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4916
Uchwa³a* Nr XXXIII/216/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Wielmo¿a w czêœci dotycz¹cej terenów po³o¿onych w otulinie D³ubniañskiego Parku
Krajobrazowego.
- Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717z 2003 r.), art. 18, ust. 2, pkt. 5, art.41, art.42 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.),
- Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwaWielmo¿a z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Su³oszowa, Rada Gminy Su³oszowa postanawia
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

2. Plan sk³ada siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu" w skali 1:2000 stanowi¹cego integraln¹ czêœæ uchwa³y,
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 - Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali
1:10 000. Aneks przedstawia uzbrojenie terenu obejmuj¹ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne, wymagaj¹ce uœciœlenia
na etapie opracowania projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych zasilania od w³aœciwych
instytucji bran¿owych (operatorów sieci).
§2

§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego so³ectwa Wielmo¿a, zwan¹ dalej planem.
Plan obejmuje tereny so³ectwa Wielmo¿a po³o¿one w obrêbie otuliny D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego.
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:
a) zapewnienia dostêpnoœci do us³ug publicznych,
b) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwoœci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu
komunikacyjnego,
d) zachowania wartoœci œrodowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu,
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2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, us³ug i wytwórczoœci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, wartoœci œrodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,
3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami przestrzeni.
§3
1. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z ustaleñ niniejszego planu, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice obszaru objêtego zmian¹ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) korytarze ekologiczne,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) Obszar Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych (OWO),
6) G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3,
(ca³y obszar),
7) 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 2, MN 3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) RM - Tereny zabudowy zagrodowej,
d) U - Tereny us³ug,
e) W - Tereny infrastruktury technicznej-wodoci¹gi,
f) KDG, KDZ, KDL, KDD - Tereny dróg i ulic publicznych,
g) KDW1, KDW2 - Tereny dróg wewnêtrznych,
h) R1 - Tereny gruntów rolnych,
i) R2 - Tereny gruntów rolnych z mo¿liwoœci¹ zalesieñ,
j) ZL - Tereny lasów.
2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granica otuliny D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego,
2) strefy ochrony bezpoœredniej ujêæ wody,
3) strefa ochrony poœredniej ujêcia wody na rzece D³ubni,
4) strefa ochrony archeologicznej (obejmuj¹c¹ stanowiska archeologiczne kat. II),
5) istniej¹ce napowietrzne linie œredniego napiêcia 15 kV
wraz ze stref¹ techniczn¹,
6) strefy techniczne wokó³ istniej¹cych 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) projektowane œcie¿ki rowerowe,
2) granice so³ectw,
3) granice Gminy,
4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienionych w ust. 2 punkty 5) i 6), ustalono w postanowieniach
przepisów odrêbnych.
§4
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze opracowania,
zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia zawarte w rozdzia³ach III i IV.
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2. Podejmowane przedsiêwziêcia i inwestycje (w zakresie zagospodarowania terenów) nie mog¹ naruszaæ ustaleñ, o których mowa w ust. 1.
3. Je¿eli jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to
takie przeznaczenie, które ma przewa¿aæ na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca
i uzupe³nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem
podstawowym,
3) zieleni urz¹dzonej - rozumie siê przez to zespo³y zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz zieleni niskiej skomponowane pod
wzglêdem estetycznym i funkcjonalnym,
4) wysokoœci budynku - zgodnie z przepisami odrêbnymi,
5) powierzchnia rzutu bry³y budynku - rozumie siê przez to
powierzchniê rzutu budynku liczon¹ po zewnêtrznym obrysie œcian. Do powierzchni tej nie wlicza siê gara¿y, tarasów, nie obudowanych œcianami schodów, balkonów.
§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 okreœla siê ka¿dorazowo z zachowaniem
odpowiednich przepisów,
3) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczonych w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i leœne nale¿y zachowaæ
nastêpuj¹ce zasady przy podziale nieruchomoœci:
a) ka¿da dzia³ka powinna mieæ dostêp do drogi publicznej
w rozumieniu przepisów odrêbnych,
b) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi
do drogi publicznej a granic¹ tej drogi powinien siê mieœciæ w przedziale pomiêdzy 60 a 120 stopni,
c) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym, po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okreœlono dla ka¿dego terenu indywidualnie.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania podzia³ów
nieruchomoœci:
1) ka¿da nowowydzielana dzia³ka budowlana musi mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrêbnych,
2) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okreœlono dla ka¿dego terenu indywidualnie,
3) minimalne wielkoœci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów pod drogi, ulice, place, obiekty
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz podzia³ów
maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek macierzystych,
4) minimalne wielkoœci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu uregulowanie
spraw w³asnoœciowych 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 okreœlono dla poszczególnych kategorii terenów indywidualnie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 653

— 26099 —

2. We wszystkich terenach oznaczonych symbolami wymienionymi w §3, obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionych w § 2.1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz
szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na œrodowisko z póŸniejszymi zmianami.
3. We wszystkich terenach oznaczonych symbolami wymienionymi w §3 obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
4. W przypadku remontów i przebudowy (bez nadbudowy)
budynków dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowej formy dachu. W przypadku podnoszenia wysokoœci budynków
wyklucza siê zachowanie dachów p³askich, je¿eli ta forma
nie jest dopuszczona dla danej kategorii terenów.
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2. Przebudowê, rozbudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy
i urz¹dzeñ z zachowaniem ustaleñ w zakresie intensywnoœci
zabudowy, zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenów okreœlonych dla kategorii terenów, w której
siê one znajduj¹, z zastrze¿eniem § 6 ust.4.
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¿liwoœci¹ jej
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy (zgodnie z zapisami
dla poszczególnych kategorii terenów), nie bêd¹cej w sprzecznoœci z innym rodzajem zagospodarowania terenu.
5. Realizacjê obiektów s³u¿¹cych utrzymaniu i regulacji wód
oraz zabezpieczeniu przed zagro¿eniem powodziowym.
6. Lokalizacjê zabudowy w odleg³oœci 1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bezpoœrednio przy jej granicy, na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych.

§7
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania
terenów objêtych planem:
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na rysunku planu, okreœlaj¹ce dopuszczalne po³o¿enie fasad nowych
budynków i innych obiektów kubaturowych w stosunku do
danej drogi, z dopuszczeniem wysuniêcia przed wyznaczon¹
liniê schodów, daszków, balkonów. Elementy te nie mog¹
pomniejszaæ tej odleg³oœci o wiêcej ni¿ 1,2 m. Szerokoœæ
wysuniêtego elementu nie mo¿e przekraczaæ 1/4 d³ugoœci
elewacji fasady. Szczegó³owe informacje na temat lokalizacji ww. linii zawarto w § 20.
§8
1. Dla ca³ego obszaru objêtego planem w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej i przeciwdzia³ania nadzwyczajnym
zagro¿eniom obowi¹zuje:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów przeciwpo¿arowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, przez istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,
2) wyprzedzaj¹ca lub równoleg³a w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowa sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie iloœci i jakoœci 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 œcieków,
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i ciep³o,
4) telekomunikacji,
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z § 6 oraz pozosta³ymi ustaleniami planu.

