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3993
Uchwa³a* Nr XXXI/210/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 lipca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Wielmo¿a.
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 (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), po stwierdzeniu zgodnoci projektu planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Wielmo¿a z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³oszowa, Rada
Gminy Su³oszowa postanawia:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Wielmo¿a, zwany dalej planem obejmuj¹cy
obszar so³ectwa Wielmo¿a z wy³¹czeniem terenów wskazanych w uchwale nr XXIV/ 169/04 Rady Gminy z dnia 16.12.2004.
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,
* Wojewoda Ma³opolski w dniu 21 wrzenia 2005 r. z³o¿y³ do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego skargê na uchwa³ê (Nr PN.II.0914-44-2005) wnosz¹c o stwierdzenie jej niewa¿noci w czêci § 9 ust. 1 zd. 2, § 11 ust. 2 pkt 3, § 12
ust. 2 pkt 4, § 46 ust. 4, § 47 ust 4, § 48 ust 4 i o wstrzymanie jej wykonalnoci w zakresie objêtym wnioskiem
o stwierdzenie niewa¿noci.

3) za³¹cznika Nr 2 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,
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 zasad 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 poboru gazu",
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).
§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.
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§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) korytarze ekologiczne,
4) obiekty kultury,
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) MN 2/ ot - Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej po³o¿one w otulinie OPN,
e) MN 3/ ot - Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i us³ugowej po³o¿one w otulinie OPN,
f) RM1 - Tereny zabudowy zagrodowej,
g) RM 1/ot - Tereny zabudowy zagrodowej po³o¿one
w otulinie OPN,
h) U/ ot - Tereny us³ug po³o¿one w otulinie OPN,
i) U(p)/ot - Tereny us³ug publicznych po³o¿one w otulinie
OPN,
j) UT/ ot -Tereny us³ug turystyki po³o¿one w otulinie OPN,
k) P - Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
l) P/ot- Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów po³o¿one w otulinie OPN,
m) W - Tereny infrastruktury technicznej-wodoci¹gi,
n) K - Tereny infrastruktury technicznej-kanalizacja,
o) KDG, KDZ, KDL, KDD - Tereny dróg i ulic publicznych,
p) R1 - Tereny gruntów rolnych,
q) R1/pn- Tereny gruntów rolnych po³o¿one w granicach
OPN,
r) R2 - Tereny gruntów rolnych z mo¿liwoci¹ zalesieñ,
s) ZL - Tereny lasów.
2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granica Ojcowskiego Parku Narodowego,
2) granica otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego,
3) granica otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych,
4) strefa ochrony poredniej ujêcia wody na rzece D³ubni,
5) strefa ochrony archeologicznej (obejmuj¹c¹ stanowiska
archeologiczne I i II kategorii),
6) strefa ochrony bezporedniej ujêæ wody,
7) strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych
napowietrznych linii red niego 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 s¹ informacjami
uzupe³niaj¹cymi i nie stanowi¹ ustaleñ planu:
1) szlaki turystyki pieszej,
2) projektowane cie¿ki rowerowe,
3) obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3,
4) Obszar Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych OWO,
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5) granice so³ectw,
6) 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 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,
4) wysokoci budynku - zgodnie z przepisami szczególnymi do najwy¿ej po³o¿onej górnej powierzchni przekrycia.
§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 drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,
b) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi do drogi publicznej 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
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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 ogólne 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. W terenach po³o¿onych w Ojcowskim Parku Narodowym
i jego Otulinie, 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, za
wyj¹tkiem wymienionych w § 3.1. pkt 41c, 56, 63, 72a 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 a rodowisko
z póniejszymi zmianami.
4. 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 z póniejszymi zmianami.
§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 § 24.
§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,
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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
(z wy³¹czeniem terenów ZL) 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. Lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej w terenach OPN wymaga uzgodnieñ z dyrektorem OPN.
2. Przebudowê, rozbudowê i nadbudowê 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 z mo¿liwoci¹ jej
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy (zgodnie z zapisami
dla poszczególnych kategorii terenów), 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 odleg³oci 1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bezporednio przy jej granicy, na warunkach okrelonych w przepisach szczególnych.
7. Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej, cie¿ek rowerowych i szlaków do jazdy konnej poza obszarem OPN
i jego otulin¹. Wyznaczanie cie¿ek rowerowych i szlaków
turystycznych w granicach OPN i jego otulinie 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. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê obszar po³o¿ony w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN).
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿onych w granicach OPN:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹, w innych przepisach szczególnych oraz zasady
ochrony zawarte w planach ochrony parku,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra¿aæ wartociom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parku Narodowego i jego Otuliny,
3) prowadzenie jakiejkolwiek dzia³alnoci inwestycyjnej,
w tym budowa, przebudowa i rozbudowa istniej¹cej zabudowy, zmiana funkcji, zmiana wygl¹du obiektu oraz
prowadzenie dzia³alnoci us³ugowej wymaga uzgodnienia z Dyrektorem OPN,
4) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych w § 6
ust. 2 i 3.
§ 12
1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê obszar
po³o¿ony w granicach otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿onych w granicach 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) w odleg³oci 150 m od granic Parku Narodowego dla
zabudowy mieszkaniowej oraz w ca³ej otulinie dla
obiektów us³ugowych, 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 o ochronie przyrody.
§ 13
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 terenów po³o¿onych w granicach otuliny ZJPK:
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.
§ 14
1. Wprowadza siê ochronê terenów po³o¿onych w obrêbie
korytarzy ekologicznych.
2. W granicach korytarzy ekologicznych zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych.
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.
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§ 15

