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Uchwa³a Nr XII/87/07
Rady Gminy Liszki

z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Liszki.

Na podstawie art. 14 ust. 8; art. 15; art. 20 ust. 1; art. 36;
art. 87, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z 2003 r.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 oraz art. 41 i art. 42 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.
Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z póŸn. zm.)

Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego so³ectw Chrosna, Czu³ów, Kaszów, R¹cz-
na, Jeziorzany, Œciejowice i Piekary z ustaleniami Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Liszki Rada Gminy Liszki uchwala co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Liszki, zwany dalej planem.

2. Ustalenia planu dotycz¹ terenów po³o¿onych w so³ectwach:
Chrosna, Czu³ów, Kaszów, R¹czna, Jeziorzany, Œciejowice
i Piekary z wy³¹czeniem terenów objêtych uchwa³¹ Rady
Gminy Liszki XII/143/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. oraz
uchwa³¹ Rady Gminy Liszki XII/79/07 z dnia 2 sierpnia 2007 r.

3. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zasady zago-

spodarowania terenu" w skali 1:2000 stanowi¹cego inte-
graln¹ czêœæ uchwa³y,

3) za³¹cznika Nr 2, zawieraj¹cego informacje na temat spo-
sobu rozpatrzenia uwag do projektu,

4) za³¹cznika Nr 3, zawieraj¹cego informacje na temat spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Ustaleniami planu nie s¹ informacje zawarte w aneksach:

1) Aneks Nr 1 - "Spis obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków WKZ",

2) Aneks Nr 2 - "Spis obiektów zabytkowych wpisanych do
ewidencji zabytków ",

3) Aneks Nr 3 - "Katalog stanowisk archeologicznych",
4) Aneks Nr 4 - "Spis pomników przyrody i stanowisk doku-

mentacyjnych",
5) Aneks Nr 5 - "Informacja o szerokoœciach stref",
6) Aneks Nr 6 - Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali

1:10 000. Aneks przedstawia uzbrojenie terenu obejmu-
j¹ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, które nale-
¿y traktowaæ jako orientacyjne, wymagaj¹ce uœciœlenia
na etapie opracowania projektu budowlanego, po uzy-
skaniu warunków technicznych zasilania od w³aœciwych
instytucji bran¿owych (operatorów sieci),

7) Aneks Nr 7 - "Decyzja Wojewody Krakowskiego
OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20.12.1996 r. w sprawie usta-
nowienia stref ochronnych na Sance.

§ 2

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 infrastruktu-

rê techniczn¹,
c) zapewnienia mo¿liwoœci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu

komunikacyjnego,
d) zachowania wartoœci œrodowiska kulturowego, przyrod-

niczego i krajobrazu,
2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju miesz-

kalnictwa, us³ug i wytwórczoœci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, wartoœci œrodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,

3) minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami prze-
strzeni.

§ 3

1. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-
cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z usta-
leñ 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,
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3) strefa g³ównych korytarzy ekologicznych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) strefa ochrony konserwatorskiej,
6) strefa ochrony stanowisk archeologicznych,
7) obszar g³ównego zbiornika wód podziemnych Nr 326

- Krzeszowice,
8) strefa zagro¿enia powodziowego w razie przerwa-

nia wa³ów,
9) strefê terenów zagro¿onych zalewami i nara¿onych

na okresowe podtopienia,
10) tereny zagro¿one wystêpowaniem ruchów osuwi-

skowych,
11) symbole identyfikacyjne terenów o ró¿nym przezna-

czeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz ró¿nych
warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) MN1, MN2, MN2/L, MN3, MN3/L, MN4, MN5, MN7 -

tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej
b) MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
c) MU1, MU1/L, MU2, MU3 - tereny zabudowy mieszka-

niowo-us³ugowej,
d) RM1, RM2 - tereny zabudowy zagrodowej,
e) UP1, UP2, UP3 - tereny us³ug publicznych,
f) U/P1, U/P2 - tereny us³ugowo - produkcyjne,
g) R/P1, R/P2 - tereny rolno - produkcyjne,
h) U1, U2, U2/L - tereny us³ug,
i) US1, US2 - tereny sportu i rekreacji,
j) UT1, UT2 - tereny us³ug turystyki,
k) UK - tereny us³ug kultu religijnego,
l) ZP1, ZP2 - tereny zespo³ów dworsko-parkowych,
m) ZC - tereny cmentarzy,
n) ZE - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochron-

nych (ska³ki i ostañce),
o) ZE/W1 - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych

i ochronnych, po³o¿one w miêdzywalu Wis³y,
p) ZE/W2 - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych

i ochronnych, po³o¿one w starorzeczach Wis³y,
q) ZE/W3 - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochron-

nych stanowi¹cych biologiczn¹ obudowê cieków,
r) ZN - tereny zieleni nieurz¹dzonej,
s) ZL - tereny lasów,
t) WS - tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych,
u) R1 - tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy,
v) R/ZL - tereny gruntów rolnych z mo¿liwoœci¹ zalesieñ,
w) K - tereny infrastruktury technicznej- kanalizacja,
x) W - tereny infrastruktury technicznej- wodoci¹gi,
y) tereny komunikacji - publiczne drogi, ulice i ci¹gi pie-

szo - jezdne:
KDA - autostrada,
KDG1, KDG2 - drogi g³ówne,
KDZ1, KDZ2 - drogi zbiorcze,
KDL1, KDL1p, KDL2 - drogi lokalne,
KDD - ulice dojazdowe,
KP8, KP6 - ci¹gi pieszo-jezdne,

z) KU - tereny infrastruktury komunikacyjnej.
2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-

cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z prze-
pisów szczególnych i prawomocnych decyzji, s¹ ustale-
niami obowi¹zuj¹cymi:

1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,
2) granice Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
3) granica otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Krajobra-

zowych,
4) granice Tenczyñskiego Parku Krajobrazowego,
5) rezerwat przyrody "Dolina Mnikowska",
6) rezerwat przyrody "Zimny Dó³",

7) pomniki przyrody,
8) stanowisko dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej,
9) lasy ochronne,

10) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹,
11) strefa ochrony poœredniej (wewnêtrzna i zewnêtrz-

na) ujêcia wody pitnej z rzeki Sanki,
12) strefa 50m od stopy wa³u Wis³y,
13) strefa ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza,
14) strefa ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza,
15) strefa otoczenia lotniska,
16) strefa ochronna obiektu technicznego JW. 2828,
17) strefa ochronna urz¹dzeñ nawigacyjnych,
18) strefa powierzchni ograniczonej wysokoœci zabu-

dowy - 283 m n.p.m. oraz strefê powierzchni ogra-
niczonej wysokoœci zabudowy o stopniowo wzra-
staj¹cej wysokoœci dopuszczalnej w zakresie 283 -
383 m n.p.m.,

19) powierzchnia podejœcia do l¹dowania,
20) strefa monta¿owa projektowanego gazoci¹gu wyso-

kiego ciœnienia 6,3 MPa,
21) strefa kontrolowana projektowanego gazoci¹gu wy-

sokiego ciœnienia 6,3 MPa,
22) strefa techniczna wzd³u¿ istniej¹cej napowietrznej

linii elektroenergetycznej najwy¿szych napiêæ 220 kV,
23) strefa techniczna wzd³u¿ istniej¹cej napowietrznej

linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV,
24) strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych i projektowa-

nych napowietrznych linii œredniego napiêcia 15 kV,
25) strefy techniczne wokó³ istniej¹cych i projektowa-

nych napowietrznych stacji transformatorowych
15/0,4 kV,

26) I - strefa oddzia³ywañ ekstremalnych autostrady o za-
siêgu 20 m od krawêdzi jezdni,

27) II - strefa zagro¿eñ autostrady o zasiêgu 50 m od kra-
wêdzi jezdni,

28) III - strefa uci¹¿liwoœci autostrady o zasiêgu 150 m od
krawêdzi jezdni.

3. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-
cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹ informacjami
dodatkowymi nie stanowi¹cymi ustaleñ planu:
1) projektowany zbiornik retencyjny,
2) przed³u¿ona oœ pasa startowego,
3) projektowane œcie¿ki rowerowe,
4) ci¹gi i punkty widokowe,
5) granice so³ectw,
6) granice Gminy.

4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienio-
nych w ust. 2 punkty punkty 20) do 25) ustalono w postano-
wieniach przepisów szczególnych. Zamieszczono je w anek-
sie Nr 5, w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹-
cych ustaleñ planu.

§ 4

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi, 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 za-
gospodarowania terenów) nie mog¹ naruszaæ ustaleñ, o któ-
rych mowa w pkt 1.
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§ 5

1. Je¿eli jest mowa o:
- przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to ta-

kie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to prze-
znaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca i uzupe³-
nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

- zieleni urz¹dzonej - rozumie siê przez to zespo³y zadrze-
wieñ, zakrzewieñ oraz zieleni niskiej skomponowane pod
wzglêdem estetycznym i funkcjonalnym,

- obudowie biologicznej cieku - rozumie siê przez to roœlin-
noœæ leœn¹, zaroœlow¹ i trawiast¹ zgodn¹ z warunkami sie-
dliskowymi,

- realizacji ustaleñ planu dotycz¹cych projektowanej inwe-
stycji w granicach dzia³ki - rozumieæ te¿ przez to nale¿y
równie¿ zespó³ dzia³ek, na których lokalizowana jest przed-
miotowa inwestycja w terenie do którego u¿ytkownik po-
siada tytu³ prawny,

- dzia³ce ( w odniesieniu do powierzchni biologicznie czyn-
nej oraz wskaŸnika intensywnoœci zabudowy) - rozumie
siê przez to t¹ czêœæ dzia³ki lub t¹ czêœæ zespo³u przylegaj¹-
cych do siebie dzia³ek, która po³o¿ona jest w obrêbie da-
nej kategorii terenu ustalonej niniejszym planem, w obrê-
bie której lokalizowana jest dana inwestycja,

- wysokoœci obiektu - rozumie siê wysokoœæ obiektu liczon¹
zgodnie z przepisami szczególnymi do górnej powierzchni
przekrycia, w terenach MN2/L, MN3/L, MU1/L, U2/L ze wzglê-
du na ograniczenia zwi¹zane z przeszkodami lotniczymi, wy-
sokoœæ zabudowy liczona zgodnie z przepisami szczególnymi
do najwy¿ej po³o¿onego elementu konstrukcyjnego obiektu,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siê przez to
liniê okreœlaj¹c¹ dopuszczalne (nieprzekraczalne) po³o¿e-
nie fasad nowych budynków i innych obiektów kubaturo-
wych w stosunku do danej drogi, z dopuszczeniem wysu-
niêcia przed wyznaczon¹ liniê schodów, daszków, wyku-
szy, balkonów. Elementy te nie mog¹ pomniejszaæ tej od-
leg³oœci o wiêcej ni¿ 1,2 m,

- drogach publicznych - rozumie siê przez to drogi krajowe,
wojewódzkie, powiatowe i gminne zaliczone do odpowied-
niej klasy technicznej stosownie do przepisów zawartych
w ustawie o drogach publicznych,

- drogach wewnêtrznych - rozumie siê przez to drogi nie zali-
czone do dróg publicznych nie wrysowane na rysunku planu.