1. Jako parametr wykorzystania terenów przyjmuje siê wskaŸnik intensywnoœci zabudowy w postaci dopuszczalnej powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy w obrêbie
czêœci dzia³ki po³o¿onej w terenach budowlanych, okreœlony
dla ka¿dego terenu indywidualnie.
II. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody
§ 11
1. Zgodnie z przepisami odrêbnymi, wyznacza siê obszar po³o¿ony w granicach otuliny D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego (ca³y obszar objêty planem).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿onych w granicach otuliny D³ubniañskiego PK:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹ oraz innych przepisów odrêbnych,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parków Krajobrazowych,
3) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych w § 6.
§ 12
1. Wprowadza siê ochronê terenów po³o¿onych w obrêbie korytarzy ekologicznych.
2. W granicach korytarzy ekologicznych zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ œródpolnych.
3. W granicach korytarzy ekologicznych obowi¹zuje zakaz lokalizacji ci¹gów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
- w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych, tworz¹cych
bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie.
§ 13
1. Zgodnie z przepisami odrêbnymi wyznacza siê strefê ochrony poœredniej ujêcia wody na rzece D³ubni (teren zewnêtrzny).
2. W granicach strefy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskiego OS. III. 6210-1-41/ 94 z dnia 25. 07. 1994,
a 2w szczególnoœci zakaz:
1) wprowadzania œcieków do wód,
2) rolniczego wykorzystania œcieków,
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3) przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych,
4) lokalizowania wysypisk, wylewisk odpadów komunalnych.
§ 14
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. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w obrêbie Obszaru Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych
(OWO).
3. W granicach obszarów wymienionych w ust. 1 i 2 obowi¹zuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych
zabezpieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a i wód podziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód
podziemnych.
§ 15
1. Wokó³ ujêæ wody wprowadza siê strefê ochrony bezpoœredniej ujêæ wody, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w przepisach odrêbnych.
2. Na obszarach po³o¿onych w zasiêgu strefy, budowê wodoci¹gów nale¿y prowadziæ równoczeœnie z budow¹ kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi.
§ 16
1. W zakresie ochrony przyrody i œrodowiska obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) sukcesywne tworzenie nowych zalesieñ w trybie przepisów odrêbnych,
2) tworzenie zadrzewieñ przeciwerozyjnych w terenach rolnych,
3) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów
odrêbnych,
4) ochrona korytarzy ekologicznych,
5) zakaz wprowadzania tras sportów motorowych.
2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoœci obiektów oraz
ochrony jakoœci wód obowi¹zuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do gruntu, powierzchniowych zbiorników wód cieków po³o¿onych
w strefie ochrony poœredniej ujêcia na rzece D³ubni,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest rozwi¹zanie
spraw gospodarki œciekowej,
3) pod³¹czenie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych i wytwórczo-rzemieœlniczych do sieci kanalizacyjnej w zasiêgu obs³ugi sieci bêdzie realizowane sukcesywnie wraz
z budow¹ systemu kanalizacji,
4) prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej lub produkcyjnej nie
mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoœci wykraczaj¹cych poza granice dzia³ki do której u¿ytkownik ma tytu³
prawny, a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza,
5) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej œcieków
przemys³owych za zgod¹ zarz¹dcy sieci pod warunkiem
wczeœniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeñ do parametrów œcieków komunalnych z zachowaniem warunków okreœlonych w przepisach odrêbnych,
6) prowadzenie gospodarki wodno-œciekowej zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 21 oraz w § 22,
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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 okreœlone w wymaganiach przepisów odrêbnych.
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 odrêbnych.
§ 17
1. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w œrodowisku. Zgodnie z przepisami odrêbnymi dla poszczególnych kategorii terenów wymienionych
w § 3 poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) dla terenów MN1, MN2, MN3, RM - poziomu ha³asu dopuszczonego dla terenów zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej,
2) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê.
III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
dóbr kultury wspó³czesnej i krajobrazu kulturowego
§ 18
1. Wskazuje siê obiekty wpisane do ewidencji zabytków,
nieoznaczone na rysunku planu, podlegaj¹ce prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów odrêbnych 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, powoduj¹cych obni¿enie ich wartoœci historycznych, estetycznych lub architektonicznych,
3) dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê oraz
zmianê funkcji obiektów zabytkowych przy zachowaniu
cech stylowych i detalu architektonicznego.
§ 19
1. Ustanawia siê strefê ochrony archeologicznej (obejmuj¹c¹
stanowiska archeologiczne II kategorii) w celu ochrony wartoœci naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, o nastêpuj¹cych wymaganiach:
1) wyklucza siê przekszta³canie b¹dŸ u¿ytkowanie stanowisk archeologicznych w ich granicach, które mog³oby
powodowaæ degradacjê ich wartoœci naukowej i kulturowej; do tych dzia³añ nale¿¹ w szczególnoœci 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 obecnoœci stanowiska archeologicznego,
4) prowadzenie prac budowlanych wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Spis stanowisk archeologicznych zamieszczony zosta³ w Aneksie Nr 2 "Wykaz stanowisk archeologicznych".
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IV. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie
komunikacji
§ 20
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu Gminy:
1. Uk³ad komunikacyjny stanowi¹ nastêpuj¹ce elementy:
1) KDG - publiczne drogi (ulice) g³ówne,
2) KDZ - publiczne drogi (ulice) zbiorcze,
3) KDL - publiczne drogi (ulice) lokalne,
4) KDD - publiczne drogi (ulice) dojazdowe,
5) KDW1, KDW2 - drogi wewnêtrzne,
6) pozosta³e drogi wewnêtrzne (nieoznaczone na rysunku
planu),
7) 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 zgodnoœci parametrów technicznych i
przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg z zasadami okreœlonymi w przepisach odrêbnych.
4. Ustala siê sposób w³¹czeñ komunikacyjnych, nie wydzielonych na rysunku planu, do dróg wojewódzkich i powiatowych odnoœnie klas, funkcji i akcesji zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
5. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do istniej¹cych i projektowanych dróg oznaczonych
na rysunku planu symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD,
KDW1, KDW2 zgodnie z rysunkiem planu.
6. W przypadku nie oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne
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 - odleg³oœæ ogrodzeñ: min. 4 m od osi
drogi,
b) droga wewnêtrzna - odleg³oœæ budynków: min. 8 m od
osi drogi,
c) ci¹g pieszo-jezdny - odleg³oœæ ogrodzeñ: min. 3 m od osi
drogi,
d) ci¹g pieszo-jezdny - odleg³oœæ 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, KDW1, KDW2.
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. Dla dzia³ek wydzielanych pod now¹ zabudowê po³o¿onych
bezpoœrednio przy drogach powiatowych i wojewódzkich,
nale¿y d¹¿yæ do ograniczenia liczby zjazdów.
11. Dla nowo realizowanych obiektów obowi¹zuje zapewnienie przez u¿ytkowników poszczególnych kategorii terenów
miejsc postojowych (nie wliczaj¹c w to gara¿y) w granicach dzia³ki w iloœci:
1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej 1 miejsce
postojowe na 1 mieszkanie,
2) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz co najmniej 1 miejsce dla
maszyn rolniczych,
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3) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej - co najmniej
2 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej
oraz dodatkowo 2 miejsca na 10 zatrudnionych. Wymóg
realizacji miejsc postojowych dotyczy równie¿ obiektów
us³ugowych i produkcyjnych, powstaj¹cych w wyniku
zmiany funkcji istniej¹cych obiektów z mieszkaniowej na
us³ugow¹ lub produkcyjn¹.
V. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej
§ 21
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 iloœæ wody i niezawodnoœæ dostaw oraz
jakoœæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
2) g³ówne Ÿród³a 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 Ÿród³em zaopatrzenia w wodê bêd¹ ujêcia w Wielmo¿y,
2) ujêcie wody w Su³oszowej II, stanowiæ bêdzie Ÿród³o 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 odrêbnymi,
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
wielkoœci œrednic 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 Ÿróde³ z uwzglêdnieniem warunków okreœlonych w przepisach odrêbnych.
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 odrêbnymi.
