot pod:
1) obiekty kultu religijnego,
2) towarzysz¹ca zabudowa mieszkaniowa.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U(k)/ot pod:
1) obiekty gospodarcze i us³ugowe zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
2) drogi wewnêtrzne i miejsca postojowe,
3) obiekty ma³ej architektury,
4) tereny zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady, warunki, parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê indywidualn¹ formê kocio³a i obiektów
ma³ej architektury,
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2) forma architektoniczna nowej zabudowy mieszkaniowej
i zwi¹zanej z us³ugami specjalistycznymi musi byæ zharmonizowana z istniej¹cymi obiektami i dostosowana
do wymogów okrelonych w § 32, ust. 5.
§ 37
1. Wyznacza siê TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WODOCI¥GI (W) z podstawowym przeznaczeniem terenu
pod lokalizacjê ujêæ wody i zbiorników wyrównawczych.
2. W terenach W dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów administracyjno-gospodarczych zwi¹zanych
z wodoci¹gami,
2) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) dróg wewnêtrznych i powierzchni manewrowych,
4) zieleni.
3. W terenach W ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) wokó³ obiektu, w obrêbie terenie W nale¿y zlokalizowaæ
pas zieleni izolacyjnej,
2) obowi¹zuje wkomponowanie obiektu w krajobraz,
3) strefa uci¹¿liwoci obiektu nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu W.
4. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹
uwzglêdniaæ:
1) zapewnienie bezpieczeñstwa sanitarnego zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuj¹
zasady kszta³towania zabudowy zawarte w § 31 ust. 5.
§ 38
1. Wyznacza siê TERENY DRÓG PUBLICZNYCH oznaczone
na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDZ, KDD,
KDL pod drogi i ulice publiczne.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów KDZ, KDD,
KDL pod:
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia, nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ np. zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie
z przepisami szczególnymi,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzone przystanki dla pasa¿erów,
4) zieleñ o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
5) obiekty s³u¿¹ce izolacji od uci¹¿liwoci komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury,
7) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w formie
zatok postojowych lub parkingów przykrawê¿nikowych.
4. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) ulice / drogi KDZ
20 m,
2) ulice KDL
12 m,
3) ulice / drogi KDD
10 m.
5. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych dla nie oznaczonych na rysunku planu dróg
wewnêtrznych i ci¹gów pieszo - jezdnych:
1) drogi wewnêtrzne
8 m,
2) ci¹gi pieszo - jezdne
6 m.
6. Dla dróg i ulic poszczególnych klas ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich modernizacji:
1) ulice / drogi KDZ:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoæ jezdni - minimum 6,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obustronny,
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2) ulice KDL:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoæ jezdni - minimum 5,5 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obustronny,
3) ulice KDD:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoæ jezdni - minimum 5,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych minimum jednostronny,
4) drogi wewnêtrzne:
a) jednojezdniowe z jednym pasem ruchu i mijankami,
b) szerokoæ jezdni - minimum 3,5 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; jednostronny.
7. Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z okrelonymi w przepisach szczególnych.
8. W terenach po³o¿onym w otulinie OPN forma architektoniczna przystanków musi byæ zgodna z tradycyjn¹.
§ 39
1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH oznaczone
na rysunku planu symbolem R1.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów R1 pod:
1) uprawy rolne,
2) zadrzewienia i zakrzewienia.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów R1 pod:
1) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2) szlaki turystyczne i cie¿ki rowerowe,
3) drogi do pól,
4) niekubaturowe urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej,
w tym urz¹dzenia melioracji,
5) wprowadzanie zieleni maj¹cej znaczenie przeciwerozyjne.
4. W terenach R1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê zagrodow¹, dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i wymianê substancji istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki siedliskowej
pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej
do wymogów okrelonych w § 31 ust. 5,
2) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych i gara¿y wy³¹cznie w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej do wymogów
okrelonych w § 31 ust. 5,
3) w terenach po³o¿onych w otulinie OPN obowi¹zuje zakaz
lokalizacji wie¿ radiokomunikacyjnych.
§ 40
1. Wyznacza siê TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH RÓDL¥DOWYCH - oznaczone na rysunku planu symbolem WS.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów WS pod cieki i zbiorniki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów WS pod:
1) urz¹dzenia wodne,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) drogi dojazdowe,
4) przeprawy mostowe,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów WS:
1) zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych cieków
sanitarnych i przemys³owych,
2) utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad
ochrony przeciwpowodziowej.
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5. W terenach po³o¿onych w otulinie OPN obowi¹zuj¹ zasady
zawarte w § 11.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 41
Wysokoæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieruchomoci, której wartoæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu (stosownie do postanowieñ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
ustala siê w stosunku do terenów oznaczonych symbolami:
1) dla terenów: MN1, MN1/ot, MN2, U, U(p), U(ot) - 30% wzrostu wartoci nieruchomoci,
2) dla pozosta³ych terenów - 0%.
§ 42
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.
§ 43
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SU£OSZOWA
so³ectwo SU£OSZOWA II
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1 : 5 000
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RYSUNEK PLANU

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/193/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Ustalenia obowi¹zuj¹ce wynikaj¹ce z ustaleñ planu
granice obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania
tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej
tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej
po³o¿one w otulinie OPN
tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej
tereny us³ug
tereny us³ug po³o¿one w otulinie OPN
tereny us³ug publicznych
tereny us³ug kultu religijnego po³o¿one w otulinie OPN

UK£AD ARKUSZY

tereny infrastruktury technicznej - wodoci¹gi
KDZ, KDL, KDD - tereny dróg i ulic publicznych
tereny rolne
strefa terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
korytarze ekologiczne
wody powierzchniowe ródl¹dowe
Ustalenia obowi¹zuj¹ce wynikaj¹ce w przepisów szczególnych
granica otuliny OPN
granica otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
pomniki przyrody
strefa ochrony archeologicznej
stanowiska archeologiczne kat. I
stanowiska archeologiczne kat. II
strefa ochrony bezporedniej ujêæ wody
strefa ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza
strefy techniczne wokó³ istniej¹cych i projektowanych
napowietrznych linii redniego napiêcia 15 kV
strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV
Informacje dodatkowe nie stanowi¹ce ustaleñ planu
szlaki turystyki pieszej
projektowana cie¿ka rowerowa
Obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
"Czêstochowa" J3 - ca³e so³ectwo
granice so³ectw
granice Gminy

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVIII/193/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU CZÊCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy:
/S

'DWD

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II
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Za³¹czniki:
 zbiór uwag zamieszczonych w wykazie
Wniosek z³o¿ony w trakcie wy³o¿enia nie podlega³ rozpatrzeniu ze wzglêdu na po³o¿enie poza obszarem planu (teren
wy³¹czony uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXIV/168/04 z dnia 16 grudnia 2004.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

Aneks Nr 1

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVIII/193/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania

SPIS OBIEKTÓW
WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKÓW WKZ

/S

/RNDOL]DFMD

2ELHNW

&]DV

2SLV

8ZDJL

SRZVWDQLD

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku) rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, przyjmuj¹c zasady finansowania wymienionych
inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
rodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ z Bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach strukturalnych
funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskanie
rodków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i rodków pomocowych bêd¹ prowadzone samodzielnie przez Gminê.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
prowadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi na terenie Gminy, tak aby optymalizowaæ wydatki publiczne, np. poprzez budowê infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy dróg, b¹d innych inwestycji realizowanych
na terenie Gminy.
Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, przyjmuje siê uwzglêdnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkoci¹ poniesionych nak³adów na 1 mieszkañca,
korzystaj¹cego z realizowanej infrastruktury.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk
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Do oszacowania sumarycznego przyrostu poboru mocy
elektrycznej i gazu sieciowego przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia, przedstawione poni¿ej:
a) podstaw¹ do obliczeñ dla obszarów zabudowy mieszkaniowej by³a przewidywana liczba mieszkañ (domów jednorodzinnych - gospodarstw domowych), których wybudowanie
prognozuje siê w okresie od 2004 do 2020 roku w³¹cznie,
b) za³o¿ono, ¿e energia elektryczna nie bêdzie wykorzystywana do celów grzewczych,
c) za³o¿ono, ¿e tylko okrelony odsetek domów jednorodzinnych bêdzie ogrzewany gazem,
d) nie uwzglêdniono niewielkiego wzrostu poboru mocy elektrycznej na owietlenie nowych dróg na obszarze objêtym planem,
e) nie uwzglêdniono wzrostu poboru mocy elektrycznej i gazu
na cele produkcyjne i dzia³alnoæ us³ugow¹ - na etapie wyznaczania w planie przeznaczenia terenów, nieznana jest
bowiem energoch³onnoæ obiektów produkcyjnych i us³ugowych, które mog¹ zostaæ wzniesione w przysz³oci,
f) jednostkowe wskaniki poboru mocy elektrycznej, wspó³czynniki jednoczesnoci i wspó³czynniki mocy przyjêto na podstawie wytycznych, opracowanych przez Energoprojekt Poznañ,
g) jednostkowe wskaniki zu¿ycia gazu ziemnego GZ50 i wspó³czynniki jednoczesnoci przyjêto na danych zamieszczonych
w publikacji: B¹kowski K.: Gazyfikacja. WNT Warszawa 1996.
Przedstawiona prognoza przewidywanego przyrostu poboru mocy i gazu sieciowego dla okresu najbli¿szych 17 lat jest
obarczona b³êdami, charakterystycznymi dla wszelkich prognoz. W przypadku tej prognozy podstawowym ród³em b³êdów mo¿e byæ inne, ni¿ za³o¿one, ukszta³towanie siê rzeczywistej struktury poboru mocy elektrycznej i zu¿ycia gazu. Decyduj¹cy wp³yw na takie rozbie¿noci bêd¹ mia³y:
1) trafnoæ prognozy przyrostu liczby gospodarstw domowych,
2) koniunktura gospodarcza i zamo¿noæ spo³eczeñstwa,
3) przysz³e relacje cen ró¿nych noników energii,
4) prowadzenie procesów inwestycyjnych przez prywatnych
inwestorów,
5) postêp technologiczny zmierzaj¹cy do energooszczêdnoci.

SZACUNKOWY PRZYROST POBORU
MOCY ELEKTRYCZNEJ I GAZU SIECIOWEGO
Przyrost poboru mocy elektrycznej i gazu sieciowego na cele budownictwa mieszkaniowego oszacowano na podstawie
prognozowanego wzrostu liczby gospodarstw domowych
do 2020 r. w Gminie Su³oszowa. Prognozowany przyrost liczby gospodarstw w latach 2004 - 2004 r. obliczono na podstawie danych zaczerpniêtych ze róde³ statystyki publicznej (GUS
- Bank Danych Regionalnych, adres internetowy:
www.stat.gov.pl). Wykorzystano publikowan¹ w wymienionej
witrynie internetowej liczbê mieszkañ oddawanych do u¿ytku
w latach od 1995 do 2001 r. Wg danych GUS ruch budowlany
w Gminie Su³oszowa jest niewielki. W podanym okresie wystêpowa³y zarówno lata o nieco wiêkszej liczbie oddanych
mieszkañ (rok 1997 - 7 mieszkañ) jak i lata, w których nie oddano do u¿ytku ¿adnego mieszkania (rok 1998). Do prognozy przyjêto, ¿e do 2020 r. bêdzie oddawana do u¿ytku corocznie liczba
mieszkañ równa redniej rocznej z okresu 1995 - 2001. Oczekiwany przyrost liczby mieszkañ w okresie 2004 - 2020 szacuje
siê na 44 mieszkania - domy jednorodzinne, na obszarze ca³ej
Gminy Su³oszowa.
Innymi wskanikami, które mog¹ potwierdziæ niewielki, prognozowany przyrost liczby domów w gminie Su³oszowa jest
systematycznie malej¹ca liczba mieszkañców, a tak¿e niewielka liczba wniosków o wyznaczenie nowych terenów budowlanych zg³oszonych do planu, mimo ma³ych rezerw terenów budowlanych - w porównaniu z innymi gminami regionu.
Dla potrzeb planów miejscowych, opracowywanych dla poszczególnych so³ectw, prognozowany przyrost liczby mieszkañ w ca³ej Gminie rozdzielono na poszczególne miejscowoci
wprost proporcjonalnie do liczby mieszkañców w poszczególnych so³ectwach.