Rozdzia³ II
Zasady obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze

objêtym planem

I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 6

1. We wszystkich terenach wymienionych w § 3, obowi¹zuje
zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu Art. 51. ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony œrodowi-
ska z póŸn. zm. 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 zwi¹za-
nych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu a œrodowisko za wyj¹tkiem nastê-
puj¹cych rodzajów przedsiêwziêæ:

1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elek-
troenergetyczne, o napiêciu znamionowym wynosz¹cym
nie mniej ni¿ 220 kV, o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 15 km,

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radio-
lokacyjne, emituj¹ce pola elektromagnetyczne, których
równowa¿na moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej ni¿ 100 W, emituj¹ce pola elektromagnetyczne o czê-
stotliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz,

3) autostrady i drogi ekspresowe,
4) drogi krajowe oraz inne publiczne o nie mniej ni¿ czterech

pasach ruchu, o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 10 km, niewy-
mienione w pkt 29 ww. rozporz¹dzenia,

5) budowle piêtrz¹ce wodê o wysokoœci piêtrzenia nie ni¿-
szej ni¿ 5 m,

6) chów lub hodowla zwierz¹t w liczbie nie ni¿szej ni¿ 240
du¿ych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DPJ).

pod warunkiem ¿e mo¿liwoœæ ich realizacji wynika z ustaleñ
dla poszczególnych rodzajów terenów.

§ 7

1. Ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej
jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renów objêtych planem:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone oraz

nie wyznaczone na rysunku planu, okreœlaj¹ce dopusz-
czalne po³o¿enie nowych budynków i innych obiektów ku-
baturowych zgodnie z zapisami zawartymi w § 69.

§ 8

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania scaleñ:
1) scalenie nale¿y przeprowadziæ z zachowaniem odpowied-

nich ustaw i rozporz¹dzeñ w tym zakresie,
2) granice scalenia okreœla siê ka¿dorazowo z zachowaniem

odpowiednich przepisów,
3) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczo-

nych w niniejszym planie na cele inne ni¿ rolne i leœne
nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce zasady przy podziale
nieruchomoœci:
a) ka¿da dzia³ka (z wy³¹czeniem dzia³ek po³o¿onych w te-

renach MN6) musi mieæ dostêp do drogi publicznej w ro-
zumieniu przepisów szczególnych,

b) w terenach MN6 ka¿da dzia³ka musi mieæ bezpoœredni
dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio lub poprzez
drogê wewnêtrzn¹,

c) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi do
drogi publicznej lub wewnêtrznej a granic¹ tej drogi powi-
nien siê mieœciæ w przedziale pomiêdzy 60 a 120 stopni,

d) w terenach MN6 szerokoœæ dzia³ki dochodz¹cej do pasa
drogowego powinna pozwalaæ na zachowanie warun-
ków technicznych i odleg³oœci pomiêdzy budynkami
i byæ nie mniejsza ni¿ 20 metrów; dla pozosta³ych tere-
nów nie okreœla siê minimalnej szerokoœci dzia³ek,

e) 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 podzia-
³ów nieruchomoœci:
1) ka¿da nowowydzielana dzia³ka budowlana musi mieæ za-

pewniony dostêp do drogi publicznej w rozumieniu prze-
pisów szczególnych,

2) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okreœlono dla ka¿dego terenu indywidualnie.
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3. Ustalone w planie 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. Ustalone w planie minimalne wielkoœci dzia³ek nie obowi¹-
zuj¹ w przypadku dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu
uregulowanie spraw w³asnoœciowych zwi¹zanych z istnie-
j¹c¹ zabudow¹.

§ 9

Za zgodne z planem uznaje siê:
1. Lokalizowanie w granicach ca³ego terenu objêtego planem

(poza terenami ZL i ZE) 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 sprzecz-
noœci z pozosta³ymi ustaleniami planu.

2. Wyznaczenie dodatkowych dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów
pieszo - jezdnych do dzia³ek budowlanych w obrêbie tere-
nów przeznaczonych do zabudowy.

3. Dla zabudowy istniej¹cej:
1) remont, przebudowê, nadbudowê i rozbudowê istniej¹cej

zabudowy i urz¹dzeñ z zachowaniem ustaleñ w zakresie
intensywnoœci zabudowy, zasad i warunków zabudowy
oraz zagospodarowania terenów okreœlonych dla poszcze-
gólnych kategorii terenów, w których siê one znajduj¹,

2) utrzymanie istniej¹cej zabudowy, le¿¹cej poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowê z mo¿liwoœci¹ remontów,
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy (nie wiêcej ni¿ 20%
w stosunku do powierzchni istniej¹cej zabudowy) pod
warunkiem uporz¹dkowania gospodarki œciekowej
w aspekcie pe³nej ochrony œrodowiska i ustaleñ dotycz¹-
cych kszta³towania zabudowy dla danej kategorii terenu.

4. Realizacjê nie wyznaczonych w planie obiektów s³u¿¹cych
utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed za-
gro¿eniem powodziowym.

5. Lokalizacjê zabudowy w terenach budowlanych w odleg³o-
œci 1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bez-
poœrednio przy jej granicy gdy:
1) dzia³ka budowlana po³o¿ona jest w terenach MN5,
2) w pozosta³ych terenach budowlanych, gdy szerokoœæ dzia³-

ki jest mniejsza ni¿ 16,0 m.
6. Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej i rowerowej.
7. Remont, przebudowê, nadbudowê i rozbudowê istniej¹cej

zabudowy po³o¿onej w obszarze wyznaczonym liniami roz-
graniczaj¹cymi poszczególnych dróg oraz pomiêdzy liniami
rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg a okreœlon¹ dla tych
dróg nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy na warunkach okre-
œlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 10

1. Jako parametr wykorzystania poszczególnych kategorii te-
renów w przyjmuje siê wskaŸnik intensywnoœci zabudo-
wy w postaci:

   
   ___i=   

P
  T1

gdzie:
P - powierzchnia zabudowy,
T1 - powierzchnia dzia³ki znajduj¹ca siê w terenie budowlanym.

§ 11

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania poszcze-
gólnych kategorii terenów wymienionych w § 3:
1) dopuszczaln¹ powierzchniê sprzeda¿y dla nowych obiek-

tów handlowych okreœlono dla poszczególnych kategorii
terenów indywidualnie,

2) uci¹¿liwoœæ zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ i produk-
cyjn¹ mieœciæ siê musi w obrêbie terenu do którego u¿yt-
kownik posiada tytu³ prawny,

3) dla nowo realizowanych obiektów obowi¹zuje zapewnie-
nie przez u¿ytkowników poszczególnych kategorii terenów
miejsc postojowych w granicach dzia³ki w iloœci co najmniej:
a) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - co naj-

mniej 1 miejsce parkingowe (lub postojowe) na 1 lokal
mieszkalny,

b) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce par-
kingowe (lub postojowe) na 1 lokal mieszkalny oraz co
najmniej 1 miejsce dla maszyn rolniczych,

c) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej - co najmniej
3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni u¿ytkowej.

4) w terenach MN1 - MN7, MN1/L, MN2/L, MU1 - MU3,
MU1/L, RM1, RM2, ZP1, ZP2, U/P1, U/P2, U1, U2, U2/L,
UP1, UP2, UP3, UT1, UT2, US1, US2, US3 oraz pozosta-
³ych terenach wymienionych w § 3 po³o¿onych w strefie
ochronnej urz¹dzenia JW2828 obowi¹zuje zakaz lokali-
zacji wie¿ radiokomunikacyjnych,

5) w przypadku istniej¹cej zabudowy o wysokoœci przekra-
czaj¹cej dopuszczaln¹ w danym terenie dopuszcza siê jej
remont, rozbudowê i przebudowê bez mo¿liwoœci pod-
wy¿szania budynku za wyj¹tkiem przebudowy stropoda-
chu - w przypadku przebudowy stropodachu dopuszcza
siê podwy¿szenie budynku o 1,5 m,

6) w przypadku istniej¹cej zabudowy o wysokoœci nie prze-
kraczaj¹cej dopuszczalnej w danym terenie, przy przebu-
dowie stropodachu dopuszcza siê jej remont, rozbudowê,
nadbudowê i przebudowê pod warunkiem, ¿e wysokoœæ
budynku nie przekroczy wysokoœci ustalonej dla poszcze-
gólnych kategorii terenów o 1,5 m.