5. Ustala siê dla nowych terenów zabudowy wyprzedzaj¹c¹
lub równoleg³¹ w stosunku do zainwestowania budowê sieci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych
standardów w zakresie iloœci i jakoœci 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 odrêbnymi przez
istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê.
§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania i oczyszczania œcieków sanitarnych i deszczowych:
1. Docelowy system odprowadzania i oczyszczania œcieków
sanitarnych bêdzie funkcjonowa³ w oparciu o oczyszczalniê
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œcieków w Woli Kalinowskiej oraz zbiorcz¹ sieæ kanalizacyjn¹
grawitacyjno-t³oczn¹. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przyjêcia innej lokalizacji oczyszczalni œcieków.
2. Realizacja zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej powinna uwzglêdniaæ docelowe œrednice kana³ów.
3. W terenach U:
1) œcieki socjalno - bytowe powinny byæ docelowo odprowadzane do kanalizacji komunalnej; do czasu jej realizacji
dopuszcza siê gromadzenie œcieków w zbiornikach bezodp³ywowych, szczelnych,
2) œcieki przemys³owe powinny byæ odprowadzane do kanalizacji komunalnej po wczeœniejszym ich podczyszczeniu do parametrów œcieków komunalnych; do czasu jej
realizacji dopuszcza siê gromadzenie œcieków w zbiornikach bezodp³ywowych, szczelnych i przekazywanie ich do
dalszej utylizacji,
3) zbiorniki bezodp³ywowe oraz wywóz œcieków winny spe³niaæ warunki okreœlone w przepisach odrêbnych.
4. Poza terenami U, do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê na terenach zainwestowanych nie uzbrojonych
w kanalizacjê sanitarn¹, gromadzenie œcieków w zbiornikach bezodp³ywowych, szczelnych z systematycznym wywozem œcieków do oczyszczalni œcieków lub punktów zlewnych; zbiorniki bezodp³ywowe oraz wywóz œcieków winny
spe³niaæ warunki okreœlone w przepisach odrêbnych.
5. Dla nowej zabudowy ustala siê obowi¹zek równoleg³ego
lub wyprzedzaj¹cego w stosunku do zainwestowania rozwi¹zania odprowadzenia i oczyszczania œcieków.
6. W przypadku realizacji obiektów produkcyjnych i us³ugowych, których dzia³alnoœæ mo¿e prowadziæ do zanieczyszczeñ wód podziemnych, obowi¹zuje odwodnienie powierzchni
utwardzonych polegaj¹ce na ujêciu wód i ich odprowadzeniu po uprzednim podczyszczeniu.
§ 23
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1. G³ównym Ÿród³em zaopatrzenia w gaz pozostaje istniej¹ca
sieæ gazoci¹gów œredniego ciœnienia wyprowadzonych ze
stacji gazowej I stopnia, zlokalizowanej poza obszarem objêtym planem, w Gminie Wielka Wieœ i zasilanej z gazoci¹gu
przesy³owego wysokiego ciœnienia relacji Popielnik (Huta
im. Sendzimira) - Zederman.
2. Wzd³u¿ gazoci¹gów œredniego ciœnienia wybudowanych
przed 11 grudnia 2001 r. nale¿y utrzymaæ ich strefy techniczne (odleg³oœci podstawowe od gazoci¹gów), a wzd³u¿ gazoci¹gów œredniego ciœnienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy kontrolowane.
3. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê gazoci¹gów œredniego i niskiego ciœnienia.
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 za
zgod¹ zarz¹dcy drogi.
§ 24
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1. Podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
pozostaje istniej¹ca sieæ œredniego napiêcia 15 kV, wypro-
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wadzona z rozdzielni sieciowych 15 kV zlokalizowanych poza
obszarem objêtym planem, w Jerzmanowicach i Skale.
2. Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii
œredniego 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 okreœlono w przepisach odrêbnych.
3. Na rysunku planu oraz w aneksie Nr 3 zaznaczono projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii napowietrznych œredniego 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. W przypadku skablowania lub zmiany przebiegu linii energetycznych dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych
w terenach po³o¿onych w obrêbie stref technicznych tych
linii na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci zgodnie
z przepisami odrêbnymi. W miejscu zlikwidowanych stref
technicznych dopuszcza lokalizacjê obiektów budowlanych
siê bez ograniczeñ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych dla
stref energetycznych.
5. Dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV
oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.
6. Linie œredniego i niskiego napiêcia mog¹ byæ budowane
jako linie napowietrzne lub kablowe.
7. Linie kablowe œredniego i niskiego napiêcia nale¿y uk³adaæ
poza pasem drogowym istniej¹cych i projektowanych dróg,
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê lokalizacjê
wpasie drogowym, za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
8. W obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzêtem
infrastruktury elektroenergetyki, za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
§ 25
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1. Utrzymuje siê istniej¹ce i dopuszcza siê realizacjê indywidualnych systemów grzewczych.
2. Utrzymuje siê istniej¹ce kot³ownie lokalne. Dopuszcza siê
realizacjê nowych kot³owni lokalnych stosuj¹cych paliwa niskoemisyjne.
3. W miejsce wêglowych Ÿróde³ ciep³a preferuje siê wykorzystanie paliw niskoemisyjnych lub energii elektrycznej.
§ 26
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
systemów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objêtym planem:
1. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji w tym urz¹dzeñ sieci
ruchomej publicznej ³¹cznoœci 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,
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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 okreœlonych dla
przeznaczenia podstawowego terenu,
3) w przypadku koniecznoœci budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych
obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
3. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg dopuszcza siê prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizacjê szafek z urz¹dzeniami infrastruktury
telekomunikacji - za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
§ 27
Gospodarka odpadami odbywaæ siê bêdzie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami sporz¹dzonym dla ca³ej
Gminy, powiatu, województwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿród³a ich powstania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami odrêbnymi.
Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 28
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I US£UGOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MN1 oraz TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ MN2 i MN3.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów MN1, MN2 i
MN3 pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym,
2) w terenach MN1 i MN2 lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki i rzemios³a.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN1, MN2 i
MN3 pod:
1) w terenach MN1 - lokalizacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej takich jak banki, poczta, administracja, kultura,
oœwiata, opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalna,
sport, rekreacja,
2) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
3) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe i œcie¿ki rowerowe,
4) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach MN1, MN2 i MN3 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 35% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych
dla zabudowy zagrodowej i 30% dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej,
3) w terenie MN3 dopuszcza siê zabudowê na 25% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych
dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej,
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4) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoœæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej w terenach MN1 i MN2 nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 800 m2 a dla terenów MN3 nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 1000 m2,
5) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoœæ nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy zagrodowej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200 m2,
6) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoœæ nowych dzia³ek budowlanych dla obiektów us³ugowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2,
7) w terenie MN1 minimum 25% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,
8) w terenie MN2 minimum 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,
9) w terenie MN3 minimum 50% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako
powierzchniê biologicznie czynn¹,
10) w terenach MN2 obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ
jak równie¿ zmian pokrycia i ukszta³towania terenu, tworz¹cych bariery ekologiczne bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie,
11) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej oraz
atrialnej,
12) obowi¹zuje zasada lokalizacji jednego domu mieszkalnego na dzia³ce,
13) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
14) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
15) uci¹¿liwoœæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona. W przypadku prowadzenia dzia³alnoœci us³ugowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzia³ki, na której s¹