Tabela 1. Wyniki obliczeñ przyrostu poboru mocy elektrycznej i gazu sieciowego
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INFORMACJA O SZEROKOCIACH STREF
Zasiêgi stref technicznych i warunki ich zagospodarowania
- informacje uzupe³niaj¹ce nie stanowi¹ce ustaleñ planu
A. Elektroenergetyka
Przepisy szczególne, obowi¹zuj¹ce podczas opracowywania projektu planu
 Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 padziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. Nr 192, poz. 1883.
 Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku. Dz. U. Nr 66, z
1998 r., poz. 436.
Przepisy szczególne, których stosowanie nie jest obowi¹zkowe, lecz zalecane do stosowania na zasadzie dobrowolnoci w okresie opracowywania projektu planu
 PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pr¹du przemiennego z przewodami roboczymi go³ymi.
 PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Zasiêgi stref technicznych:
1) istniej¹cej lub projektowanej linii napowietrznej 15 kV - 2 x
7 m (po obu stronach osi linii), na terenach przeznaczonych
do zalesienia nale¿y wy³¹czyæ z zalesienia pas ochronny
o szerokoci 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii);
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa;
2) istniej¹cej lub projektowanej stacji transformatorowej 15/
0,4 kV - pas terenu o szerokoci 5 m wokó³ obrysu stacji;
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa;
3) istniej¹cej lub projektowanej linii napowietrznej 0,4 kV - 2 x
3 m (bo obu stronach osi linii);
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa;
4) istniej¹cej lub projektowanej linii kablowej redniego napiêcia 15 kV lub niskiego napiêcia 0,4 kV - szerokoæ strefy
technicznej nie przekracza 1 m i nie stwarza istotnych ograniczeñ przestrzennych;
dotyczy:
obszaru ca³ej Gminy Su³oszowa.
Warunki zagospodarowania stref technicznych
Strefy wymienione w p. od A.1) do A.4) powinny pozostaæ
wolne od zabudowy oraz wysokiej rolinnoci (drzew i krzewów).
Podane wielkoci nale¿y traktowaæ jako orientacyjne (z wyj¹tkiem pasów ochronnych wy³¹czonych z zalesiania), bowiem
dok³adny rozmiar strefy technicznej linii napowietrznej o okrelonym napiêciu znamionowym zale¿y od szeregu czynników,
odleg³oæ przewodu linii od planowanej zabudowy, wysokoæ
i konstrukcja s³upa linii, obci¹¿enie linii i temperatura otoczenia. Zarówno wysokoæ zawieszenia przewodu nad poziomem
terenu, jak i rodzaj s³upa s¹ zmienne na trasie linii elektroenergetycznych.
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W napowietrznych sieciach elektroenergetycznych o napiêciach poni¿ej 110 kV czynnikami decyduj¹cymi o rozmiarze
strefy technicznej s¹ wymagania eksploatacyjne (np. koniecznoæ dostêpu do linii podczas remontu), wzglêdy bezpieczeñstwa przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym i skutkami awarii mechanicznych linii - a nie oddzia³ywanie elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego - jak w przypadku
linii o napiêciu 110 kV i wy¿szym.
W konsekwencji, nale¿y przyj¹æ jako zasadê, ¿e ewentualne zagospodarowywanie podanych powy¿ej stref technicznych
powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane z operatorem sieci.
B. Zaopatrzenie w gaz
Podstawowe przepisy szczególne zwi¹zane z uwarunkowaniami przestrzennymi
1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz.U. Nr 97/2001 z 11 wrzenia 2001 r.,
poz. 1055).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).
3. Zarz¹dzenie Ministra Przemys³u z dnia 24 czerwca 1989 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 45/1989 z dnia 26 lipca 1989 r.,
poz. 243).
4. Rozporz¹dzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
sieci gazowe (Dz.U. Nr 21/1978 z 13 wrzenia 1978 r., poz. 94).
Wszystkie wymienione powy¿ej przepisy charakteryzuj¹
siê wspóln¹ cech¹ - ka¿dy z nich nie obejmuje sieci gazowych,
które zosta³y wybudowane lub otrzyma³y pozwolenie na budowê w okresie poprzedzaj¹cym okres obowi¹zywania danego przepisu.
Wymiary stref kontrolowanych (rozp. 1.) lub odleg³oci podstawowe (rozp. 2 - 4), odnosz¹ siê zarówno do lokalizowania
gazoci¹gów w stosunku do istniej¹cych obiektów terenowych
jak i sytuacji odwrotnej - sytuowania obiektów terenowych
w pobli¿u istniej¹cych gazoci¹gów. Wymiary te ró¿ni¹ siê w poszczególnych przepisach (ulega³y zmniejszeniu w coraz to nowszych przepisach), bowiem zaostrzane by³y wymagania techniczne stawiane budowanym sieciom gazowym. W konkluzji,
do zgodnego z przepisami wyznaczenia odleg³oci podstawowych danego obiektu terenowego od gazoci¹gu redniego cinienia, potrzebne s¹ nastêpuj¹ce informacje:
 cinienie nominalne gazoci¹gu,
 data uzyskania pozwolenia na budowê danego gazoci¹gu,
Kompletem tych informacji dysponuje operator sieci i w jego gestii le¿y okrelenie odleg³oci podstawowych.
Odleg³oci podstawowe i zasiêgi stref kontrolowanych:
1) odleg³oci podstawowe istniej¹cych gazoci¹gów redniego
cinienia podano w tabeli 1,
2) szerokoæ strefy kontrolowanej projektowanych gazoci¹gów
redniego cinienia, o cinieniu gazu 0,5 MPa i mniejszym 1 m, przy czym linia rodkowa strefy kontrolowanej pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu,
3) dla gazoci¹gów projektowanych, uk³adanych w przecinkach
lenych powinien byæ wydzielony pas gruntu, o szerokoci
po 2 m z obu stron gazoci¹gu, bez drzew i krzewów.
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Warunki zagospodarowania stref
Pas terenu o szerokociach podanych w p. B.1) mo¿e byæ
uprawiany rolniczo lub ogrodniczo (z wy³¹czeniem drzew
i krzewów).

Poz. 2903

W strefach kontrolowanych gazoci¹gów projektowanych p. B.2) i B.3) nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych
sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz nie powinna byæ podejmowana ¿adna dzia³alnoæ mog¹ca zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza siê, za zgod¹ operatora sieci gazowej, urz¹dzanie parkingów nad gazoci¹giem.

Tabela 1: Odleg³oci podstawowe od obiektów terenowych dla gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o cinieniu gazu nie wiêkszym ni¿ 0,4 MPa - Za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).
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dotyczy:

terenów zgazyfikowanych w Gminie Su³oszowa.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

Aneks Nr 6
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
GMINY SU£OSZOWA
1. Uk³ad drogowy w studium uwarunkowañ
G³ówne cele polityki komunikacyjnej skupiaj¹ siê na:
 zapewnienie mieszkañcom Gminy dogodnej dostêpnoci
do miejsc pracy, zamieszkania, urzêdów, szkó³ i innych us³ug
oraz transportu w akceptowanych standardach i minimalizacji transportoch³onnoci uk³adu komunikacyjnego,
 zapewnienie dojazdów mieszkañcom do gospodarstw poprzez budowê dróg gminnych, eliminacji b¹d ³agodzeniu
uci¹¿liwoci funkcjonalnych,
 wykorzystaniu dogodnego po³o¿enia Gminy w stosunku
do uk³adu dróg g³ównych miêdzyregionalnych i ponadregionalnych dla aktywizacji terenów Gminy,
 udostêpnienie alternatywnych dróg o odpowiednich, dostosowanych do ruchu parametrach technicznych warunkuj¹cych
ograniczenie ruchu ko³owego w granicach OPN i otuliny,
 zapewnienie dogodnych powi¹zañ poszczególnych obszarów
Gminy z uk³adem ponadregionalnym,
 wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy rezerwy terenu pod projektowany