2. Ustala siê zasady kszta³towania zabudowy (z wy³¹cze-
niem budynków u¿ytecznoœci publicznej) dla terenów
po³o¿onych w obrêbie Bielañsko - Tynieckiego oraz Ten-
czyñskiego Parku Krajobrazowego: MN1 - MN3, MN1/L,
MN2/L, MU1, MU1/L:

1) wysokoœæ budynków mieszkalnych, mieszkalno - us³ugo-
wych i us³ugowych po³o¿onych w terenach MN1/L, MN2/L
MU1/L dopuszcza siê do wysokoœci istniej¹cej w s¹siedz-
twie zabudowy jednak nie wiêcej ni¿ 9,0 m; w pozosta³ych
terenach wysokoœæ budynków mieszkalnych, mieszkalno -
us³ugowych i us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,

2) wysokoœæ budynków gospodarczych zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ roln¹ po³o¿onych w terenach MN1/L, MN2/L
MU1/L dopuszcza siê do wysokoœci istniej¹cej w s¹siedz-
twie zabudowy jednak nie wiêcej ni¿ 9,0 m; w pozosta-
³ych terenach wysokoœæ budynków gospodarczych zwi¹-
zanych z produkcj¹ roln¹ nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m

3) wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹za-
nych z produkcj¹ roln¹ po³o¿onych w terenach MN1/L, MN2/
L MU1/L dopuszcza siê do wysokoœci istniej¹cej w s¹siedz-
twie zabudowy jednak nie wiêcej ni¿ 7,0 m; w pozosta³ych
terenach wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie
zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m

4) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym

k¹cie nachylenia po³aci 37°- 45° z dopuszczalnymi przy-
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czó³kami i naczó³kami oraz o jednakowej d³ugoœci prze-
ciwleg³ych po³aci. Dopuszcza siê stosowanie fragmen-
tarycznego obni¿enia okapu na nie wiêcej ni¿ 1/3 d³ugo-
œci okapu. D³ugoœæ kalenicy w przypadku dachów wielo-
spadowych nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³ugoœci
ca³ego dachu. Okap dachu na wysokoœci maksymalnie
4,5 m od poziomu terenu. Minimalny wysiêg okapu poza
œcianê szczytow¹ 0,6 m,

6) szerokoœæ traktu okreœlaj¹cego maksymaln¹ dopusz-
czaln¹ rozpiêtoœæ dachu nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m,
mierzon¹ po zewnêtrznych krawêdziach œcian,

7) dachy kryte dachówk¹, lub innym materia³em pod warun-
kiem nadania im drobnoelementowej faktury dachówek
w ciemnych barwach (br¹z, czerwieñ, zieleñ, szaroœci),

8) kolorystyka elewacji - w barwach nie kontrastuj¹cych
z t³em; kolorystyka kominów i innych elementów wy-
stêpuj¹cych na dachu powinna byæ stonowana z kolo-
rystyk¹ dachu,

9) obowi¹zuje stosowanie okien o pionowej artykulacji,
zdwojonych w œcianach kalenicowych o symetrycznych
podzia³ach, w kompozycji szczytu zachowaæ symetriê
rozmieszczenia otworów,

10) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i okna-
mi po³aciowymi. Obowi¹zuje jednolita forma lukarn na
budynku. Ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ
1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a mini-
malna odleg³oœæ lukarny od œciany elewacji poprzecz-
nej - 1,5m. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

11) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego ga-
ra¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dacha-
mi pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od
spadku dachu g³ównego,

12) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniê-
tych wzajemnie w pionie lub poziomie,

13) zaleca siê wyraŸne akcentowanie poziomów okapów
oraz coko³u np. przez zró¿nicowanie kolorystyki, faktury
ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na wysokoœci
linii okapu w œcianach szczytowych dachów dwuspado-
wych i naczu³kowych,

14) dopuszcza siê nastêpuj¹ce materia³y wykoñczeniowe: ele-
menty drewniane, elementy kamienne, tynki w jasnych
pastelowych barwach, inne z wy³¹czeniem sidingu.

3. Ustala siê zasady kszta³towania zabudowy (z wy³¹cze-
niem budynków u¿ytecznoœci publicznej) dla terenów
po³o¿onych poza obszarem Bielañsko - Tynieckiego, Ten-
czyñskiego Parku Krajobrazowego MN4 - MN6, MU2 - MU3
oraz dla terenów W, K, KU:
1) wysokoœæ budynków mieszkalnych, mieszkalno - us³ugo-

wych oraz budynków infrastruktury technicznej nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m,

2) wysokoœæ budynków us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ
11,0 m,

3) wysokoœæ budynków gospodarczych zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ roln¹ nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,

4) wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹za-
nych z produkcj¹ roln¹ nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,

5) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym

k¹cie nachylenia po³aci 37° - 45° z dopuszczalnymi przy-
czó³kami i naczó³kami oraz o jednakowej d³ugoœci prze-
ciwleg³ych po³aci. Dopuszcza siê stosowanie fragmenta-
rycznego obni¿enia okapu, w ciemnych barwach (br¹z,
czerwieñ, zieleñ, szaroœci),

7) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

8) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie lub poziomie,

9) dopuszcza siê dobudowê do budynku mieszkalnego ga-
ra¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami
pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku
dachu g³ównego.

4. Ustala siê zasady kszta³towania zabudowy dla budyn-
ków u¿ytecznoœci publicznej:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jedno-

funkcyjne,
2) uk³ad bry³y budynku - horyzontalny,
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym

k¹cie nachylenia po³aci 37° - 45°, kryte dachówk¹, mate-
ria³em dachówkopodobnym lub blach¹, z wysuniêtym
przed lico budynku okapem; w przypadkach uzasadnio-
nych wzglêdami technologicznymi dopuszcza siê dachy
o innym k¹cie nachylenia po³aci dachowych,

4) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczer-
wonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym, ciemnozielo-
nym lub szarym,

5) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Obowi¹zuje jedna forma lukarn na budyn-
ku. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

6) dopuszcza siê stosowanie fragmentarycznego obni¿enia
okapu na nie wiêcej ni¿ 1/3 d³ugoœci okapu.

§ 12

1. Przez dzia³alnoœæ us³ugow¹ dopuszczon¹ w terenach MN1,
MN6, MN 7 rozumieæ nale¿y rodzaje dzia³alnoœci gospodar-
czej okreœlone wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci PKD:

1) handel detaliczny (dzia³ 52),
2) gastronomia (dzia³ 55; grupa 55.3, 55.4, 55.5),
3) transport (dzia³ 60; klasa 60.22),
4) dzia³alnoœæ zwi¹zana z turystyk¹ (dzia³ 63; grupa 63.30),
5) poœrednictwo finansowe (dzia³ 65),
6) ubezpieczenia (dzia³ 66),
7) pomocnicze zw. z poœrednictwem finansowym (dzia³ 67),
8) obs³uga nieruchomoœci (dzia³ 70),
9) informatyka (dzia³ 72),

10) nauka (dzia³ 73),
11) pozosta³e us³ugi (dzia³ 74; grupa 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.8),
12) ochrona zdrowia (dzia³ 85; klasa 85.12, 85,13, 85.14A,

85.14C),
13) kultura, sport, rekreacja (dzia³ 92, klasa 92.31G),
14) pozosta³e dzia³y us³ugowe (dzia³: 93, klasa 93.02),
15) gospodarstwa domowe (dzia³ 95).

II. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody

§ 13

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ochronie podlega ob-
szar po³o¿ony w granicach rezerwatu przyrody "Zimny
Dó³", oznaczony na rysunku planu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach rezerwatu:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê

prawn¹, przepisów szczególnych oraz planów ochrony,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra-

¿aæ wartoœciom przyrodniczym rezerwatu,
3) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu Art. 51. ust. 1
pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
œrodowiska z póŸn. zm..
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§ 14

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ochronie podlega ob-
szar po³o¿ony w granicach rezerwatu przyrody "Dolina
Mnikowska", oznaczony na rysunku planu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach rezerwatu:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê

prawn¹, przepisów szczególnych oraz planów ochrony,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra-

¿aæ wartoœciom przyrodniczym rezerwatu,
3) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu Art. 51. ust. 1
pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
œrodowiska z póŸn. zm.

§ 15

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ochronie podlegaj¹ po-
mniki przyrody oraz stanowisko dokumentacyjne przy-
rody nieo¿ywionej wyszczególnione w Aneksie Nr 4, ozna-
czone na rysunku planu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony ww. pomników przy-
rody i stanowiska dokumentacyjnego:
1) dzia³ania ochronne w stosunku do pomników przyrody

i stanowiska dokumentacyjnego nale¿y wykonywaæ zgod-
nie z zapisami zawartymi w aktach je powo³uj¹cych oraz
przepisach szczególnych,

2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra-
¿aæ pomnikom przyrody i stanowisku dokumentacyjne-
mu lub degradowaæ ich bezpoœrednie s¹siedztwo,
a w szczególnoœci:
a) budowy nowych budynków, budowli, obiektów ma³ej

architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chronio-
ny lub spowodowaæ degradacjê krajobrazu,

b) prowadzenia naziemnych lub podziemnych ci¹gów
infrastruktury technicznej w sposób wymagaj¹cy
naruszenia koron lub systemu korzeniowego drzew
pomnikowych,

c) prowadzenia ci¹gów infrastruktury naziemnej i podziem-
nej w sposób naruszaj¹cy lub zagra¿aj¹cy zachowaniu
obiektów przyrody nieo¿ywionej objêtych ochron¹.

§ 16

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wskazuje siê obszar po-
³o¿ony w granicach Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajo-
brazowego.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach Parku Krajobrazowego:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê

prawn¹ oraz przepisy szczególne,
2) obowi¹zuj¹ przepisy planu ochrony Bielañsko - Tynieckie-

go Parku Krajobrazowego,
3) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra-

¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym i kulturo-
wym Parków Krajobrazowych i jego otuliny.

§ 17

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wskazuje siê obszar po-
³o¿ony w granicach Tenczyñskiego Parku Krajobrazowego.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach Parku Krajobrazowego:

1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê
prawn¹ oraz przepisy szczególne,

2) obowi¹zuj¹ przepisy planu ochrony Tenczyñskiego Par-
ku Krajobrazowego,

3) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra-
¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym i kulturo-
wym Parków Krajobrazowych i jego otuliny.

§ 18

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wskazuje siê obszar
po³o¿ony w granicach otuliny Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach otuliny:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê

prawn¹ oraz przepisy szczególne,
2) zakazuje siê prowadzenia dzia³añ, które mog³yby zagra-

¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym i kulturo-
wym Parków Krajobrazowych i jego otuliny.

§ 19

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wskazuje siê strefê ochro-
ny poœredniej ujêcia wody pitnej z rzeki Sanki, w obrêbie
której wydzielono wewnêtrzny teren ochrony poœredniej
i zewnêtrzny teren ochrony poœredniej, w których obowi¹-
zuj¹ ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskiego
OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20.12.1996 r. (aneks Nr 7).