one zlokalizowane.
5. W terenach MN1, MN2, MN3 (za wyj¹tkiem budynków wymienionych w ust.6) ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) wysokoœæ budynków mieszkalnych, mieszkalno-zagrodowych, gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
3) wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,
4) wysokoœæ podmurówki na terenie p³askim nie mo¿e przekraczaæ 1,2 m; w przypadku spadku terenu- wysokoœæ ta
- liczona jako œrednia arytmetyczna wysokoœci odstokowej i przystokowej - nie mo¿e przekraczaæ 1,4 m,
5) powierzchnia rzutu bry³y pojedynczego budynku dla
zabudowy jednoorodzinnej oraz budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 200m2,
6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia g³ównych po³aci 370-450 z wysuniêtym
przed lico budynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym, blach¹ lub materia³em bitumicznym; dla budynków gospodarczych i gara¿y dopuszcza siê stosowanie dachów o innym k¹cie nachylenia
po³aci w tym dachów pulpitowych i p³askich,
7) czêœæ szczytowa œcian budynku oddzielona od œcian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
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8) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
9) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
10) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 250 - 450,
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¿ytecznoœci publicznej obowi¹zuj¹:
1) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:
a) 12 m - banki, poczta, administracja, kultura, oœwiata,
opieka zdrowotna, opieka spo³eczna i socjalna, sport,
rekreacja,
b) 9,5 m - pozosta³e obiekty,
2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia g³ównych po³aci 370- 450 z wysuniêtym
przed lico budynku okapem, kryte dachówk¹ b¹dŸ materia³em dachówkopodobnym,
3) czêœæ szczytowa budynku oddzielona od œcian bocznych
budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,
4) dopuszcza siê doœwietlenie 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.
§ 29
1. Wyznacza siê TERENY US£UG oznaczone na rysunku planu
symbolem U.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U pod:
1) obiekty us³ugowe, rzemios³o,
2) obiekty magazynowe, sk³adowe, hurtownie,
3) obiekty zwi¹zane z produkcj¹, wytwórczoœci¹ i przetwórstwem.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U pod:
1) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
2) mieszkania wbudowane w obiekt us³ugowy,
3) drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe, place parkingowe
i manewrowe,
4) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym.
4. W granicach terenów U obowi¹zuje zakaz lokalizacji 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 okreœlonym w przepisach odrêbnych odnosz¹cych siê do tego typu prac.
6. W terenach U 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,
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3) place manewrowe i postojowe nale¿y zapewniaæ w obrêbie terenów U,
4) sposób zagospodarowania terenu musi uwzglêdniaæ zapewnienie mo¿liwoœci 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,
6) œcieki technologiczne powstaj¹ce w lokalizowanych obiektach przed ich zrzutem do odbiorników musz¹ spe³niaæ
warunki okreœlone przepisami odrêbnymi,
7) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
8) w zagospodarowaniu terenów nale¿y stosowaæ zieleñ
o funkcjach izolacyjno-estetycznych.
7. W terenach U ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy:
1) wysokoœæ 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 doœwietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych stonowana,
5) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym.
§ 30
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem RM.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu RM pod:
1) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
2) lokalizacjê zabudowy agroturystycznej.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu RM pod:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
3) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach RM ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zabudowê na 40% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w terenach RM,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
wielkoœæ 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 wielorodzinnej
5. W terenach RM ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy jak w § 28 ust 5.
§ 31
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,
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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¿liwoœci obiektu nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu W.
4. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹ uwzglêdniaæ: zapewnienie bezpieczeñstwa sanitarnego zgodnie
z przepisami odrêbnymi.
5. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych w terenach W
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 7 m,
2) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki bia³e,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
3) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub popielatym,
4) nie okreœla siê innych parametrów.
§ 32
1. Wyznacza siê TERENY DRÓG I ULIC PUBLICZNYCH oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD
oraz TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1 i KDW2.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDG, KDZ,
KDL, KDD pod drogi i ulice publiczne a terenów KDW1, KDW2
pod drogi wewnêtrzne.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów KDG, KDZ,
KDL, KDD, KDW1, KDW2 pod:
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia, nie zwi¹zane z gospodark¹
drogow¹ np. zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z przepisami odrêbnymi,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzone przystanki dla pasa¿erów,
4) zieleñ o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
5) obiekty s³u¿¹ce izolacji od uci¹¿liwoœci komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury,
7) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w formie zatok postojowych lub parkingów przykrawê¿nikowych.
4. Ustala siê szerokoœci 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,
5) drogi KDW1
10 m,
6) drogi KDW2
5 m.
5. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoœci 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) szerokoœæ jezdni - minimum 7,0 m
2) ulice/drogi KDZ:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 6,0 m,
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3) ulice/drogi KDL:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,5 m,
4) ulice/drogi KDD:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,0 m,
5) ulice/drogi KDW1:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,0 m,
6) ulice/drogi KDW2:
a) jednojezdniowe,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 3,0 m
7) drogi wewnêtrzne nieoznaczone na rysunku planu:
a) jednojezdniowe z jednym pasem ruchu i mijankami,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 3,5 m.
7. Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoœci parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z okreœlonymi w przepisach odrêbnych.
§ 33
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 w tym
wie¿e radiokomunikacyjne,
2) szlaki turystyczne i œcie¿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 remont istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki siedliskowej pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogów okreœlonych w §28 ust.5. Powierzchnia rzutu bry³y budynku
nie mo¿e przekroczyæ 200 m2,
2) dla istniej¹cej zabudowy, dopuszcza siê w granicach istniej¹cej
dzia³ki siedliskowej wymianê substancji budowlanej, rozumianej jako realizacjê nowego budynku mieszkalnego lub gospodarczego zamiast budynku wyburzonego lub przewidzianego
do wyburzenia. Powierzchnia rzutu bry³y nowego budynku,
nie mo¿e przekraczaæ 200 m2. Obowi¹zuje dostosowanie formy architektonicznej do wymogów okreœlonych w § 28 ust.5,
3) w granicach dzia³ki siedliskowej dopuszcza siê budowê
budynków gospodarczych i gara¿y pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej do wymogów okreœlonych w § 28 ust.5.
§ 34
1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH z mo¿liwoœci¹ 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 œcie¿ki rowerowe,
3) drogi do pól.
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4. W terenach R2 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i gospodarczych,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych,
3) obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych cieków wraz z obudow¹ biologiczn¹.
§ 35
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 leœnej.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZL pod:
1) drogi leœne i dukty,
2) œcie¿ki, szlaki turystyczne,
3) niekubaturowe urz¹dzenia turystyczne,
4) urz¹dzenia melioracji wodnych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) zagospodarowanie zgodnie z zasadami okreœlonymi w planach urz¹dzania lasów,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych obs³udze gospodarki leœnej,
4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ i wie¿ radiokomunikacyjnych.
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Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 36

Wysokoœæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieruchomoœci, której wartoœæ 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:
MN1, MN2, MN3, U, RM - 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
§ 37
W granicach obszaru objêtego planem, traci moc miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXI/210/05 Rady Gminy Su³oszowa z dnia 7 lipca 2005 r.
§ 38
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.
§ 39
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/216/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SU£OSZOWA,
SO£ECTWA WIELMO¯A W CZÊŒCI DOTYCZ¥CEJ TERENÓW PO£O¯ONYCH W OTULINIE D£UBNIAÑSKIEGO PK
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNEK PLANU
Skala 1:5000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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1

Uwaga: Integraln¹ czêœci¹ wykazu jest zbiór z³o¿onych wniosków.

2

Lp.

3

4

5

6

uwaga nieuwzględniona
uwaga nieuwzględniona

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
Data
wpływu
uw agi
Numer
uwagi

W trakcie wy³o¿enia nie z³o¿ono wniosków w zwi¹zku z powy¿szym Rada Gminy nie rozstrzyga³a o wnioskach.
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9

Uwagi
uwaga
uwzględniona

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
załącznik do uchwały
Nr XXXIII/216/2009
z dnia 6.10.2009 r.
Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwagi

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SO£ECTWA WIELMO¯A W CZÊŒCI DOTYCZ¥CEJ TERENÓW PO£O¯ONYCH W OTULINIE D£UBNIAÑSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIII/216/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 653
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIII/216/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 roku) rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmuj¹c zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Œrodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ
z Bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskanie œrodków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i œrodków pomocowych bêd¹ prowadzone samodzielnie przez Gminê.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
prowadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi na terenie Gminy, tak aby optymalizowaæ wydatki publiczne, np. poprzez budowê infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub
przebudowy dróg, b¹dŸ innych inwestycji realizowanych na
terenie Gminy.
Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, przyjmuje siê uwzglêdnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkoœci¹ poniesionych nak³adów na 1 mieszkañca,
korzystaj¹cego z realizowanej infrastruktury.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak
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ANEKS NR 1

SPIS OBIEKTÓW WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKÓW WKZ
Lp.

Lokalizacja

Obiekt

Czas
powstania

Opis

Uwagi

1.

WielmoŜa

kaplica

4 ćw. XIX w.

murowana

w ewidencji WKZ

2.

WielmoŜa, nr 1

dom

1908

drewniany

w ewidencji WKZ

3.

WielmoŜa, nr 3

zagroda

ok. 1900

4.

WielmoŜa, nr 6

dom

ok. 1880

dom drewniany, stodoła
w ewidencji WKZ

drewniana
drewniany

w ewidencji WKZ

obora drewniano5.

WielmoŜa, nr 50

zagroda

k. XIX w.

murowana, stodoła drew-

w ewidencji WKZ

niana
6.

WielmoŜa, nr 58

stodoła

1934

drewniana

w ewidencji WKZ

7.

WielmoŜa, nr 75

dom

1917

drewniany

w ewidencji WKZ

8.

WielmoŜa, nr 107

dom

1917

drewniany

w ewidencji WKZ

dom drewniany, obora
9.

WielmoŜa, nr 112

zagroda

1914

drewniana, stodoła drew-

w ewidencji WKZ

niana
dom drewniany, obora
10. WielmoŜa, nr 115

zagroda

ok. 1917

drewniana, stodoła drew-

w ewidencji WKZ

niana
dom drewniany, stodoła

11. WielmoŜa, nr 153

zagroda

1917

12. WielmoŜa, nr 159

dom

1880

drewniany

w ewidencji WKZ

13. WielmoŜa, nr 174

dom

ok. 1900

drewniany

w ewidencji WKZ

14. WielmoŜa, nr 187

zagroda

1907

15. WielmoŜa, nr 187

dom

1907

drewniany

w ewidencji WKZ

16. WielmoŜa, nr 202

dom

1917

drewniany

w ewidencji WKZ

17. WielmoŜa, nr 210

dom

1910

drewniany

w ewidencji WKZ

18. WielmoŜa, nr 212

dom

1909

drewniany

w ewidencji WKZ

19. WielmoŜa, nr 213

dom

1913

drewniany

w ewidencji WKZ

20. WielmoŜa, nr 223

dom

1880

drewniany

w ewidencji WKZ

drewniana

dom drewniany, stodoła
drewniana

w ewidencji WKZ

w ewidencji WKZ

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak
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ANEKS NR 2

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
Lokalizacja

Charakterystyka chronologiczna

Nr stanowiska

Nr kategorii

WielmoŜa

1

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

2

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

3

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

4

WielmoŜa

5

WielmoŜa

6

osady z epoki neolitu i średniowiecza

II

WielmoŜa

7

osada z epoki neolitu

I

WielmoŜa

8

kompleks osad prahistorycznych

I

WielmoŜa

9

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

10

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

11

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

12

osady z epoki neolitu i okresu wpływów rzymskich

II

WielmoŜa

13

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

14

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

15

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

16

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

17

osady prahistoryczne

II

WielmoŜa

18

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

19

osada z epoki neolitu

I

WielmoŜa

20

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

21

osada z epoki neolitu

I

WielmoŜa

22

osada z epoki neolitu

I

WielmoŜa

23

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

24

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

25

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

26

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

27

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

28

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

29

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

30

osady z epoki neolitu i średniowiecza

II

WielmoŜa

31

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

32

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

33

osada z okresu wpływów rzymskich

II

WielmoŜa

34

osada z epoki neolitu

II

osady z epoki neolitu, okresu wpływów rzymskich
i średniowiecza
osady z epoki neolitu, okresu wpływów rzymskich
i średniowiecza

II

II
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Charakterystyka chronologiczna