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.
§ 16
1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê
ochrony poredniej (teren zewnêtrzny) ujêcia wody na rzece D³ubni.
2. W granicach strefy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w decyzji
Wojewody Krakowskiego OS. III. 6210-1-41/ 94 z dnia
25.07.1994 r.
§ 17
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.
§ 18
1. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych
OWO.
2. W granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych
obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a
i wód podziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych.
§ 19
1. W zakresie ochrony przyrody i rodowiska obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) zakaz zmiany przeznaczenia lasów na inne cele ni¿ lokalizacja urz¹dzeñ melioracji wodnych,
2) zakaz wylesieñ i usuwania zadrzewieñ przywodnych (zakaz ten nie dotyczy usuwania drzew w trakcie zabiegów pielêgnacyjnych oraz innych okrelonych w przepisach szczególnych),
3) sukcesywne tworzenie nowych zalesieñ w trybie przepisów szczególnych,
4) tworzenie zadrzewieñ przeciwerozyjnych w terenach
rolnych,
5) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie
z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako
powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów szczególnych,
6) zachowanie istniej¹cych cieków wraz z ich obudow¹
biologiczn¹,
7) zakaz osuszania ma³ych i okresowych zbiorników wodnych,
8) zakaz grodzenia nieruchomoci przylegaj¹cych do wód
powierzchniowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od
wyznaczonej linii brzegowej,
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9) zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych z pod³o¿em w odleg³oci 1,5-4 m od linii brzegowej cieków.
W odleg³oci 1,5-4 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) ochrona korytarzy ekologicznych,
12) utrzymanie funkcji doliny rzeki Pr¹dnik jako korytarza
ekologicznego o znaczeniu regionalnym poprzez ograniczenie zmian w u¿ytkowaniu gruntów w bezporednim otoczeniu koryta,
13) zakaz wprowadzania tras sportów motorowych,
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 rozwi¹zanie
spraw gospodarki ciekowej,
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) 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,
6) prowadzenie gospodarki wodno-ciekowej zgodnie z zasadami okrelonymi w § 25 oraz w § 26,
7) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym
zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budowy
i lokalizacji urz¹dzeñ oraz sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji okrelone w wymaganiach przepisów szczególnych.
3. W zakresie ochrony przed zagro¿eniem erozj¹ gleb obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) na terenach gruntów rolnych dopuszcza siê sukcesywne
tworzenie nowych zadrzewieñ i zalesieñ oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie
przepisów szczególnych.

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 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, a w terenie OPN dodatkowo dyrektora OPN.
2. Spis stanowisk archeologicznych zamieszczony zosta³
w aneksie Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych".

§ 20

§ 23

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, MN2/ot, MN3/ot, RM1,
RM1/ot, U/ot- poziomu ha³asu dopuszczonego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemielniczymi,

1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce zasady ochrony obiektów kultury, oznaczonych na rysunku planu:
1) utrzymanie obiektów kultury, ich formy i detali architektonicznych,
2) ochrona otoczenia tych obiektów, w którym zakazuje siê
przekszta³ceñ powoduj¹cych obni¿enie wartoci historycznych, estetycznych b¹d architektonicznych tych
obiektów.