w ramach "Studium...." wêze³ przestrzenny skrzy¿owania
bezkolizyjnego obwodnicy OPN w "Centrum Su³oszowa"
z drog¹ nr 773,
 wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lokalizacji dróg gminnych w Su³oszowej I
na po³udniowym i pó³nocnym zboczu doliny Pr¹dnika dla zapewnienia dojazdu do istniej¹cych gospodarstw i mieszkañ,
 realizacji obwodnicy OPN na odcinku Su³oszowa - Jerzmanowice, jako brakuj¹cego najmniej uci¹¿liwego dla mieszkañców i rodowiska naturalnego, powi¹zania z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym,
 sukcesywnej modernizacji sieci powi¹zañ lokalnych (dróg
gminnych) poprzez niezbêdne punktowe korekty przebiegów
tych dróg w planie i profilu, podwy¿szenie ich nonoci, standardu funkcjonalnego i stanu bezpieczeñstwa,
 opracowanie koncepcji i sukcesywna realizacja sieci niezale¿nych od uk³adu drogowego tras rowerowych,
 konsekwentnej polityki w zakresie udostêpniania miejsc
do parkowania w obrêbie modernizowanych uk³adów komunikacyjnych.
Przedstawione propozycje inwestycji publicznych wynikaj¹
ze "Strategii Rozwoju Gminy Su³oszowa" oraz celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego okrelonych w studium wraz z zasadami polityki przestrzennej.
Propozycje te winny stanowiæ punkt wyjcia dla okrelenia
programów inwestycyjnych krótko i d³ugoterminowych (do i powy¿ej 5 lat).
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2. Uk³ad komunikacji drogowej
2.1. Model uk³adu drogowego
Gmina Su³oszowa znajduje siê na Jurze Krakowsko - Czêstochowskiej w bezporednim otoczeniu Ojcowskiego Parku Narodowego. Osadnictwo wsi Su³oszowa wykorzystuje w znacznej
czêci dolinê Pr¹dnika. Znaczn¹ czêæ obszaru Gminy stanowi¹
wzniesienia Jury Krakowsko - Czêstochowskiej. Takie po³o¿enie
powoduje, ¿e uk³ad komunikacyjny wciniêty jest w g³êbok¹ dolinê Pr¹dnika b¹d pokonuje w najdogodniejszych miejscach skarpy doliny. Model g³ównych elementów uk³adu drogowego Gminy nawi¹zuje do tego ukszta³towania terenu. Przez rodek Gminy
przechodzi droga wschód - zachód od której w centralnej czêci
odchodzi inna droga tworz¹c literê "Y". We wschodniej czêci,
czyli u góry litery "Y" jako modelowego zapisu uk³adu drogowego pojawia siê ³¹cznik spinaj¹cy. Do tych g³ównych elementów
uk³adu drogowego podwi¹zane s¹ elementy siêgaczy o charakterze lokalnym. S³aboci¹ uk³adu Gminy jest brak elementów
obwodnicowych a droga g³ówna pe³ni równoczenie funkcjê drogi
lokalnej. Model ten nawi¹zuje do historycznego osadnictwa
2.2. Uk³ad drogowy
Obszar Gminy Su³oszowa jest obecnie i bêdzie w przysz³oci obs³ugiwany przez ni¿ej wymienione drogi. Dla odci¹¿enia
Ojcowskiego Parku Narodowego proponowany jest inny przebieg drogi wojewódzkiej.
Od wielu lat proponowane jest powstanie obwodnicy Ojcowskiego Parku Narodowego u³atwiaj¹cej przejêcie ruchu samochodowego z istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 773 przebiegaj¹cej obecnie przez terena parku. Postulat taki zg³asza³o
równie¿ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³oszowa.
W celu ukszta³towania obwodnicy Ojcowskiego Parku Narodowego proponujemy zmianê przebiegu drogi wojewódzkiej nr 773 wg za³¹czonego rysunku. Droga wojewódzka nr 773
pokrywa³aby siê na 6 kilometrach przebiegu z drog¹ wojewódzk¹ nr 778, po czym wykorzysta³aby drogê powiatow¹
nr 18118. Dla realizacji tego przedsiêwziêcia konieczn¹ jest
budowa oko³o 500 m nowej drogi. Oczywistym jest, ¿e dla uzyskania standardów drogi klasy Z nale¿a³oby w przysz³oci poszerzyæ istniej¹c¹ jezdniê drogi powiatowej nr 18118 do 6 m
a w liniach rozgraniczaj¹cych do 30 m.
Równoczenie z takim ukszta³towaniem obwodnicy OPN
nale¿a³oby zlokalizowan¹ na terenie OPN drogê wojewódzk¹
nr 773 zdegradowaæ do funkcji ci¹gu pieszo - rowerowego
o prêdkoci 30 km/h z mo¿liwoci¹ dojazdu samochodem tylko
w³acicieli posesji.
Na zdegradowanym odcinku drogi wojewódzkiej nale¿a³oby przewidzieæ tak¿e mo¿liwoæ funkcjonowania ekologicznej
komunikacji zbiorowej np. w postaci: meleksów, wozów konnych, riksz rowerowych itp. u³atwiaj¹cej dostêpnoæ OPN
dla osób starszych i niepe³nosprawnych.
Warto dodaæ, ¿e takie ukszta³towanie obwodnicy OPN poprawia tak¿e sytuacjê czêci wsi Su³oszowa, gdy¿ ruch tranzytowy przebiegaj¹cy drog¹ wojewódzk¹ w kierunku Krakowa
i Olkusza omin¹³by tak¿e znaczn¹ czêæ wsi.Tymczasem mo¿liwoci poprawy standardu obecnej drogi wojewódzkiej nr 773
na terenie wsi Su³oszowa s¹ bardzo ograniczone. Nie ma tak¿e mo¿liwoci wprowadzenia po¿¹danej 30 m szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych. Zwarta zabudowa i zwi¹zane z tym
wzglêdy bezpieczeñstwa ruchu wymagaj¹ ograniczenia prêdkoci tak¿e na terenie wsi Su³oszowa do 30 km/h co k³óci siê
z funkcj¹ drogi wojewódzkiej.
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Klasy dróg oraz szerokoci linii rozgraniczaj¹cych zosta³y
ustalone w oparciu o:
 Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430),
 sposób zabudowy wokó³ dróg,
 istniej¹cy standard dróg.
Droga wojewódzka Nr 778 Kraków - Zielonki - Ska³a -Wielmo¿a - Wolbrom
Droga wojewódzka Nr 778 Kraków - Zielonki - Ska³a -Wielmo¿a - Wolbrom klasy "G" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 30 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o dobrym standardzie równoci, szerokoæ jezdni 6 m, pobocza ziemne o szerokoci 0,75 m. Nowa zabudowa wzd³u¿ drogi winna byæ
kszta³towana w odleg³oci co najmniej 25 m od krawêdzi jezdni.
Droga wojewódzka Nr 773 Weso³a - Ska³a - Su³oszowa Sieniczno (Olkusz)
Droga wojewódzka Nr 773 Weso³a - Ska³a - Su³oszowa Olkusz klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o dobrym
standardzie równoci, szerokoæ jezdni 6 m, chodniki 1,5 - 2 m
w Su³oszowej, 5,5 m miêdzy Pieskow¹ Ska³¹ a Ojcowem i tu
brak poboczy ziemnych. Nowa zabudowa wzd³u¿ drogi winna
byæ kszta³towana w odleg³oci co najmniej 25 m od krawêdzi
jezdni a w obszarze Su³oszowej 15 m.
Droga powiatowa Nr 18117 Kolonia Weso³a - Pieskowa Ska³a
Droga powiatowa Nr 18117 Kolonia Weso³a - Pieskowa
Ska³a klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o niskim
standardzie równoci, szerokoæ jezdni 5 m, brak poboczy ziemnych. W przysz³oci drogê nale¿y zmodernizowaæ do szerokoci jezdni 6 m, pobocza ziemne po 1 m, zatoki autobusowe
w rejonie przystanków, chodniki w obszarach zabudowy. Nowa
zabudowa wzd³u¿ drogi winna byæ kszta³towana w odleg³oci