Nr stanowiska

Nr kategorii

WielmoŜa

35

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

36

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

37

osada z epoki średniowiecza

II

WielmoŜa

38

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

39

osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza

II

WielmoŜa

40

osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza

II

WielmoŜa

41

osady prahistoryczne i z okresu średniowiecza

II

WielmoŜa

42

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

43

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

44

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

45

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

46

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

47

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

48

osada z epoki średniowiecza

II

WielmoŜa

49

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

50

osady prahistoryczne

II

WielmoŜa

51

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

52

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

53

osada z epoki neolitu

II

WielmoŜa

54

osady z epoki neolitu i średniowiecza

II

WielmoŜa

55

osady z epoki neolitu i średniowiecza

II

WielmoŜa

56

osada z epoki neolitu

II

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak
4917
Uchwa³a* Nr XXXIII/217/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Wielmo¿a w czêœci dotycz¹cej dzia³ek Nr 108/2 i 108/3.
- Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz.717z 2003 r.), art. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póŸn. zm.),
- Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu zmiany 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 zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego so³ectwa Wielmo¿a, zwany dalej planem,
obejmuj¹cy teren dzia³ek Nr 108/2 i 108/3.
2. Plan sk³ada siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu" w skali 1:1000 stanowi¹cego integraln¹ czêœæ uchwa³y,
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.
§2

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, us³ug i wytwórczoœci z zachowaniem wymogów
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³adu przestrzennego, wartoœci œrodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,
2) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami przestrzeni.
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kubaturowych w stosunku do drogi Nr 18 118, z dopuszczeniem wysuniêcia przed wyznaczon¹ liniê schodów, daszków, balkonów. Elementy te nie mog¹ pomniejszaæ tej odleg³oœci o wiêcej ni¿ 1,2 m. Szerokoœæ wysuniêtego elementu nie mo¿e przekraczaæ 1/4 d³ugoœci elewacji fasady.

§3
§5
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 zmian¹ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) symbole identyfikacyjne terenów o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) U - Teren us³ug.
4) nieprzekraczalna linia zabudowy.
5) obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3 (ca³y obszar).
2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) otulina Ojcowskiego Parku Narodowego (ca³y obszar),
2) projektowana napowietrzna linii œredniego napiêcia
15 kV wraz ze stref¹ techniczn¹,
3. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹ informacjami
uzupe³niaj¹cymi i nie stanowi¹ ustaleñ planu:
1) granica otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego,
2) granica otuliny D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego,
3) w³¹czenie z drogi powiatowej Nr 18 118.
4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienionych w ust. 2 punkt 2 ustalono w postanowieniach przepisów odrêbnych.
§4
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, sk³adaj¹ siê ustalenia zawarte w rozdzia³ach I - III:
2. Podejmowane przedsiêwziêcia i inwestycje 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) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez to
grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹. Do powierzchni tej
nie wlicza siê powierzchni tarasów i stropodachów urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki oraz powierzchni
parkingów,
5) wysokoœci budynku - zgodnie z przepisami szczególnymi do najwy¿ej po³o¿onej górnej powierzchni przekrycia,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siê przez to
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, okreœlaj¹c¹ dopuszczalne po³o¿enie fasad nowych budynków i innych obiektów

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania scaleñ:
1) ze wzglêdu na zakres opracowania nie okreœla siê zasad
przeprowadzenia scaleñ.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania podzia³ów
nieruchomoœci:
1) ka¿da nowowydzielana dzia³ka budowlana musi mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrêbnych,
2) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym okreœlono w ustaleniach dla terenu U,
3) minimalne wielkoœci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów pod drogi, ulice, place oraz podzia³ów maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek macierzystych,
4) minimalne wielkoœci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu uregulowanie
spraw w³asnoœciowych zwi¹zanych z istniej¹c¹ zabudow¹.
Rozdzia³ II
Zasady obowi¹zuj¹ce na obszarze objêtym planem
I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
§6
Za zgodne z planem uznaje siê:
1. Lokalizowanie (z zastrze¿eniem § 8 i § 22 nie wyznaczonych
na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
niezbêdnych dla obs³ugi terenu w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê,
2) odprowadzania i oczyszczania œcieków,
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i ciep³o,
4) telekomunikacji.
2. Przebudowê i rozbudowê istniej¹cej zabudowy z zachowaniem ustaleñ w zakresie intensywnoœci zabudowy, zasad
i warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenów
okreœlonych dla terenu U w § 22.
3. Wyznaczenie dodatkowych dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów
pieszo - jezdnych.
§7
1. Jako parametr wykorzystania terenów przyjmuje siê
wskaŸnik intensywnoœci zabudowy w postaci dopuszczalnej powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy
w obrêbie czêœci dzia³ki po³o¿onej w terenach oznaczonych
symbolem U.
II. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr
kultury wspó³czesnej i krajobrazu kulturowego
§8
1. We wszystkich terenach oznaczonych symbolami wymienionymi w §3, obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mo-
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g¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymienionych w § 2.1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz
szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko z póŸniejszymi zmianami.
§9
1. Obszar objêty zmian¹ planu po³o¿ony jest w granicach otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) (obejmuje ca³y
obszar objêty planem).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów objêtych planem:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹ oraz innych przepisów odrêbnych,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ i lokalizacji inwestycji,
które mog³yby zagra¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parku Narodowego, jego otuliny oraz zasobom objêtym ochron¹ w ramach obszaru
NATURA 2000,
3) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych w § 8
oraz stacji paliw, wie¿ radiokomunikacyjnych, si³owni wiatrowych.
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czyszczeñ do parametrów œcieków komunalnych z zachowaniem warunków okreœlonych w przepisach odrêbnych,
6) prowadzenie gospodarki wodno-œciekowej zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 15, § 16 i w § 22,
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 okreœlone w wymaganiach przepisów odrêbnych.
§ 12
1. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w œrodowisku. Zgodnie z przepisami szczególnymi dla terenu U poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ
poziomu ha³asu dopuszczonego dla terenów zabudowy
mieszkaniowo - us³ugowej.
§ 13
1. Ze wzglêdu na zakres planu nie okreœla siê zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
III. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie
komunikacji

§ 10
§ 14
1. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych "Czêstochowa" J3 (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.
§ 11
1. W zakresie ochrony przyrody i œrodowiska obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu zapisów zawartych w §4,
2) zabrania siê rolniczego wykorzystania œcieków zgodnie
z przepisami odrêbnymi.
2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoœci obiektów oraz
ochrony jakoœci wód obowi¹zuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do gruntu
i powierzchniowych zbiorników wód godnie z zasadami
okreœlonymi w § 15, § 16 i w § 22,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest rozwi¹zanie
spraw gospodarki œciekowej,
3) pod³¹czenie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych, produkcyjnych i rzemieœlniczych i do sieci kanalizacyjnej w zasiêgu obs³ugi sieci sukcesywnie wraz z budow¹ systemu
kanalizacji,
4) prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej lub produkcyjnej nie
mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoœci wykraczaj¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿ytkownik ma tytu³
prawny, a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza,
5) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej œcieków
przemys³owych za zgod¹ zarz¹dcy sieci pod warunkiem
wczeœniejszego zredukowania zawartych w nich zanie-