2. W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabrania siê:
a) wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale¿ycie do

ziemi i wody,
b) przechowywania i sk³adania materia³ów promieniotwórczych,
c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produk-

tów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz
ruroci¹gów do ich transportu,

d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych oraz nadpoziomowych stawów
osadowych,

e) lokalizowania zak³adów us³ugowych, opartych na che-
micznej obróbce metali i innych materia³ów,

f) lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t, bez wzglêdu na
wielkoœæ,

g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych zak³a-
dów us³ugowych opartych na koniecznoœci stosowania
surowców i czynników chemicznych,

h) lokalizowania zak³adów przemys³owych,
i) budowy dróg publicznych, z wyj¹tkiem odcinka drogi

³¹cz¹cego Krakowskie Zak³ady Eksploatacji Kruszywa -
Zak³ad Eksploatacji Kruszywa Cholerzyn-Zalas z drog¹
Kraków-Oœwiêcim,

j) budowy torów kolejowych,
k) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-

sie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,
l) lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na syste-

mie chowu bezœcio³owego,
m) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
n) przewo¿enia materia³ów toksycznych, mog¹cych skaziæ

wodê,
o) p³awienia byd³a i trzody,
p) urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
q) urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
r) stosowania œrodków ochrony roœlin innych ni¿ dopuszczo-

ne do stosowania i wymienione w wykazie Ministra Rol-
nictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej,
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s) wykonania robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót niezbêd-
nych dla utrzymania koryta cieków w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i zaakceptowanych przez administratora cieków,

t) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków.
3. W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej nakazuje siê:

a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-
czaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,

b) podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych z ci¹-
gów komunikacyjnych przed ich wprowadzeniem do wód
powierzchniowych,

c) posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodowlanej
zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gnojowej.

4. W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabrania siê:
a) przechowywania i sk³adania odpadów promieniotwórczych,
b) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych

i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne
przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia³al-
noœci i ewentualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych,

e) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego zago-
spodarowania od cieku,

f) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o szerokoœci 30 m od ich brzegów,

g) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
h) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do grun-

tu œcieków opadowych z nowych i modernizowanych
ci¹gów komunikacyjnych, bez ich wczeœniejszego pod-
czyszczenia,

i) lokalizowania zak³adów przemys³owych i us³ugowych opar-
tych na chemicznej obróbce metali i innych materia³ów,

j) lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemikalia lub pro-
dukty chemiczne,

k) lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów roœlinnych
i zwierzêcych,

l) lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
m) lokalizowania garbarni i farbiarni.

5. W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej nakazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle z realizacj¹ wodoci¹gów jak rów-
nie¿ porz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenach
objêtych wodoci¹gami,

b) posiadanie p³yty gnojowej i zbiornika na gnojówkê w go-
spodarstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ hodowlan¹.

§ 20

1. Na podstawie przepisów szczególnych wskazuje siê obszar
bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹.

2. W obszarze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹:
1) obowi¹zuje zakaz wznoszenia nowych oraz rozbudowy

istniej¹cych obiektów budowlanych,
2) obowi¹zuje zakaz: gromadzenia œcieków, odchodów zwie-

rzêcych, œrodków chemicznych i innych materia³ów, oraz
sk³adowania odpadów - które po zalaniu mog³yby zagra-
¿aæ ska¿eniem œrodowiska,

3) obowi¹zuje zakaz sadzenia drzew i krzewów z wyj¹tkiem
roœlinnoœci stanowi¹cej element zabudowy biologicznej
dolin rzecznych lub s³u¿¹cej do wzmacniania brzegów,

4) z zakazów wymienionych w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami
szczególnymi, zwolniæ mo¿e w drodze decyzji Dyrektor RZGW,

5) w przypadku zwolnienia z zakazów wymienionych w pkt 1
- 3, budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budow-
lanych wymaga stosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-bu-
dowlanych uwzglêdniaj¹cych mo¿liwoœæ powodzi, okre-
sowych wylewów wód i podtopieñ.

§ 21

1. Wyznacza siê strefê zagro¿enia powodziowego w razie
przerwania wa³ów.

2. W terenach tych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) obowi¹zuje zakaz budowy i rozbudowy obiektów, groma-

dzenia œcieków, odchodów zwierzêcych, œrodków chemicz-
nych i innych materia³ów, oraz sk³adowania odpadów, któ-
re po zalaniu mog³yby zagra¿aæ ska¿eniem œrodowiska.

§ 22

1. Wyznacza siê strefê terenów zagro¿onych zalewami i na-
ra¿onych na okresowe podtopienia.

2. W terenach tych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) obowi¹zuje zakaz: budowy i rozbudowy obiektów, groma-

dzenia œcieków, odchodów zwierzêcych, œrodków chemicz-
nych i innych materia³ów oraz sk³adowania odpadów - któ-
re po zalaniu mog³yby zagra¿aæ ska¿eniem œrodowiska.

2) na terenach po³o¿onych w granicach strefy budowa, rozbu-
dowa i przebudowa obiektów budowlanych wymaga stoso-
wania rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych uwzglêdnia-
j¹cych mo¿liwoœæ okresowych wylewów wód i podtopieñ.

§ 23

1. Wprowadza siê ochronê zasobów wodnych po³o¿onych
w obszarze G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych -
GZWP Nr 326 - Krzeszowice w utworach jurajskich.

2. W terenach po³o¿onych w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 326 - Krzeszowice obowi¹zuje zakaz lokali-
zowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeñ
przed przenikaniem do pod³o¿a i wód podziemnych substan-
cji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych.

§ 24

1. Wyznacza siê tereny zagro¿one wystêpowaniem ruchów
osuwiskowych.

2. W terenach zagro¿onych wystêpowaniem ruchów osuwi-
skowych, przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych oraz
rozbudowie obiektów istniej¹cych inwestor zobowi¹zany jest
do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiek-
tów budowlanych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 25

1. Wprowadza siê strefê g³ównych korytarzy ekologicznych.
2. W granicach korytarzy ekologicznych dopuszcza siê wpro-

wadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ œródpolnych.
3. Dla terenów po³o¿onych w granicach korytarzy ekologicz-

nych obowi¹zuje zakaz budowy ci¹gów infrastruktury tech-
nicznej i komunikacyjnej, tworz¹cych bariery ekologiczne bez
rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie.

§ 26

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ochronie podlegaj¹ te-
reny leœne posiadaj¹ce status lasów ochronnych.
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2. W lasach ochronnych obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustana-
wiaj¹cych ochronê prawn¹ oraz przepisy szczególne.

§ 27

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wprowadza siê strefê
ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, oznaczon¹ na ry-
sunku planu.

2. Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo-
œci¹ jej przebudowy i rozbudowy zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

3. W strefie tej dopuszcza siê sytuowanie:
1) drobnych us³ug handlu detalicznego zwi¹zanych z funkcj¹

podstawow¹,
2) zak³adów kamieniarstwa nagrobnego,
3) parkingów.

4. W obrêbie strefy, obowi¹zuj¹ ograniczenia dotycz¹ce zabu-
dowy i zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych.

5. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wprowadza siê strefê
ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza, oznaczon¹ na
rysunku planu. W obrêbie strefy, obowi¹zuj¹ ograniczenia
dotycz¹ce zabudowy i zagospodarowania terenu wynikaj¹-
ce z przepisów szczególnych.

6. W terenie w granicach od 50 do 150m od cmentarza, lokalizowa-
nie zabudowañ mieszkalnych, zak³adów ¿ywienia zbiorowego,
zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci jest mo¿liwe pod
warunkiem pod³¹czenia tych obiektów do sieci wodoci¹gowej.

§ 28

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê granice
strefy 50 m od stopy wa³u Wis³y.

2. Zasady zagospodarowania w tej strefie okreœlaj¹ przepisy
szczególne.

3. W strefie tej zakazuje siê w szczególnoœci:
1) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wa³ach

oraz w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3m od stopy wa³u po stro-
nie odpowietrznej,

2) rozkopywania wa³ów, wbijania s³upów, ustawiania zna-
ków przez nieupowa¿nione osoby,

3) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sa-
dzawek, do³ów oraz rowów po stronie odpowietrznej.

4. Zgodnie z przepisami szczególnymi, zakazów wymienionych
w ust 3 nie stosuje siê do robót zwi¹zanych z utrzymywa-
niem, odbudow¹, rozbudow¹ lub przebudow¹ wa³ów prze-
ciwpowodziowych.

5. Zgodnie z przepisami szczególnymi z zakazów wymienio-
nych w ust. 3 zwolniæ mo¿e Marsza³ek Województwa w dro-
dze decyzji.

§ 29

1. W zakresie ochrony przyrody i œrodowiska obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustale-

niami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni
biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów szczególnych,

2) zachowanie istniej¹cych cieków wraz z ich obudow¹ bio-
logiczn¹,

3) zakaz usuwania zadrzewieñ przywodnych (zakaz ten nie
dotyczy usuwania drzew w trakcie zabiegów pielêgnacyj-
nych, prac konserwacyjnych oraz dzia³añ wynikaj¹cych
z uwzglêdnienia wymogów ochrony przeciwpowodziowej),

4) zakaz osuszania ma³ych i okresowych zbiorników wodnych,

5) zakaz grodzenia nieruchomoœci przylegaj¹cych do wód
powierzchniowych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
wyznaczonej linii brzegowej,

6) zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych z pod-
³o¿em w odleg³oœci 1,5 - 4 m od linii brzegowej cieków.
W odleg³oœci 1,5 - 4 m od linii brzegowej cieków dopusz-
cza siê stosowanie ogrodzeñ, ³atwych do demonta¿u,

7) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia wodne, urz¹dzenia infrastruktury drogo-
wej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 15 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej,
w celu zachowania obudowy biologicznej cieku,

8) tworzenie zadrzewieñ przeciwerozyjnych w terenach rolnych,
9) utrzymanie istniej¹cych oraz realizacja nowych ci¹gów

zieleni wysokiej.
2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoœci obiektów oraz

ochrony jakoœci wód obowi¹zuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do grun-

tu i wód powierzchniowych,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposa¿e-

nie budynków w urz¹dzenia pozwalaj¹ce na rozwi¹za-
nie spraw gospodarki œciekowej,

3) do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych mo¿liwe
jest stosowanie tymczasowych rozwi¹zañ technicznych
pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych
instalacji kanalizacyjnej umo¿liwiaj¹cych sukcesywne
pod³¹czenie do kanalizacji zbiorowej,

4) w przypadku realizacji stacji paliw lub magazynów paliw
p³ynnych obowi¹zuje przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê wykonanie rozpoznania warunków hydro- geo-
logicznych. Forma i zakres tego opracowania odpowia-
daæ maj¹ wymogom okreœlonym w przepisach szcze-
gólnych odnosz¹cych siê do tego typu prac,

5) pokrycie zapotrzebowania w wodê dla celów prze-
ciwpo¿arowych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
przez istniej¹cy i rozbudowywany system zaopatrze-
nia w wodê,