co najmniej 20 m od krawêdzi jezdni.
Droga powiatowa Nr 18118 Su³oszowa - Kolonia Poprzeczna
Droga powiatowa Nr 18118 Su³oszowa - Kolonia Poprzeczna klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum
20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹ o niskim standardzie równoci, szerokoæ jezdni 5 m, brak poboczy ziemnych.
W przysz³oci drogê nale¿y zmodernizowaæ do szerokoci jezdni 6 m, pobocza ziemne po 1 m, zatoki autobusowe w rejonie
przystanków, chodniki w obszarach zabudowy. Nowa zabudowa wzd³u¿ drogi winna byæ kszta³towana w odleg³oci co najmniej 20 m od krawêdzi jezdni.
Droga powiatowa Nr 18281 Przeginia - Su³oszowa II - Trzyci¹¿ (przysz³a obwodnica N-S OPN) w zwi¹zku z ww. propozycj¹ z tej drogi nale¿a³oby zrezygnowaæ
Droga powiatowa Nr 18116 Ojców - Wola Kalinowska - S¹spów - Jerzmanowice
Droga powiatowa Nr 18116 Ojców - Wola Kalinowska - S¹spów - Jerzmanowice klasy "Z" o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 20 m. Obecnie droga ma jezdniê bitumiczn¹
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o rednim standardzie równoci, szerokoæ jezdni 5,5 m (na ³ukach poszerzenia), pobocza ziemne o szerokoci 1 m wysokie
i zaroniête. W przysz³oci drogê nale¿y zmodernizowaæ do szerokoci jezdni 6 m, pobocza ziemne po 1 m, zatoki autobusowe
w rejonie przystanków, chodniki w obszarach zabudowy i wtedy
szerokoæ jezdni 7 m. Nowa zabudowa wzd³u¿ drogi winna byæ
kszta³towana w odleg³oci co najmniej 20 m od krawêdzi jezdni.
Drogi gminne
Drogi gminne swoj¹ gêst¹ sieci¹ uzupe³niaj¹ uk³ad drogowy
Gminy. Wg wykazu Urzêdu Gminy sieæ ta obejmuje 75 dróg. Czêsto s¹ to drogi bardzo krótkie o charakterze siêgaczy dochodz¹ce
do dróg wy¿szych klas. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MinistraTransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
poz. 430) powinny to byæ drogi klasy "L" o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 15 m (minimum 12 m) o szerokoci jezdni minimum 5,0 m lub drogi dojazdowe klasy "D" o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 15 m (minimum 10 m) o szerokoci jezdni minimum 3,0 m (droga jednopasmowa z mijankami).
3. Uk³ad rowerowy
Gmina Su³oszowa powinna zadbaæ o stworzenie lepszych
warunków dla ruchu rowerowego. Naturalnym ci¹giem rowerowym powinna pozostaæ Dolina Pr¹dnika. Z chwil¹ usuniêcia
samochodów z Ojcowskiego Parku Narodowego istniej¹ca droga stanie siê naturalnym ci¹giem ruchu pieszo - rowerowego.
Natomiast sposób obs³ugi ruchu rowerowego na terenie wsi
Su³oszowa musi byæ przeanalizowany bardziej szczegó³owo.
Ruch rowerowy mo¿e siê odbywaæ po doæ gêstej, ale nieznacznie obci¹¿onej ruchem samochodowym sieci dróg gminnych i powiatowych. W celu poprawy sytuacji nale¿y zastosowaæ rodki tzw. "soft mobility" tzn. u³atwieñ dla rowerzystów
na istniej¹cym uk³adzie drogowym w postaci:
 wykorzystania chodników przez rowerzystów wspólnie z pieszymi,
 kanalizacji ruchu z uwzglêdnieniem rowerzystów na skrzy¿owaniach,
 wydzielania cie¿ek rowerowych w obszarach zabudowanych, ale czytelnie pod³¹czonych do jezdni lub chodników,
 wspólnego u¿ytkowania dróg ze samochodami, ale z elementami uspokojenia ruchu i ograniczenia prêdkoci do 30 km/h
tz.TEMPO 30.
Obiekty us³ugowe powinny byæ wyposa¿one w stojaki rowerowe. Nale¿y d¹¿yæ do dalekiej integracji rodków komunikacji zbiorowej (w przypadku Gminy Su³oszowa autobusowej)
i roweru.
Gmina Su³oszowa powinna rozwijaæ turystykê rowerow¹,
ze wzglêdu na trudny teren opart¹ na rowerach górskich. Baz¹
rozwojow¹ dla tej turystyki mog¹ byæ istniej¹ce turystyczne
szlaki piesze. Proponuje siê zatem przekszta³cenie pieszego
szlaku turystycznego Orlich Gniazd (kolor czerwony) w szlak
pieszo - rowerowy.
4. Prognoza ruchu
4.1. Wprowadzenie
Podstawowym ród³em informacji o wielkoci i strukturze
ruchu na drogach krajowych w Polsce jest Generalny Pomiar
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Ruchu (PG). Pomiary takie wykonuje siê co 5 lat i na ich podstawie oblicza siê tzw. rednioroczne dobowe natê¿enie ruchu
(DR), okrelaj¹ce wielkoæ ruchu na danym odcinku drogi
w pojazdach rzeczywistych na dobê [P/d].
Pojazdy, dla których okrela siê DR
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Pomiary Generalne wykonuje siê w ustalonych przekrojach drogowych, tzw. punktach pomiarowych. Punkty maj¹
numery i nazwy. Na niektórych punktach mierzy siê dodatkowo iloæ pojazdów ciê¿kich, czyli o nacisku powy¿ej 80 kN/o
(8 ton/o).
Oprócz pomiarów generalnych wykonywane s¹ równie¿
pomiary ci¹g³e za pomoc¹ liczników typu Fisher-Porter. Dziêki nim mo¿na siê przekonaæ o zmianach zachodz¹cych w ruchu w ci¹gu doby, w poszczególnych dniach tygodnia i miesi¹cach. Niestety liczniki ustawione s¹ w bardzo niewielu punktach (zaledwie kilkanacie punktów w ca³ej Polsce) i w dodatku czêsto ulegaj¹ awarii. Natomiast niewiele wiemy o wielkoci ruchu na pozosta³ych drogach (powiatowe, gminne),
gdy¿ nie s¹ na nich przeprowadzane systematyczne pomiary. Przy okazji modernizacji tych dróg oraz przy okazji opracowywania studiów komunikacyjnych przeprowadzane s¹ pomiary okazjonalne. Ostatnio przy okazji pomiaru generalnego na drogach krajowych wykonano pomiary na niektórych
drogach powiatowych.
4.2. Ruch na uk³adzie drogowym Gminy Su³oszowa
Opracowanie bazuje na pomiarach generalnych z 1995
i 2000 roku przeprowadzonych na drogach wojewódzkich
nr 773 i 778. Pomiary generalne z 1995 roku niezbêdne s¹
do ustalenia ³adunków krytycznych a pomiary generalne 2000
prezentuj¹ obecn¹ wielkoæ ruchu i s¹ niezbêdne do uzyskania
wiarygodnej prognozy ruchu a w konsekwencji innych prognoz np. poziomu emisji spalin czy poziomu ha³asu.
Na drogach powiatowych ich zarz¹dca nie przeprowadzi³
¿adnych pomiarów ruchu. Z braku pomiarów autor tego opracowania musia³ sam je przeprowadziæ. Z pomiarów i prognoz
wynika wzrost g³ównie ruchu samochodów osobowych.
Istniej¹ce i prognozowane natê¿enie ruchu (w pojazdach/
dobê) przedstawia siê nastêpuj¹co:
Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 773 na odcinku Ska³a - Su³oszowa
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 773 na odcinku Sieniczno - Su³oszowa
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 778 na odcinku Ska³a - Trzyci¹¿
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze powiatowej Nr 18117 Kolonia Weso³a - Pieskowa Ska³a
5RG]DMSRMD]GX