2) dla terenów U(p)/ot - poziomu ha³asu dopuszczonego
dla terenów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) dla terenów UT/ot - poziomu ha³asu dopuszczonego
dla terenów rekreacyjno- wypoczynkowych poza miastem,
4) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê.
III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
dóbr kultury wspó³czesnej 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 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 i detalu architektonicznego.
§ 22
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IV. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie
komunikacji

V. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

§ 24

§ 25

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu gminy:
1. Uk³ad komunikacyjny stanowi¹ nastêpuj¹ce elementy:
1) KDG - drogi (ulice) g³ówne,
2) KDZ - drogi (ulice) zbiorcze,
3) KDL - drogi (ulice) lokalne,
4) KDD - drogi (ulice) dojazdowe,
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 wojewódzkich i powiatowych odnonie klas, funkcji i akcesji zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do istniej¹cych dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG, 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 (poza terenami zabudowanymi):
a) droga KDZ - odleg³oæ budynków: min. 23.5 m od osi
drogi,
b) droga KDL - odleg³oæ budynków: min. 18 m od osi
drogi,
c) droga KDD - odleg³oæ budynków: min. 10 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) droga wewnêtrzna - odleg³oæ ogrodzeñ: min. 4 m od osi
drogi,
b) droga wewnêtrzna - odleg³oæ budynków: min. 8 m od
osi drogi,
c) ci¹g pieszo-jezdny - odleg³oæ ogrodzeñ: min. 3 m od osi
drogi,
d) 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 KDG, KDZ, KDL, KDD.
9. Dla nieoznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych 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 § 44.
11. Dla dzia³ek wydzielanych pod now¹ zabudowê po³o¿onych bezporednio przy drogach powiatowych, nale¿y
d¹¿yæ do ograniczenia liczby zjazdów.

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:
1) system zaopatrzenia w wodê so³ectwa Wielmo¿a 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 bêd¹ ujêcia
w Wielmo¿y,
2) ujêcie wody w Su³oszowej II, 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) 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.
§ 26
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.
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3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ alternatywnych (w tym indywidualnych) rozwi¹zañ w ramach systemu odprowadzania
i oczyszczania cieków, uwarunkowanych mo¿liwociami
technicznymi oraz rachunkiem ekonomicznym.
4. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê realizacjê indywidualnych/grupowych (przydomowych) oczyszczalni 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.
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.
§ 27
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 3 do niniejszego planu zamieszczono obliczenia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania na gaz
sieciowy.
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§ 28

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.
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 terenach OPN linie energetyczne budowaæ nale¿y w wersji kablowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
realizacjê ww. linii w wersji napowietrznej.
7. W przypadku budowy linii napowietrznych w terenach
OPN i jego otuliny obowi¹zuje stosowanie s³upów drewnianych na szczud³ach betonowych. Stosowanie innych
rozwi¹zañ za zgod¹ Dyrektora OPN.
8. 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.
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 danej kategorii terenów.
11. 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.
12. W aneksie Nr 3 do niniejszego planu zamieszczono obliczenia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania na
moc elektryczn¹.
§ 29
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1. Utrzymuje siê istniej¹ce i dopuszcza siê realizacjê indywidualnych systemów grzewczych.
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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.
§ 30
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 terenach OPN linie telekomunikacyjne budowaæ nale¿y
w wersji kablowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê realizacjê ww. linii w wersji napowietrznej.
4. W przypadku budowy linii napowietrznych w terenach OPN
i jego otuliny obowi¹zuje stosowanie s³upów drewnianych
na szczud³ach betonowych. Stosowanie innych rozwi¹zañ
za zgod¹ Dyrektora OPN.
5. 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.
§ 31
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
§ 32
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 w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliniaczym,
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2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki i rzemios³a us³ugowego.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN1 i MN2
pod:
1) lokalizacjê budynków u¿ytecznoci publicznej,
2) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
3) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne,
ci¹gi pieszo-jezdne, miejsca postojowe i cie¿ki rowerowe,
4) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach MN1 i MN2 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) w terenie MN1 dopuszcza siê zabudowê na 50% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych dla zabudowy zagrodowej, 45% dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej,
2) w terenie MN2 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) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 500 m2,
11) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
12) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ 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 budynków wymienionych w ust. 6) ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) rzut nowych i rozbudowywanych (nie dotyczy nadbudowy) budynków ma mieæ kszta³t prostok¹ta lub byæ
z³o¿ony z prostok¹tów,
3) wysokoæ budynków mieszkalnych, mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 564

 22577 

4) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
5) 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,
6) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico
udynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym, blach¹ lub materia³em bitumicznym,
7) 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,
10) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o - 45o,
11) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy ceramiczne, drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
12) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym,
13) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego gara¿y i budynków gospodarczych oraz przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego,
14) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
6. Dla budynków u¿ytecznoci publicznej obowi¹zuj¹:
1) wysokoæ budynków 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 z wysuniêtym przed lico
budynku okapem, kryte dachówk¹ b¹d materia³em dachówkopodobnym,
3) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych
budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
5) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy ceramiczne, drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
6) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym.
§ 33
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I US£UGOWEJ po³o¿one w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 1/ot i MN 2/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN 1/ot
i MN 2/ot pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliniaczym,
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
i MN 2/ot pod:

Poz. 3993

1) lokalizacjê budynków u¿ytecznoci publicznej,
2) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
3) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, cie¿ki rowerowe,
4) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach MN 1/ot i MN 2/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) w terenie MN 2/ot dopuszcza siê zabudowê na 35%
powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych dla zabudowy zagrodowej i 30% dla zabudowy
jednorodzinnej i us³ugowej,
3) ogranicza siê wielkoæ powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy dla zabudowy jednorodzinnej
i us³ugowej do 300 m2,
4) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2,
5) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy
zagrodowej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2,
6) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych dla obiektów
us³ugowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2,
7) w terenie MN1/ot minimum 25% powierzchni dzia³ki
znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
8) w terenie MN2/ot minimum 40% powierzchni dzia³ki
znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
9) w terenach MN2/ot obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ, jak równie¿ zmian pokrycia i ukszta³towania terenu, tworz¹cych bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie,
10) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej oraz
atrialnej,
11) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
12) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
13) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ 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 i MN 2/ot (za wyj¹tkiem budynków
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) ma mieæ kszta³t prostok¹ta; stosunek
boków zawieraæ siê ma w przedziale 1 : 1,3 do 1 : 2,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych, mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
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5) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie
zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, nie mo¿e przekraczaæ
7,0 m,
6) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie mo¿e
przekraczaæ 1 m; w przypadku spadku terenu - wysokoæ ta - liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie mo¿e przekraczaæ 1,2 m,
7) dachy dwuspadowe o jednakowym k¹cie nachylenia
po³aci 35o- 42o i równej d³ugoci po³aci dachowych, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku i wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym ni¿
0,7 m kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym, blach¹,
8) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
9) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
10) 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,
11) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o - 42o,
12) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e, elementy ceramiczne, drewniane bejcowane na
kolor brunatny, elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
13) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ceglastym (dachówki), kolorze blachy ocynkowanej lub popielatym
(dachy z blachy),
14) balustrady balkonów, ganków oraz ogrodzenia posesji
wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu
elementów,
15) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego gara¿y i budynków gospodarczych oraz przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego,
16) detale kszta³towaæ nale¿y w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie ni¿ej ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka),
17) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
6. Dla obiektów u¿ytecznoci publicznej po³o¿onych w terenach MN 1/ot i MN 2/ot obowi¹zuj¹:
1) wysokoæ budynków 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, o jednakowym k¹cie nachylenia
po³aci 35o- 42o i jednakowej d³ugoci po³aci dachu z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym ni¿
0,7 m i z czêci¹ szczytow¹ oddzielon¹ od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym b¹d blach¹ ocynkowan¹ w arkuszach ³¹czon¹ na
liniach spadku na r¹bek stoj¹cy,
3) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
4) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o-42o,
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5) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy ceramiczne, drewniane bejcowane na kolor
brunatny, elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
6) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ceglastym (dachówka), kolorze blachy ocynkowanej lub popielatym
(dachy z blachy),
7) detale kszta³towaæ nale¿y w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie ni¿ej
ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie
wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka).
§ 34
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I US£UGOWEJ po³o¿one w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego oznaczone na rysunku planu symbolem MN 3/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN 3/ot pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliniaczym,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, wbudowanych w istniej¹ce obiekty.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN 3/ot pod:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne, miejsca postojowe i cie¿ki rowerowe,
3) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach MN 3/ot ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) w terenie MN 3/ot dopuszcza siê zabudowê na 30%
powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych dla zabudowy zagrodowej, 25% dla zabudowy
jednorodzinnej i us³ugowej,
2) ogranicza siê wielkoæ powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy dla zabudowy jednorodzinnej
i us³ugowej do 250 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) w terenie MN 3/ot minimum 40% powierzchni dzia³ki
znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
7) w terenach MN 3/ot obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ, jak równie¿ zmian pokrycia i ukszta³towania terenu, tworz¹cych bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie,
8) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej oraz
atrialnej,
9) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
10) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ 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.
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5. W terenach MN 3/ot 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 (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, mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
5) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, 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 o jednakowym k¹cie nachylenia
po³aci 35o-42o i jednakowej d³ugoci po³aci dachu, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku i wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym ni¿
0,7 m, kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym b¹d blach¹,
8) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
9) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
10) 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,
11) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o-42o,
12) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny, elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
13) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ceglastym (dachówki), kolorze blachy ocynkowanej lub popielatym
(dachy z blachy),
14) balustrady balkonów, ganków oraz ogrodzenia posesji
wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu
elementów,
15) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego gara¿y i budynków gospodarczych oraz przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego,
16) detale kszta³towaæ nale¿y w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie ni¿ej ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka),
17) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 35
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem RM1.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu RM1 pod:
1) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
2) lokalizacjê zabudowy agroturystycznej.
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3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu RM1 pod:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, cie¿ki rowerowe,
3) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach RM1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zabudowê na 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 1200 m2,
3) minimum 30% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej oraz
atrialnej,
5) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
5. W terenach RM1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) rzut nowych i rozbudowywanych (nie do dotyczy nadbudowy) budynków ma mieæ kszta³t prostok¹ta lub z³o¿ony z prostok¹ta,
3) budynki mieszkalne sytuowane maj¹ byæ kalenicowo
lub szczytowo do drogi publicznej, w zale¿noci od tradycyjnego usytuowania domów w tej czêci so³ectwa,
4) budynki gospodarcze sytuowane maj¹ byæ poza budynkami mieszkalnymi, w formie obudowy podwórza,
5) wysokoæ budynków mieszkalnych i mieszkalno-zagrodowych oraz gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹
roln¹, nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
6) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych, nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
7) 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,
8) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico
budynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym, blach¹ lub materia³em bitumicznym,
9) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
10) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
11) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
12) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o-45o,
13) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy ceramiczne, drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
14) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym,
15) balustrady balkonów oraz ogrodzenia posesji wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu elementów,
16) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego gara¿y i budynków gospodarczych oraz przekrycie ich da-
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chami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego,
17) obowi¹zuje zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 36
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ po³o¿one w otulinie OPN oznaczone na rysunku planu symbolem RM1/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu RM1/ot pod:
1) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
2) lokalizacjê zabudowy agroturystycznej.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu RM1/ot pod:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, cie¿ki rowerowe,
3) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach RM1/ot ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zabudowê na 30% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 1200 m2,
3) minimum 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
5) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy bliniaczej, szeregowej oraz atrialnej,
6) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
5. W terenach RM1/ot ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) rzut nowych i rozbudowywanych (nie dotyczy nadbudowy) budynków ma mieæ kszta³t prostok¹ta; stosunek
boków zawieraæ siê ma w przedziale 1 : 1,3 do 1 : 2,
3) budynki mieszkalne sytuowane maj¹ byæ kalenicowo lub szczytowo do drogi publicznej, w zale¿noci
od tradycyjnego usytuowania domów w danej czêci so³ectwa,
4) budynki gospodarcze sytuowane maj¹ byæ poza budynkami mieszkalnymi, w formie obudowy podwórza,
5) wysokoæ budynków mieszkalnych, mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
6) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
7) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie mo¿e przekraczaæ 1 m; w przypadku spadku terenu - wysokoæ ta liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie mo¿e przekraczaæ 1,2 m,
8) dachy dwuspadowe o jednakowym k¹cie nachylenia
po³aci 35o-42o,
9) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
10) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
11) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi. Lukarny budowaæ nale¿y
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w osiach okien parteru; z dachami dwuspadowymi, symetrycznymi, o spadku mniejszym od spadku dachu
g³ównego,
12) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o-42o,
13) okna w uk³adzie pionowego prostok¹ta,
14) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e, elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny, elementy ceramiczne i kamienne - w kolorach naturalnych,
15) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ceglastym (dachówka), kolorze blachy ocynkowanej lub popielatym
(dachy z blachy),
16) balustrady balkonów, ganków oraz ogrodzenia posesji
wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu
elementów,
17) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego gara¿y i budynków gospodarczych oraz przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego
18) detale kszta³towaæ nale¿y w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie ni¿ej ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka),
19) obowi¹zuje zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 37
1. Wyznacza siê TERENY US£UG po³o¿one w otulinie OPN
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 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 jednopoziomowe niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów U/ot,
2) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
3) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne i 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) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% 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 400 m2,
6) obowi¹zuje uzgodnienie lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych z Dyrektorem OPN,
7) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona,
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8) 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 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 dwuspadowe o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci 35o-42o i równej d³ugoci po³aci dachowych, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym ni¿ 0,7 m,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt 8),
4) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych
budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
5) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi. Lukarny budowaæ nale¿y w osiach okien
parteru; z dachami dwuspadowymi, symetrycznymi,
o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego,
6) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o-42o,
7) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy ceramiczne, drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych,
8) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub popielatym,
9) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
10) balustrady balkonów, ganków oraz ogrodzenia posesji
wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu
elementów,
11) detale kszta³towaæ nale¿y w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie ni¿ej
ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie
wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka),
12) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 38
1. Wyznacza siê TERENY US£UG PUBLICZNYCH po³o¿one
w otulinie OPN - oznaczone na rysunku planu symbolem
U(p)/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U(p)/ot pod:
1) 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,
2) obiekty sportu i rekreacji zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹
terenu.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U(p)/ot pod:
1) mieszkania zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
2) parkingi jednopoziomowe niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów U(p)/ot,
3) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe,
5) budynki gospodarcze i gara¿e,
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6) obiekty ma³ej architektury,
7) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach U(p)/ot 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) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
7) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona,
8) w przypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane.
5. W terenach U(p)/ot ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) wysokoæ budynków 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 o jednakowym k¹cie nachylenia
po³aci 35o-42o i jednakowej d³ugoci po³aci dachowych,
z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym
ni¿ 0,7 m, kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej
w pkt 8). W przypadkach uzasadnionych wzglêdami
technologicznymi dopuszcza siê stosowanie dachów
o innym k¹cie nachylenia po³aci dachów,
4) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
5) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
6) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o-42o,
7) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych
tonacjach, elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny, elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
8) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub popielatym,
9) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych
elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
10) balustrady balkonów, ganków oraz ogrodzenia posesji
wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu
elementów,
11) detale kszta³towaæ nale¿y w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie ni¿ej ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka),
12) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych.
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§ 39
1. Wyznacza siê TERENY US£UG TURYSTYKI po³o¿one
w otulinie OPN oznaczone na rysunku planu symbolem
UT/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów UT/ot pod:
1) obiekty sportowe i zwi¹zane z rekreacj¹, boiska,
2) hotele, motele, zabudowa pensjonatowa,
3) obiekty handlu detalicznego, gastronomii,
4) zieleñ urz¹dzon¹.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów UT/ot:
1) mieszkania zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
2) parkingi jednopoziomowe niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów UT/ot,
3) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne, cie¿ki rowerowe,
5) miejsca postojowe, place parkingowe i manewrowe,
6) budynki gospodarcze i gara¿e,
7) obiekty ma³ej architektury,
8) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach UT/ot ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% 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¿ 800 m2,
4) minimum 35% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
5) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
6) uci¹¿liwoæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ 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 lub realizacja samodzielnego parkingu w terenach przylegaj¹cych.
5. W terenach UT/ot ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) bry³a budynku ma byæ rozcz³onkowana, powierzchnia
przeznaczona pod zabudowê dla pojedynczego budynku nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 300 m2,
3) wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:
a) 13 m - hotele, motele, pensjonaty, obiekty sportowe,
b) 9 m - pozosta³e obiekty,
4) dachy dwuspadowe o jednakowym k¹cie nachylenia
po³aci 35o-42o i równej d³ugoci po³aci dachowych, z wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym
ni¿ 0,7 m, kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku i z czêci¹ szczytow¹ oddzielon¹ od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt 9).
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami konstrukcyjnymi dopuszcza siê realizacjê dachów o innym k¹cie
nachylenia po³aci,
5) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
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6) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
7) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 25o-42o,
8) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
9) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub popielatym,
10) zakaz stosowania jako materia³ów wykoñczeniowych
elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
11) balustrady balkonów, ganków oraz ogrodzenia posesji
wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu
elementów,
12) detale kszta³towaæ nale¿y w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie ni¿ej ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka),
13) zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych,
14) zakaz wznoszenia obiektów wielkoprzestrzennych.
§ 40
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) dopuszcza siê zagospodarowanie 40% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) minimum 20% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
3) place manewrowe i postojowe nale¿y zapewniaæ w obrêbie terenów P,
4) 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,
5) zabrania siê przechowywania i sk³adowania odpadów
promieniotwórczych oraz lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych,
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6) cieki technologiczne powstaj¹ce w lokalizowanych
obiektach przed ich zrzutem do odbiorników musz¹ spe³niaæ warunki okrelone przepisami szczególnymi,
7) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
8) 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 lub jednospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci, z dopuszczeniem dachów pulpitowych os³oniêtych attyk¹,
3) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych stonowana,
5) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym.