6) wyprzedzaj¹ca lub równoleg³a w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowa sieci wodoci¹gowej dla za-
pewnienia odbiorcom wymaganych standardów w za-
kresie iloœci i jakoœci wody z uwzglêdnieniem ochrony
przeciwpo¿arowej,

7) wyposa¿enie nowo projektowanych przewodów wodo-
ci¹gowych w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisa-
mi i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej,

8) prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej lub produkcyjnej
nie mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoœci wykra-
czaj¹cych poza granice dzia³ki do której u¿ytkownik ma
tytu³ prawny, a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji, za-
nieczyszczeñ powietrza,

9) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej œcie-
ków przemys³owych za zgod¹ zarz¹dcy sieci pod wa-
runkiem wczeœniejszego zredukowania zawartych
w nich zanieczyszczeñ do parametrów œcieków sani-
tarnych z zachowaniem warunków okreœlonych w prze-
pisach szczególnych,

10) prowadzenie gospodarki wodno-œciekowej zgodnie z za-
sadami okreœlonymi w § 46 oraz w § 47,

11) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym
zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i teleko-
munikacyjnymi obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budowy
i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroener-
getyki i telekomunikacji okreœlone w wymaganiach prze-
pisów szczególnych.
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3. W zakresie ochrony przed zagro¿eniem osuwaniem siê
mas ziemnych, erozj¹ gleb i powodziami obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady:
1) na terenach po³o¿onych w granicach terenów zagro¿o-

nych wystêpowaniem ruchów osuwiskowych budo-
wa i rozbudowa obiektów budowlanych wymaga uwzglêd-
nienia przepisów zawartych w § 24,

2) na terenach po³o¿onych w obszarze bezpoœredniego za-
gro¿enia powodzi¹ obowi¹zuj¹ zasady zawarte w § 20,

3) na terenach po³o¿onych w granicach strefy zagro¿enia
powodziowego w razie przerwania wa³ów oraz w gra-
nicach strefy terenów zagro¿onych zalewami i nara¿o-
nych na okresowe podtopienia obowi¹zuj¹ zasady za-
warte w § 21 oraz w § 22,

4) na terenach gruntów rolnych (poza obszarem bezpoœred-
niego zagro¿enia powodzi¹) dopuszcza siê sukcesywne
tworzenie nowych zalesieñ, zadrzewieñ oraz wprowadza-
nie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepi-
sów szczególnych.

§ 30

1. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w œrodowisku. Zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi dla poszczególnych kategorii terenów wymienio-
nych w § 3. poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) dla terenów MN1, MN2, MN2/L, MN3, MN3/L, MN4, MN5,

MN6, MN7, ZP1, ZP2, UK - poziomu ha³asu dopuszczalne-
go dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) dla terenów RM1, RM2 - poziomu ha³asu dopuszczalnego
dla terenów zabudowy zagrodowej,

3) dla terenów MU1, MU1/L, MU2, MU3, U/P1, U/P2, U1,
U2, U2/L - poziomu ha³asu dopuszczalnego dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rze-
mieœlniczymi,

4) dla terenów UP1, UP2, UP3, US1, US2 - poziomu ha³asu
dopuszczalnego dla terenów zwi¹zanych ze sta³ym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,

5) dla terenów UT1, UT2 - poziomu ha³asu dopuszczalnego
dla terenów rekreacyjno- wypoczynkowych poza miastem,

6) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê.

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
dóbr kultury wspó³czesnej i krajobrazu kulturowego

§ 31

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wskazuje siê obiekty
wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku pla-
nu, podlegaj¹ce prawnej ochronie dóbr kultury na podsta-
wie przepisów szczególnych, wymienione w Aneksie Nr 1 -
"Spis obiektów wpisanych do rejestru zabytków WKZ".

2. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady i wymagania dotycz¹ce ochro-
ny obiektów i zespo³ów zabytkowych wymienionych w ust. 1:
1) obowi¹zuje ochrona istniej¹cej substancji zabytkowej,

obiektów kubaturowych, obiektów ma³ej architektury, zie-
leni, uk³adu dro¿nego,

2) projekty dotycz¹ce przekszta³ceñ obiektów zabytkowych
i zmian w zagospodarowaniu terenu wymagaj¹ uzgod-
nieñ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 32

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wskazuje siê obiekty
wpisane do ewidencji zabytków, nieoznaczone na rysunku

planu, podlegaj¹ce prawnej ochronie dóbr kultury na podsta-
wie przepisów szczególnych wymienione w Aneksie Nr 2 - "Spis
obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków".

2. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady i wymagania dotycz¹ce
ochrony obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 1:
1) utrzymuje siê obiekty kulturowe z zachowaniem ich sub-

stancji i detali architektonicznych,
2) dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê oraz zmianê funk-

cji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech stylowych
i detalu architektonicznego.

§ 33

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ustanawia siê strefê
ochrony konserwatorskiej, wyznaczon¹ wokó³ obiektów
wpisanych do rejestru zabytków.

2. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej wszelkie dzia-
³ania inwestycyjne, zmiana funkcji i zagospodarowania te-
renu oraz podzia³y nieruchomoœci podlegaj¹ uzgodnieniom
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 34

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, ustanawia siê strefê
ochrony stanowisk archeologicznych. W strefie tej:
1) wyklucza siê przekszta³canie b¹dŸ u¿ytkowanie stano-

wisk archeologicznych w ich granicach, które mog³oby po-
wodowaæ degradacjê ich wartoœci naukowej i kulturowej;
do tych dzia³añ nale¿¹ w szczególnoœci prace wybierzy-
skowe i niwelacyjne,

2) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany dotych-
czasowego zagospodarowania w granicach stanowiska
archeologicznego wymaga zapewnienia warunków dla
nadzoru archeologicznego,

3) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowê wyma-
ga siê podania informacji o obecnoœci stanowiska arche-
ologicznego,

4) prowadzenie prac budowlanych wymaga zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Spis stanowisk archeologicznych zamieszczony zosta³
w aneksie Nr 3 - "Wykaz stanowisk archeologicznych".

§ 35

1. Wskazuje siê punkty widokowe obejmuj¹ce miejsca o wy-
bitnej ekspozycji biernej.

2. Szczegó³owe zasady kszta³towania zabudowy w terenach
po³o¿onych na przedpolu widoku ustalono dla terenów, któ-
rych dotycz¹.

§ 36

1. Wskazuje siê ci¹gi widokowe obejmuj¹ce fragmenty dróg
i ci¹gów pieszych o wybitnej ekspozycji biernej.

2. Szczegó³owe zasady kszta³towania zabudowy w terenach
po³o¿onych na przedpolu widoku ustalono dla terenów, któ-
rych dotycz¹.

IV. Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji
uk³adu drogowego.

Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 37

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyj-
nej terenu:
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1. Podstawowy uk³ad komunikacyjny stanowi¹ oznaczone na
rysunku planu publiczne drogi, ulice i ci¹gi pieszo - jezdne:
1) KDA - autostrada,
2) KDG1, KDG2 - drogi g³ówne,
3) KDZ1, KDZ2 - drogi zbiorcze,
4) KDL1, KDL1p, KDL2 - drogi lokalne
5) KDD - ulice dojazdowe,
6) KP 8, KP 6 - ci¹g pieszo-jezdny.

2. Uzupe³niaj¹cy uk³ad komunikacyjny stanowi¹ nie oznaczo-
ne na rysunku drogi wewnêtrzne i ci¹gi pieszo - jezdne.

3. Obowi¹zuje zasada zgodnoœci akcesji, parametrów technicz-
nych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z zasadami okreœlonymi w przepisach szczególnych.

4. W obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy uk³ad dro-
gowy zapisany w planie mo¿e byæ rozbudowywany o nie
wyznaczone na rysunku planu odcinki dróg wewnêtrznych
oraz ci¹gów pieszo-jezdnych.

5. Szerokoœci linii rozgraniczaj¹cych dróg wymienionych w po-
wy¿szych paragrafach ustalono w § 69.

6. Urz¹dzenia obce nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ po-
winny byæ lokalizowane poza liniami rozgraniczaj¹cymi pa-
sów drogowych, zgodnie z przepisami szczególnymi. Dopusz-
cza siê lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego po
uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

7. Uzgodnienia z zarz¹dc¹ poszczególnych kategorii dróg wy-
magaj¹:
1) podzia³y dzia³ek w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg,
2) zmiany ukszta³towania dzia³ek w terenie przylegaj¹cym

bezpoœrednio do dróg,
3) zasady obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek przylegaj¹cych

do dróg,
4) budowa i przebudowa wjazdów oraz lokalizacja ogrodzeñ

w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
5) remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹-

cej zabudowy po³o¿onej w obszarze wyznaczonym linia-
mi rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg oraz pomiê-
dzy liniami rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg a okre-
œlon¹ dla tych dróg nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

8. Dla dzia³ek wydzielanych pod now¹ zabudowê po³o¿onych
bezpoœrednio przy drogach powiatowych i wojewódzkich,
nale¿y d¹¿yæ do ograniczenia liczby zjazdów

§ 38

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê:
1) I strefê oddzia³ywañ ekstremalnych autostrady o za-

siêgu 20 m od krawêdzi jezdni. W strefie tej ulegaj¹ likwi-
dacji wszelkie obiekty w tym budynki bez wzglêdu na ich
przeznaczenie, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej autostrady i urz¹dzeñ ochrony œrodowiska. Obo-
wi¹zuje zakaz lokalizowania reklam oraz zabudowy kuba-
turowej nie zwi¹zanej z utrzymaniem drogi KDA.

2) II - strefê zagro¿eñ autostrady o zasiêgu 50 m od kra-
wêdzi jezdni. W strefie tej niedopuszczalna jest lokalizacja
obiektów budowlanych na sta³y pobyt ludzi oraz prowa-
dzenie gospodarki rolnej z wyj¹tkiem produkcji roœlin na-
siennych, przemys³owych i gospodarki leœnej. Obowi¹zu-
je zakaz lokalizowania reklam.