5D]HPSRMD]G\VDPRFKRGRZH

æ'5

æ'5

ZSG

ZSG





æ'5
ZSG




Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze powiatowej Nr 18118 Su³oszowa - Kolonia Poprzeczna
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Prognoza i istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze powiatowej
Nr 18116 Ojców - Wola Kalinowska - S¹spów - Jerzmanowice
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W prognozie ruchu na drogach wojewódzkich przewiduje
siê w 2020 r. - rednioroczny ruch dobowy (DR) o wielkoci
4468 - 5475 pojazdów /dobê.
W prognozie ruchu na drogach powiatowych przewiduje
siê w 2020 r. - rednioroczny ruch dobowy (DR) o wielkoci
1450 - 3430 pojazdów /dobê. Najwiêksze obci¹¿enie stanowiæ
bêdzie ruch samochodów osobowych. Na drogach gminnych
ruch bêdzie wielokrotnie mniejszy.
Przy przepustowoci dróg, szacowanej na 1100 - 1900 p/h
(11000 - 19000 P/d) nie wyst¹pi¹ problemy z brakiem przepustowoci, zw³aszcza, ¿e w przysz³oci mo¿na spodziewaæ siê
poprawy struktury rodzajowej pojazdów, modernizacji dróg
z ich poszerzeniem do wymaganych standardów. W sytuacji,
gdy obliczenia by³y wykonane dla warunków przeciêtnych, poszczególne elementy uk³adu drogowego Gminy mog¹ posiadaæ wiêksze lub mniejsze rezerwy ni¿ wykazano.
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Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e prognoza ruchu zosta³a opracowana na podstawie obecnych trendów wzrostu ruchu, które
nie s¹ zgodne z zasadami ekorozwoju. Wdro¿enie zasad ekorozwoju mo¿e spowodowaæ zatrzymanie wzrostu ruchu samochodowego lub mniejszy jego wzrost. Z tej racji nale¿y traktowaæ przedstawion¹ prognozê jako maksymaln¹.
5. £adunki krytyczne jako istota zrównowa¿onego rozwoju (ekorozwoju)
Zanieczyszczenie powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe jest najbardziej powszechnym ród³em ska¿enia
powietrza poród wszystkich ludzkich aktywnoci, stanowi¹c
powa¿ne zagro¿enie: dla zdrowia ludzkiego, dla zasobów przyrodniczych, dla jakoci materia³ów. Wg badañ szwedzkich,
w spalinach samochodowych zidentyfikowano 15 000 zwi¹zków chemicznych, ale tylko kilka podlega kontroli jako substancje wskanikowe. W europejskich krajach OECD pojazdy
samochodowe s¹ najwiêkszym ród³em ska¿enia rodowiska
w zakresie: CxHy (50%), NOx (50-70%), CO (oko³o 80%). Dodatkowo pojazdy samochodowe s¹ najwiêkszym emitorem toksycznych zwi¹zków chemicznych nie podlegaj¹cych regulacji
prawnej, takich jak: 1,3-butadien, benzen i inne, zwi¹zane z py³ami. Badania wskazuj¹, ¿e te ska¿enia mog¹ powodowaæ nowotwory, przyspieszaæ miertelnoæ i dolegliwoci chorobowe ze strony uk³adu oddechowego.
Ponad po³owa Europejczyków nara¿ona jest na stê¿enie
troposferycznego ozonu przekraczaj¹cego normy WHO (wiatowa Organizacja Zdrowia). Ska¿enia pochodzenia motoryzacyjnego np. ozon rozprzestrzeniaj¹ siê daleko od miejsca powstania, nie respektuj¹c granic pañstwowych. W wielu krajach OECD wysokie koncentracje troposferycznego ozonu i kwanych opadów przez swój coraz wiêkszy udzia³ niszcz¹ obszary
wiejskie uznawane dotychczas za zdrowe, ekosystemy lene,
niektóre uprawy i materia³y. Udzia³ pojazdów samochodowych
w globalnej emisji CO2 na wiecie wynosi 20 - 25%, który obok
ozonu, CO i metanu stanowi g³ówn¹ przyczynê zmian klimatycznych. Gdy uwzglêdni siê produkcjê pojazdów, budowê
i utrzymanie dróg - udzia³ samochodu w wiatowej emisji dwutlenku wêgla wyniesie 37%. Zatem ska¿enia motoryzacyjne
powoduj¹ bezporednio i porednio wiele powa¿nych zagro¿eñ ekologicznych w skali: lokalnej, regionalnej, globalnej. Pilnie potrzebne s¹ znaczne redukcje emisji zanieczyszczeñ powietrza w celu ochrony zarówno zdrowia ludzkiego, zasobów
przyrodniczych jak i rodowiska o zwartej zabudowie.
Konwencja o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza
ratyfikowana przez Polskê narzuca na sygnatariuszy obowi¹zek adaptowania tzw. adunków krytycznych. £adunki krytyczne okrelamy jako maksymaln¹ iloæ zanieczyszczeñ, jaka mo¿e
byæ tolerowana przez ekosystemy przyrodnicze, bez wywo³ywania w nich zmian negatywnych lub prowadz¹cych do ich
zniszczenia. Przyjmuj¹c jako podstawê dane naukowe dotycz¹ce ³adunków krytycznych koniecznym jest: osi¹gniêcie przynajmniej 90% ograniczenia emisji tlenków azotu, lotnych zwi¹zków organicznych (wêglowodorów), drobnych py³ów w porównaniu do poziomu z lat 1990-95. Takie wymagania narzucaj¹ "Wytyczne rodowiskowo zrównowa¿onego transportu"
uzgodnione na konferencji OECD w Wiedniu w 2000 roku.
Powy¿sze ograniczenia emisji zanieczyszczeñ powietrza dotycz¹ zarówno krajów Europy Zachodniej, jak i Wschodniej,
w³¹czaj¹c w to europejsk¹ czêæ Rosji. Badania naukowe wskazuj¹, ¿e dla zahamowania zmian klimatycznych, stabilizacja
emisji gazów szklarniowych na obecnym poziomie jest niewystarczaj¹ca. Chc¹c powstrzymaæ antropogeniczne zmiany kli-
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matu nale¿a³oby obecnie ograniczyæ emisje tych gazów
o co najmniej 50% w porównaniu do poziomu z lat 1990-95.
Takie wymagania narzucaj¹ dla krajów postkomunistycznych