8) w zagospodarowaniu terenów nale¿y stosowaæ zieleñ
o funkcjach izolacyjno-estetycznych.
7. W terenach P/ot ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) wysokoæ obiektu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 13 m,
2) dachy dwuspadowe lub jednospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci, z dopuszczeniem dachów pulpitowych os³oniêtych attyk¹,
3) dopuszcza siê dowietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych i tynki - bia³e, elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny,
elementy kamienne w kolorze naturalnym,
5) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub popielatym.

§ 41

1. Wyznacza siê TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJWODOCI¥GI oznaczone na rysunku planu symbolem 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 terenu 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: zapewnienie bezpieczeñstwa sanitarnego
zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. W terenach po³o¿onych w OPN i jego otulinie obowi¹zuj¹
zasady zawarte odpowiednio w § 11 i § 12.
6. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych w terenach W obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9 m,
2) dachy dwuspadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35o-42o z wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym ni¿
0,7 m, kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym
lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt 5). W przypadkach uzasadnionych wzglêdami konstrukcyjnymi dopuszcza siê realizacjê dachów o innym k¹cie nachylenia po³aci,
3) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych
budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
5) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub popielatym.

1. Wyznacza siê TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
SK£ADÓW I MAGAZYNÓW po³o¿one w otulinie OPN oznaczone na rysunku planu symbolem P/ot.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów P/ot 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/ot 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/ot 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/ot ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 20% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) powierzchnia otwartych terenów sk³adowych mo¿e zajmowaæ nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
3) minimum 30% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,
4) place manewrowe i postojowe nale¿y zapewniaæ w obrêbie terenów P/ot,
5) 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,
6) cieki technologiczne powstaj¹ce w lokalizowanych
obiektach przed ich zrzutem do odbiorników musz¹ spe³niaæ warunki okrelone przepisami szczególnymi,
7) zabrania siê przechowywania i sk³adowania odpadów
promieniotwórczych oraz lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych,

§ 42

§ 43
1. Wyznacza siê TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJKANALIZACJA oznaczone na rysunku planu symbolem K,
z podstawowym przeznaczeniem terenu pod lokalizacjê
oczyszczalniê lub przepompowniê cieków.
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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.
4. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹
uwzglêdniaæ:
1) zapewnienie osi¹gniêcia stopnia oczyszczenia cieków
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
5. W terenach po³o¿onych w OPN i jego otulinie obowi¹zuj¹
zasady zawarte odpowiednio w § 11 i § 12.
6. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych w terenach K obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9 m,
2) dachy dwuspadowe o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci 35o-42o i równej d³ugoci po³aci dachowych, z wysuniêtym przed lico budynku okapem nie mniejszym ni¿
0,7 m, kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku,
kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okrelonej w pkt 5). W przypadkach uzasadnionych wzglêdami konstrukcyjnymi dopuszcza siê realizacjê dachów o innym k¹cie nachylenia
po³aci,
3) czêæ szczytowa budynku oddzielona od cian bocznych
budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
5) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub popielatym.

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 KDG:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoæ jezdni - minimum 7,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obustronny,
d) pobocza - 0,75m, w terenach niezabudowanych obustronny,
2) 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,
3) ulice / drogi 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,
4) ulice / drogi 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,
5) 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 OPN i jego otulinie forma architektoniczna przystanków musi byæ zgodna z tradycyjn¹
form¹ zabudowy.

§ 44

§ 45

1. Wyznacza siê TERENY DRÓG I ULIC PUBLICZNYCH oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDG, KDZ,
KDL, KDD pod drogi i ulice publiczne.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów KDG, KDZ,
KDL, KDD 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 KDG
30 m,
2) ulice / drogi KDZ
20 m,
3) ulice / drogi KDL
12 m,
4) ulice / drogi KDD
10 m.