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu:
1. Obs³uga komunikacyjna odbywaæ siê bêdzie z drogi KDZ
(Nr 18 118) po³o¿onej poza obszarem objêtym planem.
2. Uk³ad drogowy mo¿e byæ rozbudowywany o nie wyznaczone na rysunku planu odcinki dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych.
3. Ustala siê sposób w³¹czeñ komunikacyjnych zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.
5. Obowi¹zuje zapewnienie nastêpuj¹cej iloœci miejsc parkingowych:
1) minimum dwa miejsca na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynków us³ugowych i produkcyjnych i dodatkowo co
najmniej 2 miejsca na 10 osób zatrudnionych,
2) minimum jedno miejsce na mieszkanie.
IV. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej
§ 15
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:
1. Dla prawid³owego zaopatrzenia w wodê na cele komunalne
i ochronê przeciwpo¿arow¹ ustala siê nastêpuj¹cy, docelowy system zaopatrzenia w wodê:
1) doprowadzenie wody nast¹pi ruroci¹gami w oparciu
o sieci rozdzielcze z ujêcia wody w Wielmo¿y, które znajduje siê poza obszarem objêtym planem. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y rozbudowywaæ stosownie do potrzeb
z uwzglêdnieniem wielkoœci œrednic na stan docelowy,
2) nowoprojektowane przewody wodoci¹gowe powinny byæ
wyposa¿one w hydranty zewnêtrzne zgodnie z przepisami i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
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2. Ustala siê pokrycie zapotrzebowania na wodê dla celów
przeciwpo¿arowych zgodnie z przepisami odrêbnymi przez
istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê.
3. Obowi¹zuje wyposa¿enie nowo projektowanych przewodów
wodoci¹gowych w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisami i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

Poz. 4917

3. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê gazoci¹gów œredniego ciœnienia.
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 okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 16
§ 18
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania i oczyszczania œcieków sanitarnych i deszczowych:
1. Docelowy system odprowadzania i oczyszczania œcieków
sanitarnych bêdzie funkcjonowa³ w oparciu o oczyszczalniê
œcieków w Woli Kalinowskiej oraz zbiorcz¹ sieæ kanalizacyjn¹
grawitacyjno-t³oczn¹.
2. Realizacja zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej powinna uwzglêdniaæ docelowe œrednice kana³ów.
3. Dla obiektów innych ni¿ wymienione w ust. 4, do czasu
realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê na terenach
zainwestowanych nie uzbrojonych w kanalizacjê sanitarn¹,
gromadzenie œcieków w zbiornikach bezodp³ywowych,
szczelnych z systematycznym wywozem œcieków do punktów zlewnych; zbiorniki bezodp³ywowe oraz wywóz œcieków winny spe³niaæ warunki okreœlone w przepisach odrêbnych.
4. Dla obiektów us³ugowych, produkcyjnych i rzemieœlniczych,
œcieki przemys³owe powinny byæ odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê realizacjê indywidualnych/grupowych (przydomowych) oczyszczalni œcieków z zakazem odprowadzania
œcieków do ziemi i do wód powierzchniowych. Œcieki podczyszczone do parametrów œcieków komunalnych wywo¿one maj¹ byæ do oczyszczalni œcieków lub wprowadzone do
kanalizacji sanitarnej.
5. Wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej œcieków
przemys³owych i wód opadowych dopuszcza siê za zgod¹
zarz¹dcy sieci, pod warunkiem wczeœniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeñ do parametrów œcieków sanitarnych z zachowaniem warunków okreœlonych
w przepisach odrêbnych.
6. £¹czn¹, maksymaln¹ iloœæ wszelkich œcieków produkowanych i gromadzonych na ca³ym terenie objêtym zmian¹ planu okreœla § 22.
7. Warunkiem wprowadzenia nowej zabudowy przemys³owej
jest równoleg³e lub wyprzedzaj¹ce w stosunku do zainwestowania wykonanie sieci kanalizacyjnej o parametrach
umo¿liwiaj¹cych obs³ugê planowanej inwestycji.
8. W przypadku realizacji obiektów produkcyjnych, us³ugowych
i rzemieœlniczych, których dzia³alnoœæ mo¿e prowadziæ do
zanieczyszczeñ wód podziemnych obowi¹zuje odwodnienie
powierzchni utwardzonych polegaj¹ce na ujêciu wód i ich
odprowadzeniu po uprzednim podczyszczeniu.
§ 17
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1. G³ównym Ÿród³em zaopatrzenia w gaz pozostaje istniej¹ca
sieæ gazoci¹gów œredniego ciœnienia wyprowadzonych ze
stacji gazowej I stopnia, zlokalizowanej poza obszarem objêtym planem.
2. Wzd³u¿ gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale¿y utrzymaæ ich
strefy techniczne (odleg³oœci podstawowe od gazoci¹gów/
strefy kontrolowane).