"Wytyczne rodowiskowo zrównowa¿onego transportu"
uzgodnione na konferencji OECD w Wiedniu w 2000 roku.
Sprowadzaj¹c powy¿sz¹ analizê na obszar Gminy Su³oszowa oszacowano wielkoæ obecnej i prognozowanej emisji z pojazdów co prezentuje poni¿sza tabela. Wielkoæ emisji obliczono
pos³uguj¹c siê jednostkowymi wska¿nikami emisji przyjêtymi
w opracowaniach OECD przyjmuj¹c na 2020 rok optymistyczne
tendencje w obni¿aniu jednostkowych emisji. Przy takim za³o¿eniu jak pokazano w tabelach nale¿y siê liczyæ ze znacznym spadkiem emisji tlenków azotu, wêglowodorów, drobnych py³ów
i ze znacznym wzrostem emisji dwutlenku wêgla. Obliczono
wg powy¿szych zasad tak¿e ³adunki krytyczne,czyli dopuszczaln¹
emisje z pojazdów (poziom zrównowa¿onego transportu).
Jak widaæ spe³nienie podstawowego warunku zrównowa¿onego transportu w postaci nie przekraczania ³adunków krytycznych nie bêdzie mo¿liwe do 2020 roku. £adunek krytyczny,czyli poziom zrównowa¿onego transportu bêdzie przekroczony w 2020 roku:
 przesz³o 6 - krotnie w przypadku tlenków azotu,
 przesz³o 3 - krotnie w przypadku dwutlenku wêgla,
 3- krotnie w przypadku wêglowodorów,
 przesz³o 6 - krotnie w przypadku drobnych py³ów.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e dalszy postêp w technice motoryzacyjnej ponad to co w tej chwili przewidziano i ograniczanie
u¿ytkowania samochodów na rzecz transportu zbiorowego
i niezmotoryzowanego doprowadz¹ do zrównowa¿onego
transportu po 2020 roku. "Wytyczne rodowiskowo zrównowa¿onego transportu" i studia OECD przewiduj¹, ¿e bêdzie to
mo¿liwe oko³o 2030 roku, ale pod warunkiem, ¿e od dzisiaj
w³adze rz¹dowe i samorz¹dowe podejm¹ odpowiedni¹ politykê transportow¹ d¹¿¹c¹ do spe³nienia tych wymogów.
Wielkoæ emisji (w tonach na rok) z pojazdów na drogach
w obrêbie Gminy Su³oszowa
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6. Ha³as drogowy
6.1. Przyjêta metoda obliczeñ
W niniejszym opracowaniu wykorzystano do obliczeñ poziomu ha³asu metodê krajow¹, zamieszczon¹ w opracowaniu
CBPBDiM "Zasady ochrony rodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg" - dzia³ 01 ochrona przed ha³asem
drogowym (Warszawa 1988 r.). Metoda uwzglêdnia typowe
warunki zamiejskiego ruchu drogowego z uwzglêdnieniem charakterystyk akustycznych pojazdów poruszaj¹cych siê po polskich drogach i nawierzchni tych dróg.
6.2. Obowi¹zuj¹ce obecnie dopuszczalne wartoci poziomu ha³asu
Od 13 maja 1998 r. obowi¹zuje w Polsce Rozporz¹dzenie
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa (Dz.U. z 1998 r Nr 66, poz. 436) w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w rodowisku. W wietle tego dokumentu
dopuszczalny poziom ha³asu wyra¿ony równowa¿nym pozio-
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mem d¿wiêku A w dB w otoczeniu dróg i w terenie zabudowy
zagrodowej wynosi:
 60 dB[A] w porze dnia (16 godzin),
 50 dB[A] w porze nocy (8 godzin).
Zatem od 13 maja 1998 obowi¹zuj¹ w Polsce bardziej liberalne normy ha³asu odpowiadaj¹ce normom krajów Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to z³agodzenie poprzednio obowi¹zuj¹cych norm o oko³o 5 dB[A].
6.3. Oszacowanie poziomu ha³asu na krawêdzi jezdni pochodz¹cego od obecnego ruchu samochodowego
Poziom ha³asu ekwiwalentnego na krawêdzi jezdni w okresie dnia
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Porównuj¹c oszacowane wartoci poziomu ha³asu A Leq z wartociami dopuszczalnego poziomu ha³asu (60 dB w okresie
dnia) zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dopuszczalny poziom ha³asu zosta³
przekroczony. Wielkoæ przekroczenia wynosi:
 5,4 - 5,8 dB na krawêdzi jezdni dróg wojewódzkich,
 3 - 4 dB na krawêdzi jezdni dróg powiatowych.
Spe³nienia warunków poziomu dopuszczalnego mo¿na siê spodziewaæ w odleg³oci:
 co najmniej 14 - 16 m od krawêdzi jezdni w poziomie terenu
i 40 - 47 m na wysokoci 20 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg wojewódzkich,
 co najmniej 8 - 13 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg
powiatowych.
Wszystkie budynki zlokalizowane bli¿ej krawêdzi jezdni nara¿one s¹ na ponad normatywny poziom ha³asu. Szczególnie
niekorzystnie ustawione s¹ budynki w Su³oszowej gdy¿ stoj¹
na stoku doliny gdzie propagacja ha³asu jest niekorzystna.
Ha³as zwiêksza siê wraz ze wzrostem wysokoci ponad dolin¹.
Tylko na krawêdzi dróg gminnych i drodze powiatowej
nr 18118 nie nale¿y spodziewaæ siê przekroczenia dopuszczalnych norm ha³asu.
Najbardziej nara¿onymi obiektami na oddzia³ywanie ha³asu
s¹ budynki mieszkalne zlokalizowane w pierwszej linii zabudowy. Budynki zlokalizowane w nastêpnej linii zabudowy s¹ ekranowane przez budynki pierwszej linii a przez to ha³as jest znacznie mniejszy. Niestety w Su³oszowej tak nie jest. Przy korzystnym ustawieniu tych budynków i zbli¿onej ich wysokoci poziom ha³asu mo¿e spe³niaæ dopuszczalne normy. Ustalenie tego
wymaga jednak wykonania pomiarów poziomu ha³asu.
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6.4. Obliczenie poziomu ha³asu na krawêdzi jezdni pochodz¹cego od ruchu samochodowego w 2020 roku