3) III - strefê uci¹¿liwoœci autostrady o zasiêgu 150 m od
krawêdzi jezdni. W strefie tej nale¿y zapewniæ skuteczn¹
ochronê istniej¹cych obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi przed szkodliwym wp³ywem autostrady przez
dotrzymanie obowi¹zuj¹cych normatywów oraz zastoso-
wanie rozwi¹zañ technicznych pozwalaj¹cych na maksy-

maln¹ ochronê œrodowiska i zdrowia, tj. ekranów ochron-
nych zieleni ochronnej w pasie 30 - 50 m od autostrady
lub zieleni os³onowej za ekranami ochronnymi w pasie do
12 m. Niedopuszczalne jest prowadzenie upraw warzyw
i lokalizowanie ogrodów dzia³kowych. Lokalizowanie re-
klam wymaga uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi KDA.

§ 39

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê po-
wierzchni ograniczonej wysokoœci zabudowy - 283 m
n.p.m. W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizowania inwe-
stycji, których wysokoœæ przekracza³aby 283 m n.p.m. Ogra-
niczenie to nie dotyczy terenów MN2/L, MN3/L, MU1/L, U2/
L znajduj¹cych siê w cieniu przeszkody terenowej.

2. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê po-
wierzchni ograniczonej wysokoœci zabudowy o stopnio-
wo wzrastaj¹cej wysokoœci dopuszczalnej w zakresie
283 - 383 m n.p.m. W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizo-
wania inwestycji, których wysokoœæ przekracza³aby dopusz-
czon¹ wartoœæ z przedzia³u 283 - 383 m n.p.m. Ograniczenie
to nie dotyczy terenów MN2/L, Mn3/L, MU1/L, U2/L znajdu-
j¹cych siê w cieniu przeszkody terenowej.

3. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê powierzch-
niê podejœcia do l¹dowania. Zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi w strefie tej obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza okreœlone
w przepisach szczególnych a w szczególnoœci:
1) ograniczenia wysokoœci zabudowy,
2) ograniczenia dla lokalizacji obiektów trudno dostrzegal-

nych z powietrza,
3) sadzenia i uprawy drzew i krzewów mog¹cych stanowiæ

przeszkody lotnicze.
4. W celu unikniêcia zagro¿enia wydania pozwolenia na bu-

dowê przeszkody lotniczej, ka¿dorazowo w ramach postê-
powania o wydanie pozwolenia na budowê nale¿y ustaliæ
wysokoœæ obiektu, (którego dotyczy postêpowanie), tak aby
jego wysokoœæ nie naruszy³a powierzchni ograniczaj¹cych
wokó³ lotniska Kraków-Balice zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w spra-
wie warunków, jakie powinny spe³niaæ obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 r. Nr 130
poz. 1192 z póŸn. zm.).

§ 40

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê oto-
czenia lotniska w odleg³oœci 5,0 km od jego granic.

2. W strefie tej obiekty budowlane i naturalne nie mog¹ sta-
nowiæ zagro¿enia dla startuj¹cych i l¹duj¹cych statków
powietrznych. Warunki zagospodarowania strefy okreœlaj¹
przepisy szczególne, zgodnie z którymi zabrania siê
w szczególnoœci:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które

mog¹ stanowiæ Ÿród³o ¿erowania ptaków,
2) hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla

ruchu lotniczego.

§ 41

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê
ochronn¹ obiektu JW. 2828 (obejmuj¹c¹ so³ectwo Chrosna).

2. W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ nadawczo -
odbiorczych, wznoszenia napowietrznych linii wysokiego na-
piêcia, budowy wielkogabarytowych konstrukcji metalowych.
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§ 42

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê
ochronn¹ urz¹dzeñ nawigacyjnych.

2. W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizacji:
1) zabudowy o jednolitej powierzchni bocznej przekraczaj¹-

cej 500 m2,
2) dachów i ogrodzeñ metalowych.

V. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej

§ 43

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz i roz-
budowy sieci gazowej:
1. Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ gazoci¹gów wysokiego i œredniego

ciœnienia oraz dopuszcza siê jej remonty, modernizacjê i rozbu-
dowê w obrêbie zajmowanych terenów i stref technicznych.

2. Utrzymuje siê dotychczasowe zasady zaopatrzenia w gaz
odbiorców, polegaj¹ce na dostawach gazu sieciowego sie-
ci¹ rozdzielcz¹ œredniego ciœnienia z istniej¹cej stacji reduk-
cyjno-pomiarowej I stopnia, zlokalizowanej w miejscowoœci
Kryspinów, poza obszarem niniejszego planu.

3. Przez tereny so³ectwa Piekary przebiega gazoci¹g wysokie-
go ciœnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Korabniki - Zabie-
rzów, wzd³u¿ którego nale¿y utrzymaæ odleg³oœci podsta-
wowe od obiektów terenowych, wed³ug wymagañ przepi-
sów szczególnych.

4. W miejscowoœci Kaszów wyznacza siê rezerwê terenu pod
budowê projektowanego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia PN
6,3 MPa, s³u¿¹cego do zasilania Gminy Czernichów - wzd³u¿
trasy projektowanego gazoci¹gu nale¿y utrzymaæ strefê
monta¿ow¹, a po jego wybudowaniu strefê kontrolowan¹,
wed³ug wymagañ przepisów szczególnych.

5. Wzd³u¿ istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia, wy-
budowanych przed 11 grudnia 2001 r. nale¿y utrzymaæ
odleg³oœci podstawowe od obiektów terenowych, a wzd³u¿
gazoci¹gów wybudowanych po tym terminie i projekto-
wanych - strefê kontrolowan¹, wed³ug wymagañ przepi-
sów szczególnych.

6. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych oraz projektowa-
nych dróg i ulic dopuszcza siê uk³adanie gazoci¹gów œrednie-
go ciœnienia - na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

7. W aneksie Nr 5 zamieszczono w formie informacji uzupe³-
niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu, wymiary oraz
warunki zagospodarowania stref, o których mowa w § 43.

§ 44

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci infra-
struktury elektroenergetyki:
1. Utrzymuje siê istniej¹c¹ infrastrukturê elektroenergetyki

oraz dopuszcza siê jej remonty, modernizacjê i rozbudowê
w obrêbie zajmowanych terenów i stref technicznych.

2. Utrzymuje siê dotychczasowe zasady zaopatrzenia w ener-
giê elektryczn¹ odbiorców, polegaj¹ce na dostawach ener-
gii sieci¹ rozdzielcz¹ œredniego napiêcia 15 kV, wyprowa-
dzon¹ ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, zlokalizo-
wanych poza obszarem planu.

3. Przez teren objêty planem przebiegaj¹ elektroenergetyczne
linie napowietrzne:
1) dwutorowa wysokiego napiêcia 220 kV z oboma torami

relacji Byczyna - Skawina,

2) dwutorowa wysokiego napiêcia 110 kV z torami relacji
GPZ Elektrownia Skawina - GPZ Pr¹dnik oraz GPZ Elek-
trownia Skawina - GPZ Balicka,

Wzd³u¿ wymienionych linii nale¿y utrzymaæ ich strefy tech-
niczne, których wymiary i warunki zagospodarowania okre-
œlono w przepisach szczególnych.

4. Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych linii
œredniego napiêcia 15 kV, niskiego napiêcia 0,4 kV, linii ka-
blowych 15 kV i 0,4 kV, wokó³ istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, nale¿y pozostawiæ stre-
fy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowa-
nia okreœlono w przepisach szczególnych.

5. W aneksie Nr 6 zaznaczono projektowane stacje transforma-
torowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii 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 transforma-
torowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynika-
j¹cymi ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych.

6. Dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV
oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mog¹ kolidowaæ z po-
zosta³ymi ustaleniami planu.

7. Wystrój architektoniczny kiosków stacji transformatorowych 15/
0,4 kV w wykonaniu wnêtrzowym, wznoszonych w ramach prze-
znaczenia dopuszczalnego terenów, nale¿y dostosowaæ do wy-
magañ okreœlonych dla przeznaczenia podstawowego terenu.

8. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych oraz projekto-
wanych dróg i ulic dopuszcza siê, na warunkach okreœlonych
przez zarz¹dcê drogi:
1) prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych

niskiego napiêcia,
2) uk³adanie elektroenergetycznych linii kablowych œred-

niego i niskiego napiêcia,
3) lokalizowanie wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, apa-

ratur¹ i osprzêtem infrastruktury elektroenergetyki.
9. W aneksie Nr 5 zamieszczono w formie informacji uzupe³-

niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu, wymiary oraz
warunki zagospodarowania stref, o których mowa w § 44.

§ 45

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
sieci telekomunikacyjnych i lokalizacji urz¹dzeñ sieci tele-
komunikacyjnych na obszarze objêtym planem:
1. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci telekomunikacyjne.
2. Dopuszcza siê instalacjê urz¹dzeñ sieci telekomunikacyjnych,

w tym urz¹dzeñ sieci ruchomej publicznej ³¹cznoœci telefo-
nicznej, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1) lokalizacje urz¹dzeñ nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi

ustaleniami planu,
2) wystrój architektoniczny budynków z urz¹dzeniami sieci te-

lekomunikacyjnych, wznoszonych w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego terenów, nale¿y dostosowaæ do wymagañ
okreœlonych dla przeznaczenia podstawowego terenu,

3) kontenery z urz¹dzeniami sieci telekomunikacyjnych, po-
sadowione na gruncie, nale¿y zamaskowaæ krzewami.

3. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg i ulic dopuszcza siê prowadzenie linii telekomunikacyj-
nych oraz lokalizacjê szafek z urz¹dzeniami infrastruktury tele-
komunikacji - na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 46

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie za-
opatrzenia w wodê i rozbudowy sieci wodoci¹gowej:
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1. •ród³em zaopatrzenia w wodê bêdzie istniej¹ca, oraz roz-
budowywana i modernizowana gminna sieæ wodoci¹go-
wa, funkcjonuj¹ca w ramach wodoci¹gów grupowych, pra-
cuj¹cych w oparciu o uk³ady wodoci¹gowe:

1) so³ectwa: Piekary i Kaszów zasilane z systemu miasta Kra-
kowa i zwi¹zanego z nim ujêcia wody na rzece Sance;

2) so³ectwa: R¹czna, Jeziorzany i Œciejowice z ujêciem wody
w R¹cznej;

3) so³ectwo Czu³ów z ujêciem w³asnym;
4) so³ectwo Chrosna zasilane z wodoci¹gu wsi Brzoskwinia,

z gm. Zabierzów.
2. Dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych uk³adów wodo-

ci¹gowych, umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie dodatkowego Ÿró-
d³a zasilania, lub zmianê Ÿród³a zasilania danego wodoci¹-
gu; system zaopatrzenia w wodê powinien zapewniæ
wszystkim mieszkañcom jak i pozosta³ym odbiorcom wy-
magan¹ iloœæ wody i niezawodnoœæ dostawy oraz jakoœæ
wody zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

3. Doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców
lub odbiorców indywidualnych nast¹pi poprzez istniej¹ce
i rozbudowywane przewody rozdzielcze g³ównie o œredni-
cach 110 i 90 mm zasilanych z magistrali przesy³owych
o œrednicach: 300, 250, 225 i 200 mm, oraz modernizacjê
systemów wodoci¹gowych.