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1. Podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
pozostaje istniej¹ca sieæ œredniego napiêcia 15 kV, wyprowadzona z rozdzielni sieciowych 15 kV zlokalizowanych poza
obszarem objêtym planem, w Jerzmanowicach i Skale.
2. Wzd³u¿ projektowanych napowietrznych linii œredniego napiêcia 15 kV, niskiego napiêcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV
i 0,4 kV, nale¿y pozostawiæ strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania okreœlono w przepisach
odrêbnych.
3. Na rysunku planu zaznaczono projektowane odcinki linii napowietrznych œredniego 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 œredniego i niskiego napiêcia mog¹ byæ budowane
jako linie napowietrzne lub kablowe.
6. Obowi¹zuje stosowanie s³upów drewnianych na szczud³ach
betonowych.
§ 19
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1. Utrzymuje siê istniej¹ce i dopuszcza siê realizacjê indywidualnych systemów grzewczych.
2. Utrzymuje siê istniej¹ce kot³ownie lokalne. Dopuszcza siê
realizacjê nowych kot³owni lokalnych stosuj¹cych paliwa niskoemisyjne.
§ 20
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
systemów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objêtym planem:
1. Dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji w tym urz¹dzeñ sieci ruchomej publicznej ³¹cznoœci telefonicznej z zastrze¿eniem zakazów zawartych w § 8 i § 9.
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
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dopuszczalnego terenów, pod warunkiem minimalizacji
gabarytów budynków oraz dostosowania wystroju architektonicznego budynków do wymagañ okreœlonych dla
przeznaczenia podstawowego terenu.
3. W przypadku budowy linii napowietrznych obowi¹zuje stosowanie s³upów drewnianych na szczud³ach betonowych.
§ 21
1. Gospodarka odpadami odbywaæ siê bêdzie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami sporz¹dzonym dla ca³ej
Gminy, ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿród³a ich powstania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
2. W § 22 okreœlono dopuszczaln¹ iloœæ produkowanych odpadów.
V. Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
§ 22
1. Wyznacza siê TEREN US£UG oznaczony na rysunku planu
symbolem U.
2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu U pod:
1) obiekty us³ug z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
rzemios³a,
2) obiekty zwi¹zane z produkcj¹, wytwórczoœci¹ i przetwórstwem,
3) obiekty magazynowe, sk³adowe, hurtownie.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu U pod:
1) zabudowa mieszkaniowa, gara¿e,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) drogi wewnêtrzne, miejsca postojowe, place parkingowe
i manewrowe,
4) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym.
4. Zabrania siê realizacji ferm hodowlanych zwierz¹t oraz schronisk dla zwierz¹t.
5. 1) Do czasu pod³¹czenia do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i uzyskania zgody na odprowadzenie do tego systemu kanalizacyjnego wszelkich œcieków, zabrania siê wytwarzania wszelkich œcieków w iloœci powy¿ej 5 m3 na dobê,
przy czym iloœæ ta dotyczy ³¹cznie ca³ego obszaru objêtego
niniejsz¹ zmian¹ planu, nie zaœ poszczególnych dzia³ek.
2) Zabrana siê gromadzenia wszelkich œcieków w iloœci powy¿ej 5 m3 na dobê, przy czym iloœæ ta dotyczy ³¹cznie
ca³ego obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹ planu, nie zaœ
poszczególnych dzia³ek.
6. Dla ca³ego obszaru objêtego planem, zabrania siê wytwarzania i gromadzenia odpadów produkcyjnych powy¿ej 5 m3
na dobê Zabrania siê wytwarzania i gromadzenia odpadów
produkcyjnych powy¿ej 5 m3 na dobê, przy czym iloœæ ta
dotyczy ³¹cznie ca³ego obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹
planu, nie zaœ poszczególnych dzia³ek.
7. W terenie U ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,
2) obowi¹zuje zakaz realizacji zabudowy w granicy dzia³ki,
3) powierzchnia otwartych terenów sk³adowych mo¿e zajmowaæ nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
4) minimalna wielkoœæ nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych - 1 200 m2,
5) powierzchni sprzeda¿y obiektów wymienionych w ust. 2
nie mo¿e przekraczaæ 200 m2,
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6) minimum 40% terenu objêtego planem, urz¹dziæ nale¿y
jako powierzchniê biologicznie czynn¹ rozumian¹ zgodnie z definicj¹ okreœlon¹ w § 4,
7) place manewrowe i postojowe nale¿y zapewniaæ w obrêbie terenów U,
8) sposób zagospodarowania terenu musi uwzglêdniaæ zapewnienie mo¿liwoœci gromadzenia odpadów przed ich
wywozem w obrêbie terenu lokalizacji obiektu z zabezpieczeniem przed zagro¿eniami zanieczyszczeniem wód
i gruntu z uwzglêdnieniem zapisów zawartych w §16,
9) œcieki przemys³owe powstaj¹ce w lokalizowanych obiektach przed ich zrzutem do odbiorników musz¹ spe³niaæ
warunki okreœlone przepisami odrêbnymi z uwzglêdnieniem zapisów zawartych w §16,
10) zabrania siê przechowywania i sk³adowania odpadów
promieniotwórczych oraz lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych,
11) w zagospodarowaniu terenów nale¿y stosowaæ zieleñ
o funkcjach izolacyjno-estetycznych. obowi¹zuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej œredniej i wysokiej wzd³u¿
granicy terenu U z terenami rolnymi.
8. W terenie U ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy wymienionej w ust. 2:
1) ca³kowita wysokoœæ obiektu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 10 m,
2) stosunek szerokoœci do wysokoœci elewacji budynku: elewacja kalenicowa - co najmniej 4:1, elewacja szczytowa co najmniej 2:1,
3) przy d³ugoœci elewacji przekraczaj¹cej proporcjê d³ugoœci do wysokoœci 7:1 nale¿y projektowaæ bry³ê jako rozcz³onkowan¹,
4) dachy dwuspadowe, o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci 250- 420 i równej d³ugoœci po³aci z kalenica równoleg³¹ do d³u¿szego boku rzutu budynku,
5) czêœæ szczytow¹ œcian budynku nale¿y oddzielaæ poziomo
gzymsem albo za pomoc¹ deskowania,
6) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
7) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych i tynki - bia³e,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny, elementy kamienne w kolorze naturalnym,
8) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym,
9) obowi¹zuje zastosowanie detalu architektonicznego, który kszta³towaæ nale¿y w oparciu o formy tradycyjne,
b¹dŸ z bezpoœrednim 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 wysokoœci
szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur nie wy¿szy ni¿ d³ugoœæ wieszaka).
9. W terenie U ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy mieszkaniowej i gara¿y:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) obowi¹zuje zakaz realizacji zabudowy szeregowej,
3) rzut nowych i rozbudowywanych (nie dotyczy nadbudowy) budynków ma mieæ kszta³t prostok¹ta lub byæ z³o¿ony z prostok¹tów,
4) wysokoœæ budynków mieszkaniowych nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m a gara¿y 7,0 m,
5) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 350- 420 z wysuniêtym przed lico
budynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym, blach¹ lub materia³em bitumicznym,
6) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
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7) k¹t nachylenia po³aci dachowych dachów lukarn i ganków zawarty w przedziale 250 - 420
8) czêœæ szczytow¹ œcian budynku nale¿y oddzielaæ poziomogzymsem albo za pomoc¹ deskowania,
9) obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
10) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: kolor œcian - bia³y
lub kremowy (za wyj¹tkiem czêœci œcian wyk³adanych drewnem lub kamieniem), elementy ceramiczne, drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych lub brunatnych,
11) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym lub szarym,
12) detale zabudowy kszta³towaæ nale¿y w oparciu o formy tradycyjne, b¹dŸ z bezpoœrednim 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 wysokoœci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5, a pazdur
nie wy¿szy ni¿ d³ugoœæ wieszaka).
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niniejszego planu (stosownie do postanowieñ Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala siê w stosunku do terenu oznaczonego symbolem U - 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
§ 24
W granicach obszaru objêtego planem, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXXI/210/05 Rady Gminy Su³oszowa z dnia 7 lipca 2005r.
§ 25
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.
§ 26
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§ 23

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak
Wysokoœæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieruchomoœci, której wartoœæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/217/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SU£OSZOWA
SO£ECTWA WIELMO¯A W CZÊŒCI DOTYCZ¥CEJ DZIA£EK NR 108/2 I 108/3
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000*
* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Poz. 4917

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak

8
7
6
2
1

Uwaga: Integraln¹ czêœci¹ wykazu jest zbiór z³o¿onych wniosków.

5
4

uwaga nieuwzględniona

Lp.

3

uwaga nieuwzględniona

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
Data
wpływu
uw agi
Numer
uwagi

W trakcie wy³o¿enia nie z³o¿ono wniosków w zwi¹zku z powy¿szym Rada Gminy nie rozstrzyga³a o wnioskach.
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9

Uwagi
uwaga
uwzględniona

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
załącznik do Uchwały
Nr XXXIII/217/2009
z dnia 6.10.2009 r.
Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwagi

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SO£ECTWA WIELMO¯A DLA DZIA£EK108/2 i 108/3

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIII/217/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 653

Poz. 4917
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIII/217/2009
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z 2003 roku) rozstrzyga siê o sposobie realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
Zmiana planu nie poci¹ga za sob¹ realizacji nowych zadañ
z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie wystêpuje koniecznoœæ zabezpieczenia œrodków finansowych na ich
realizacjê.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak
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