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 § 36 ust. 5,
2) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych i gara¿y.
3) w terenach po³o¿onych w otulinie OPN obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych.
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§ 46
1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH po³o¿one
w Ojcowskim Parku Narodowym oznaczone na rysunku
planu symbolem R1/pn.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu R1/pn pod:
1) uprawy rolne,
2) zadrzewienia i zakrzewienia.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu R1/pn pod:
1) zachowanie istniej¹cej zabudowy z dopuszczeniem remontów i adaptacji,
2) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y w obrêbie istniej¹cych zagród w sposób tworz¹cy z nim zwarty zespó³,
3) lokalizacjê us³ug z zakresu handlu, gastronomii, turystyki w istniej¹cej zabudowie i tylko jako funkcja wbudowana,
4) zakaz wprowadzania nowych siedlisk,
5) zakaz budowy nowych obiektów poza istniej¹cymi siedliskami, za wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
celom parku,
6) niekubaturowe urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej,
w tym urz¹dzenia melioracji,
7) wprowadzanie zieleni maj¹cej znaczenie przeciwerozyjne,
8) drogi do pól,
9) szlaki turystyki pieszej i cie¿ki rowerowe,
10) obiekty i urz¹dzenia sieci infrastruktury technicznej.
4. Zgodnie z przepisami szczególnymi lokalizacja urz¹dzeñ
i obiektów budowlanych, ich budowa, przebudowa, rozbudowa i remont, a tak¿e prowadzenie dzia³alnoci us³ugowej wymaga uzgodnienia z Dyrektorem OPN.
5. W terenach R1/pn ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) ogranicza siê wielkoæ powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy do 250 m2,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za
wyj¹tkiem wznoszonych na potrzeby budowy,
3) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
4) pokrycie potrzeb cieplnych budynków realizowaæ nale¿y
w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
5) 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.
6. W terenach R1/pn ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ wielo- lub jednofunkcyjne,
2) rzut budynków ma mieæ kszta³t prostok¹ta; stosunek
boków zawieraæ siê ma w przedziale 1 : 1,3 do 1 : 2,
wejcie akcentowane formalnie powinno znajdowaæ siê
w czêci rodkowej d³u¿szego boku,
3) wysokoæ budynków mieszkalnych i mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹
roln¹ 9,5 m,
4) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
5) 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,
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6) obowi¹zuje zachowanie tradycyjnej formy zabudowy,
kolorystyki materia³ów i detalu architektonicznego,
7) elewacje: frontowa symetryczna lub asymetryczna,
szczytowa symetryczna, elewacje uporz¹dkowane z rytmicznie u³o¿onymi otworami oraz nadpro¿ami i parapetami na jednakowych poziomach, obowi¹zuje podzia³
poziomy elewacji na linii podmurówki,
8) dachy dwuspadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia
po³aci 35o-42o, o kalenicy równoleg³ej do d³u¿szego
boku budynku z wysuniêtym od 0,7 do 1 m przed lico
budynku okapem i z czêci¹ szczytow¹ oddzielon¹ od
cian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania, kryte gontem drewnianym, dachówk¹ ceramiczn¹, b¹d blach¹ p³ask¹ ocynkowan¹ w arkuszach
³¹czon¹ na liniach spadku na r¹bek stoj¹cy,
9) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
10) dopuszcza siê budowê ganków i facjat w formach tradycyjnych. Facjaty budowaæ nale¿y w osiach otworów
parteru z dachami dwuspadowymi symetrycznymi,
o spadkach mniejszych od spadku dachu g³ównego,
kalenica facjat ni¿ej od kalenicy dachu, ganki i facjaty
kryte dachem dwuspadowym, symetrycznym o spadku 25o-42o,
11) okna w uk³adzie pionowego prostok¹ta; rozmiary, proporcje i podzia³ okien w nawi¹zaniu do tradycyjnych,
wykonane wy³¹cznie z drewna, elementy drewniane
oraz okucia w kolorze bia³ym, zielonym lub br¹zowym,
12) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny, elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
13) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ceglastym (dachówka), kolorze blachy ocynkowanej lub popielatym
(dachy z blachy),
14) balustrady balkonów, ganków oraz ogrodzenia posesji
wykonywaæ nale¿y z zachowaniem pionowego uk³adu
elementów,
15) detale zabudowy kszta³towaæ nale¿y w oparciu o formy tradycyjne, b¹d z bezporednim cytowaniem tych
form (np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jêtka powinna byæ nie
ni¿ej ni¿ 1/3 wysokoci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie wy¿szy ni¿ d³ugoæ wieszaka),
16) obowi¹zuje zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych.
§ 47
1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH z mo¿liwoci¹ zalesieñ 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 po³o¿onych w granicach OPN lokalizacja
obiektów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 3 wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Parku.
5. W terenach R2 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych
i gospodarczych z wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych ob-
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s³udze gospodarki lenej i s³u¿¹ce celom parku, a w terenach OPN tylko obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom parku,
2) w terenach po³o¿onych w OPN i jego otulinie obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
3) obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych cieków wraz z obudow¹ biologiczn¹.
6. W terenach po³o¿onych w OPN i jego otulinie obowi¹zuj¹
zasady zawarte odpowiednio w § 11 i § 12.

nej i celom parku, a w terenach OPN tylko obiektów
i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom parku,
4) w terenach po³o¿onych w OPN i jego otulinie obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych.
6. W terenach po³o¿onych w OPN i jego otulinie obowi¹zuj¹
zasady zawarte odpowiednio w § 11 i § 12.

§ 48

§ 49

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, a w terenach OPN tylko s³u¿¹ce celom parku.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZL pod:
1) drogi lene i dukty,
2) cie¿ki, cie¿ki rowerowe, szlaki turystyczne,
3) urz¹dzenia melioracji wodnych.
4. W terenach ZL po³o¿onych w granicach OPN lokalizacja
obiektów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 3 wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Parku.
5. 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 i planami ochrony parku,
3) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków z wyj¹tkiem
obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych obs³udze gospodarki le-

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, MN2/ot, MN3/ot, P, P(ot),
RM1, RM1/ot, U(p)/ot, U/ot, UT/ot - 30% wzrostu wartoci
nieruchomoci,
2) dla pozosta³ych terenów - 0%.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 50
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.
§ 51
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXI/210/05
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 7 lipca 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SU£OSZOWA
so³ectwo WIELMO¯A
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNKU PLANU
skala 1:5000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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