4. Ustala siê w stosunku do nowego zainwestowania wyprzedza-
j¹c¹ lub równoleg³¹ realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdziel-
czej. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y rozbudowywaæ stosownie do
potrzeb z uwzglêdnieniem wielkoœci œrednic na stan docelowy.

5. Nowo projektowane przewody wodoci¹gowe nale¿y uk³a-
daæ poza obrêbem pasa drogowego istniej¹cych i projek-
towanych dróg - lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogo-
wego dopuszcza siê za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

6. Obowi¹zuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujêæ
wody, urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych tj. zbiorników,
chlorowni, hydroforni, sieci wodoci¹gowej, wraz z jej uzbro-
jeniem, oraz zapewnienie ochrony ujêæ wody zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

7. Do czasu rozbudowy systemu wodoci¹gowego, dopuszcza
siê na terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MN1, MN2, MN3,
MN4) zaopatrzenie w wodê z indywidualnych studni, z uwzglêd-
nieniem warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

8. Obowi¹zuje pe³ne pokrycie zapotrzebowania na wodê do
celów przeciwpo¿arowych przez rozbudowywany system
zaopatrzenia w wodê zgodnie z przepisami szczególnymi.

9. Nowo projektowane przewody wodoci¹gowe powinny byæ
wyposa¿one w hydranty przeciwpo¿arowe do zewnêtrz-
nego gaszenia po¿aru, zgodnie z przepisami i normami obo-
wi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

10. Wymagane jest zapewnienie ochrony ujêcia wody z rzeki
Sanki poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograni-
czeñ w obrêbie ustanowionych stref ochronnych zgodnie
z przepisami szczególnymi.

11. Zaznaczone w aneksie Nr 6 do Uchwa³y trasy przebiegu
sieci wodoci¹gowej przedstawiaj¹ zasady obs³ugi terenów
objêtych planem i nie stanowi¹ bran¿owych projektów
uzbrojenia terenu.

§ 47

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie od-
prowadzania i oczyszczania œcieków sanitarnych i desz-
czowych:

1. W zakresie kanalizacji sanitarnej utrzymuje siê dotychcza-
sowy uk³ad funkcjonuj¹cy w obrêbie so³ectwa Piekary.

2. Przewiduje siê uzbrojenie obszaru objêtego planem w posta-
ci nastêpuj¹cych zbiorczych uk³adów kanalizacji sanitarnej:
1) pracuj¹cego w oparciu o istniej¹c¹ i rozbudowywan¹

grupow¹ oczyszczalniê œcieków w Piekarach, obs³ugu-
j¹c¹ docelowo nastêpuj¹ce so³ectwa objête niniejszym
planem: Piekary, Kaszów, Czu³ów;

2) pracuj¹cego w oparciu o planowan¹ oczyszczalniê œcie-
ków w m. R¹czna, maj¹c¹ obs³ugiwaæ so³ectwa: R¹cz-
na, Œciejowice, Jeziorzany, oraz Kaszów ( czêœæ ),

3) sieæ kanalizacyjn¹ so³ectwa Chrosna, z odprowadze-
niem œcieków do grupowej oczyszczalni œcieków w Ba-
licach, w gm Zabierzów, poprzez kanalizacjê sanitarn¹
Gminy Zabierzów.

3. Odbiornikiem œcieków sanitarnych w Gminie bêd¹ oczysz-
czalnie œcieków oznaczone na rysunku planu symbolem K
- istniej¹ca w Piekarach mechaniczno-biologiczna oczysz-
czalnia œcieków, typu ECOLO-CHIEF oraz planowana
oczyszczalnia œcieków w R¹cznej.

4. Realizacja kanalizacji sanitarnej powinna uwzglêdniaæ do-
celowe œrednice kana³ów z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia ró¿-
nych kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej, miesz-
kaniowo-us³ugowej i terenów us³ug komercyjnych.

5. Ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ budowê sieci
kanalizacyjnej w stosunku do nowego zainwestowania,
najlepiej równoczeœnie z realizacj¹ sieci wodoci¹gowej.

6. Przewiduje siê budowê grawitacyjnych kana³ów sanitar-
nych zbiorczych o œrednicy od 200 -:-   300 mm oraz ruroci¹-
gów t³ocznych o œrednicy dn 60 - 200 mm,

7. Do czasu realizacji systemu zbiorowej kanalizacji sanitarnej
obowi¹zuje uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej poprzez:

1) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych œcieków do
wód powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie de-
gradacji œrodowiska gruntowo-wodnego,

2) wymóg gromadzenia œcieków w szczelnych zbiornikach
wybieralnych z obowi¹zkiem systematycznego wywozu
œcieków na oczyszczalniê lub realizacji indywidualnej (gru-
powej) oczyszczalni œcieków,

3) wymóg szczelnych zbiorników na gnojówkê.
8. Dopuszcza siê wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej

œcieków przemys³owych za zgod¹ zarz¹dcy sieci i pod warun-
kiem wczeœniejszego zredukowania wartoœci wskaŸników za-
nieczyszczeñ do parametrów œcieków sanitarnych, z zachowa-
niem warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

9. Nie dopuszcza siê odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej
sanitarnej œcieków opadowych, ani wód pochodz¹cych z od-
wadniania gruntu.

10. W przypadku realizacji us³ug, stanowi¹cych potencjalne Ÿró-
d³o zanieczyszczeñ dla wód powierzchniowych i podziemnych
obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej i urz¹dzeñ oczysz-
czaj¹cych. Œcieki opadowe pochodz¹ce z zanieczyszczonych
terenów przemys³owych, sk³adowych, baz transportowych
oraz dróg i parkingów o trwa³ej nawierzchni i du¿ym natê¿e-
niu ruchu mog¹ byæ wprowadzane do wód lub do ziemi po
spe³nieniu warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

11. W strefie ochrony poœredniej ujêcia wody z rzeki Sanki,
która pokrywa siê ze zlewni¹ rzeki Sanki zabrania siê wpro-
wadzania œcieków nie oczyszczonych w stopniu wymaga-
nym przepisami szczególnymi do ziemi i wody, oraz naka-
zuje siê podczyszczanie w osadnikach i separatorach œcie-
ków opadowych z ci¹gów komunikacyjnych przed ich wpro-
wadzeniem do wód powierzchniowych.

12. Zaznaczone w aneksie Nr 6 do Uchwa³y trasy przebiegu
sieci kanalizacyjnej przedstawiaj¹ zasady obs³ugi terenu
objêtego planem i nie stanowi¹ bran¿owych projektów
uzbrojenia terenu.



— 21421 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 777 Poz. 5114

§ 48

1. Gospodarka odpadami odbywaæ siê bêdzie zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami sporz¹dzonym dla ca³ej
Gminy, ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpa-
dów u Ÿród³a ich powstania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakre-
sie przepisami szczególnymi.

Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy

i zagospodarowania terenów

§ 49

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I JED-
NORODZINNEJ, po³o¿one w ZJPK, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN1 i MN7.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN1, MN7 pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN1 i MN7 pod:
1) prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wymienionej

§ 12 w zabudowie mieszkaniowej na powierzchni nie prze-
kraczaj¹cej 25% powierzchni u¿ytkowej wszystkich budyn-
ków po³o¿onych w granicach dzia³ki,

2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-
czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

3) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,

4) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach MN1 i MN7 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania
zabudowy zawarte w § 11 ust. 1, 2 i 4. W terenach MN1
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1500 m2,

3) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy bliŸniaczej,
4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
5) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,
6) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 30% powierzchni dzia³ki,
7) obowi¹zuje ograniczenie niwelacji terenu dzia³ki budow-

lanej do nasypów i wykopów nie przekraczaj¹cych 1,0 m.
5. W terenach MN7 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-

darowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,2,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 2000 m2,

3) zabudowê jednorodzinn¹ dopuszcza siê wy³¹cznie na
dzia³ce (lub dzia³kach) o ³¹cznej powierzchni 3000 m2,

4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i atrialnej i bliŸniaczej,
5) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,
6) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 50% powierzchni dzia³ki,
7) obowi¹zuje ograniczenie niwelacji terenu dzia³ki budow-

lanej do nasypów i wykopów nie przekraczaj¹cych 1,0 m.
6. W terenach MN1, MN7 obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte

odpowiednio w § 16 i § 17.

§ 50

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
I ZAGRODOWEJ po³o¿one w ZJPK, oznaczone na rysunku

planu symbolem MN2, MN3. Wyznacza siê TERENY ZABU-
DOWY JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ po³o¿one
w ZJPK, oznaczone na rysunku planu symbolem MN2/L,
MN3/L stanowi¹ce uzupe³nienie zabudowy w ramach ist-
niej¹cego uk³adu osadniczego.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN2 i MN3 pod:
1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN2, MN2/L,
MN3, MN3/L pod:
1) wprowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wbudowanej w za-

budowê mieszkaniow¹ na powierzchni nie przekraczaj¹-
cej 25% powierzchni u¿ytkowej wszystkich budynków
po³o¿onych w granicach dzia³ki,

2) budynki u¿ytecznoœci publicznej,
3) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
5) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
6) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
7) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach MN2, MN2/L, MN3, MN3/L obowi¹zuj¹ zasady
kszta³towania zabudowy zawarte w § 11 ust. 1, 2 i 4.