Do obliczeñ poziomu ha³asu A Leq w niniejszym opracowaniu wykorzystano prognozowany na 2020 rok DR (P/d)
oraz godzinowe natê¿enie ruchu (P/h) z przedzia³u czasowego
6.00-22.00. Oszacowany poziom ha³asu A Leq (wystêpuj¹cy
na krawêdzi jezdni) wyniesie:
 63,8 - 64,8 dB w porze dziennej (6.00 - 22.00) na krawêdzi
jezdni dróg wojewódzkich,
 58,8 - 62,5 dB w porze dziennej (6.00 - 22.00) na krawêdzi
jezdni dróg powiatowych,
 nale¿y siê spodziewaæ poni¿ej 60 dB w porze dziennej (6.00 22.00) na krawêdzi jezdni dróg gminnych.
Porównuj¹c oszacowane wartoci poziomu ha³asu A Leq z wartociami dopuszczalnego poziomu ha³asu (60 dB w okresie
dnia) zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dopuszczalny poziom ha³asu zostanie przekroczony. Wielkoæ przekroczenia wyniesie:
 3,8 - 4,8 dB na krawêdzi jezdni dróg wojewódzkich,
 1,3 - 2,5 dB na krawêdzi jezdni dróg powiatowych.
Na krawêdzi drogi powiatowej nr 18118 nie wyst¹pi przekroczenie dopuszczalnych norm ha³asu.
Podobnie na krawêdzi dróg gminnych nale¿y siê spodziewaæ nie przekraczania dopuszczalnych norm ha³asu.
Spe³nienia warunków poziomu dopuszczalnego mo¿na siê
spodziewaæ w odleg³oci:
 co najmniej 11 - 14 m od krawêdzi jezdni w poziomie terenu
i 23 - 33 m na wysokoci 20 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg wojewódzkich,
 co najmniej 7 - 9 m od krawêdzi jezdni w przypadku dróg
powiatowych.
Wszystkie budynki zlokalizowane bli¿ej krawêdzi jezdni nara¿one s¹ na ponad normatywny poziom ha³asu. Nadziej¹ na pewne poprawienie sytuacji mog¹ byæ ustalenia zawarte w ratyfikowanym przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Regulaminie Komitetu
Transportu EKG-ONZ o obni¿eniu do 2005 roku ha³aliwoci
pojazdów produkowanych w Polsce przynajmniej o 5 dB. Jeli
te ustalenia zostan¹ spe³nione to odpowiedni spadek poziomu
ha³asu wyst¹pi w otoczeniu dróg. Nadal jednak ha³as bêdzie
przekraczaæ dopuszczalne poziomy. Wyst¹pi zatem koniecznoæ
ochrony klimatu akustycznego przez budowê ekranów oraz poprzez wymianê okien na okna o zwiêkszonej izolacyjnoci.
6.5. Przyk³ady niektórych rozwi¹zañ przeciwha³asowych
 Utrzymywanie odpowiedniego stanu nawierzchni poprzez
bie¿¹c¹ konserwacjê i naprawy,
 ograniczanie prêdkoci pojazdów,
 eliminowanie ruchu ciê¿kiego poprzez budowê obwodnic,
 nowe nawierzchnie otwarte - zmniejszenie Leq o 10 dB
(max efektywnoæ tylko przez pierwszy tydzieñ, natomiast
realne obni¿enie poziomu ha³asu 3 - 5 dB),
 pe³na wymiana parku samochodowego (po 20 latach),
ale równoczenie dynamiczny wzrost natê¿enia ruchu w tym
okresie - zmniejszenie Leq 3-4 dB,
 drzewa niskopienne o rozbudowanych koronach (pas szer.
30 m) - wyciszenie max 5 dB,
 ekrany - skutecznoæ zale¿na od wysokoci i d³ugoci ekranu
oraz odleg³oci ekranu od obserwatora,
 potrójne szyby i stolarka d¿wiêkoch³onna.
Jednym z wa¿niejszych skutecznych rozwi¹zañ sprawdzonych i preferowanych przez kraje zachodnie s¹ oddzia³ywania
psychologiczne na mieszkañców, najbardziej nara¿onych obiektów mieszkalnych. Proponowana lokalizacja wzd³u¿ dróg urz¹dzeñ ekranuj¹cych w postaci np. wysokich murów jest niejed-
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nokrotnie oprotestowywana i zastêpowana np. pasem rolinnoci o niewielkiej, czasem zerowej skutecznoci. Je¿eli jestemy na granicy poziomu dopuszczalnego budowanie ekranów
jest niecelowe, nale¿y wówczas stosowaæ wy³¹cznie zieleñ, która
mo¿e w niewielkim stopniu zmniejszaæ uci¹¿liwoæ od ha³asu,
ale zmienia barwê dwiêku z szorstkiego na miêkki (bardziej
przyjazny dla ucha ludzkiego) i powoduje jego rozmycie.
7. Opracowania wykorzystane w pracach nad planem
1. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
2. Generalne Pomiary Ruchu z roku 1995 i 2000.
3. CBPBDiM "Zasady ochrony rodowiska w projektowaniu,
budowie i utrzymaniu dróg" - dzia³ 01 ochrona przed ha³asem drogowym (Warszawa 1988 r.).
4. Rozporz¹dzenie MinistraTransportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430).
5. "Polityka ekologiczna pañstwa" Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa Warszawa 1992.
6. "Za³o¿enia polityki transportowej pañstwa na lata 2000 - 2015
dla realizacji zrównowa¿onego rozwoju kraju". Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej, wersja 3 z 30 lipca 1999 r..
7. "Alternatywna polityka transportowa w Polsce wed³ug zasad ekorozwoju". Instytut Na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa, grudzieñ 1999.
8. "Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku
2020". Transprojekt, Warszawa 2002.
9. "Environmentally sustainable transport in the CEI countries
in transition". Final report. Environment Directorate. Working
Party on Pollution Prevention and Control.OECD, Paris 2000.
10. "Overview of instruments relevant to transport, environment and health and recommendations for further steps synthesis report". United Nations. Economic Commission
for Europe, World Health Organization Regional Office For
Europe. Geneva, 2001.
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