5. W terenach MN2, MN2/L, MN3, MN3/L obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ

0,5 dla MN2 i MN2/L oraz 0,45 dla MN3 i MN3/L,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych obo-

wi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza ni¿:
a) 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i 1200 m2 dla

zabudowy zagrodowej dla zabudowy po³o¿onej w te-
renach MN2 i MN2/L,

b) 800 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej po-
³o¿onej w terenach MN3 i MN3/L,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
4) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 25% powierzchni dzia³ki,
5) obowi¹zuje ograniczenie niwelacji terenu dzia³ki budow-

lanej do nasypów i wykopów nie przekraczaj¹cych 1,0 m.
6. W terenach MN2, MN2/L, MN3, MN3/L obowi¹zuj¹ ponadto

zasady zawarte odpowiednio w § 16 i § 17.
7. W terenach MN2/L i MN3/L zaleca siê stosowanie materia-

³ów budowlanych o podwy¿szonej izolacyjnoœci akustycznej.

§ 51

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
I ZAGRODOWEJ oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN4 i MN5.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN4 i MN5 pod:
1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN4 i MN5 pod:
1) wprowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wbudowanych

w zabudowê mieszkaniow¹,
2) budynki u¿ytecznoœci publicznej,
3) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
5) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
6) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
7) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
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4. W terenach MN4 i MN5 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania
zabudowy zawarte w § 11 ust. 1, 3 i 4.

5. W terenach MN4 i MN5 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,5,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniej-
sza ni¿:
a) 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i 1200 m2 dla

zabudowy zagrodowej dla zabudowy po³o¿onej w te-
renach MN4,

b) 800 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej po-
³o¿onej w terenach MN5,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
4) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 25% powierzchni dzia³ki.

§ 52

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JED-
NORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MN6.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN6 pod:
1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w uk³adzie wolnostoj¹cym i bliŸniaczym,
2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych nie zwi¹zanych z gospodark¹ roln¹.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN6 pod:

1) wprowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wymienionej w § 12
w zabudowie mieszkaniowej na powierzchni nie przekra-
czaj¹cej 25% powierzchni u¿ytkowej wszystkich budyn-
ków po³o¿onych w granicach dzia³ki,

2) lokalizacjê budynków mieszkalnych wielorodzinnych do
4 mieszkañ w uk³adzie wolnostoj¹cym,

3) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,

4) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach MN6 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudo-
wy zawarte w § 11 ust. 3.

5. W terenach MN6 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1000 m2,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, zagrodowej
i atrialnej,

4) zakaz lokalizacji us³ug w obiektach wolnostoj¹cych,
5) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 25% powierzchni dzia³ki.

§ 53

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-
US£UGOWEJ po³o¿one w ZJPK, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem MU1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY
MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ po³o¿one w ZJPK, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MU1/L stanowi¹ce uzupe³-
nienie istniej¹cego uk³adu osadniczego.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MU1 i MU1/L pod
1) lokalizacjê obiektów mieszkalnych jednorodzinnych

w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym,
2) lokalizacjê obiektów us³ugowych i handlowych o po-

wierzchni sprzeda¿y do 400 m2.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MU1 i MU1/L
pod:
1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê budynków u¿ytecznoœci publicznej,
4) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
5) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
6) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
7) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
8) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. W terenach MU1 i MU1/L obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania
zabudowy zawarte w § 11 ust. 1, 2 i 4:

5. W terenach MU1 i MU1/L obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obo-

wi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿
1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej, 1000 m2 dla zabu-
dowy zagrodowej i 600 m2 dla zabudowy us³ugowej,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
4) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie

zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izo-
lacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),

5) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 15% powierzchni dzia³ki,

6) obowi¹zuje ograniczenie niwelacji terenu dzia³ki budow-
lanej do nasypów i wykopów nie przekraczaj¹cych 1,0 m.

6. W terenach MU1 i MU1/L obowi¹zuj¹ ponadto zasady za-
warte odpowiednio w § 16 i § 17.

7. W terenach MU1/L zaleca siê stosowanie materia³ów bu-
dowlanych o podwy¿szonej izolacyjnoœci akustycznej.

§ 54

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£U-
GOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MU2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MU2 pod
1) lokalizacjê obiektów mieszkalnych jednorodzinnych

w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym,
2) lokalizacjê obiektów us³ugowych i handlowych o po-

wierzchni sprzeda¿y do 500 m2.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MU2 pod:

1) zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) budynki u¿ytecznoœci publicznej,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
5) wolnostoj¹ce gara¿e i budynki gospodarcze w rozumie-

niu przepisów prawa budowlanego,
6) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
7) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
8) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach MU2 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudo-
wy zawarte w § 11 ust. 1, 3 i 4.

5. W terenach MU2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obo-

wi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿ 1200
m2 dla zabudowy zagrodowej oraz nie mniej ni¿ 1000 m2

dla pozosta³ej zabudowy,
3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
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4) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie
zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izo-
lacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),

5) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 15% powierzchni dzia³ki.

§ 55

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£U-
GOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MU3.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MU3 pod:
1) lokalizacjê obiektów mieszkalnych jednorodzinnych

w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym,
2) lokalizacjê obiektów us³ugowych i handlowych o po-

wierzchni sprzeda¿y do 600 m2 ,
3) lokalizacjê obiektów produkcyjnych.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MU3 pod:
1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej,
3) lokalizacjê budynków u¿ytecznoœci publicznej,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
5) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
6) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
7) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
8) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. W terenach MU3 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudo-
wy zawarte w § 11 ust. 1, 3 i 4.

5. W terenach MU3 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ

0,4,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obo-

wi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿
1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz
600 m2 dla pozosta³ej zabudowy,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
4) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie

zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izo-
lacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),

5) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 15% powierzchni dzia³ki.

§ 56

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ po³o-
¿one w ZJPK, oznaczone na rysunku planu symbolem RM1.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu RM1 pod:
1) lokalizacjê zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepi-

sów szczególnych.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu RM1 pod:

1) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
2) ci¹gi pieszo - jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
3) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach RM1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospoda-
rowania terenu:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,25,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

maj¹cych na celu wydzielenie nowego siedliska, wielkoœæ
nowych dzia³ek nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2000 m2 ,

3) minimum 30% powierzchni dzia³ki znajduj¹cej siê w tere-
nach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê bio-
logicznie czynn¹,

4) obowi¹zuje ograniczenie niwelacji terenu dzia³ki budow-
lanej do nasypów i wykopów nie przekraczaj¹cych 1,0 m,

5) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy bliŸniaczej, szere-
gowej oraz atrialnej.

5. W terenach RM1 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudo-
wy zawarte w § 11 ust. 2.

6. W terenach RM1 obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte odpo-
wiednio w § 16 i § 17.

§ 57

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ ozna-
czone na rysunku planu symbolem RM2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu RM2 pod:
1) lokalizacjê zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepi-

sów szczególnych,
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu RM2 pod:

1) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y,
2) ci¹gi pieszo - jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
3) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach RM2 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospoda-
rowania terenu:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,35,
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 tere-
nach budowlanych urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê bio-
logicznie czynn¹,

4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy bliŸniaczej, szere-
gowej oraz atrialnej.

5. W terenach RM2 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudo-
wy zawarte w § 11 ust. 3.

§ 58

1. Wyznacza siê TEREN ZESPO£ÓW DWORSKO - PARKOWYCH
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1 i ZP2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu ZP1 i ZP2 pod
i utrzymanie istniej¹cych obiektów zespo³u dworsko - par-
kowego z dopuszczeniem zmiany funkcji.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu ZP1 i ZP2 pod:
1) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu gastronomii,
2) lokalizacjê us³ug z zakresu oœwiaty, nauki, kultury, opieki spo-

³ecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej w istniej¹cej zabudowie,
3) ci¹gi pieszo - jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
4) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) lokalizacjê funkcji mieszkaniowej w istniej¹cej zabudowie

oraz obiektach wymienionych w ust. 3 pkt 2.
4. W terenach ZP1 i ZP2 wszelkie dzia³ania inwestycyjne, zmia-

na funkcji i zagospodarowania terenu, zasady kszta³towa-
nia zabudowy oraz podzia³y nieruchomoœci podlegaj¹ uzgod-
nieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5. W terenach ZP1 i ZP2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki za-
gospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ

0,25.
6. W terenach ZP1 obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte w § 16.

§ 59

1. Wyznacza siê TERENY US£UGOWO- PRODUKCYJNE ozna-
czone na rysunku planu symbolem U/P1 i U/P2.
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2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U/P1 i U/P2
pod lokalizacjê obiektów us³ugowych i produkcyjnych.

3. W terenach U/P1 i U/P2 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów
handlowych o powierzchni sprzeda¿y do 600 m2.

4. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U/P1 i U/P2 pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej,
2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
3) lokalizacjê funkcji mieszkaniowej w obiektach produkcyj-

nych i us³ugowych,
4) ci¹gi pieszo - jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

5. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej obowi¹-
zuj¹ zasady kszta³towania zabudowy:
1) dla zabudowy po³o¿onej w terenach U/P1- jak w § 11 ust. 3,
2) dla zabudowy po³o¿onej w terenach U/P2 - jak w § 11 ust. 2.

6. Dla pozosta³ej zabudowy po³o¿onej w terenach U/P1 i U/P2
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki kszta³towania zabudowy:
1) wysokoœæ zabudowy, nie mo¿e przekraczaæ 12,0 m,
2) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o równym k¹cie

nachylenia po³aci dachowych 20° - 45° oraz równej d³u-
goœci przeciwleg³ych po³aci, kryte dachówk¹, materia³em
dachówkopodobnym, mas¹ bitumiczn¹ lub blach¹ w ciem-
nych barwach (br¹z, czerwieñ, zieleñ, grafit). W przypad-
kach uzasadnionych wzglêdami technologicznymi dopusz-
cza siê stosowanie dachów o innym k¹cie nachylenia po-
³aci dachowych i innym pokryciu,

4) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

5) dopuszcza siê stosowanie fragmentarycznego obni¿enia
okapu na nie wiêcej ni¿1/3 d³ugoœci okapu,

6) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie lub poziomie.

7. W terenach U/P1 i U/P2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-

dzie zabudowa us³ugowa lub produkcyjna obowi¹zuje zlo-
kalizowanie pasów zieleni izolacyjnej (wysokiej i œredniej,
¿ywop³oty),

2) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,7,
3) minimum 25% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê

biologicznie czynn¹,
4) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-

turowych realizowaæ nale¿y w oparciu o paliwa nisko-
emisyjne.

8. W terenach U/P2 obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte w § 16.

§ 60

1. Wyznacza siê TERENY LOKALIZACJI OBIEKTÓW I URZ¥-
DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z PRODUKCJ¥ ROLN¥ oznaczone na
rysunku planu symbolem R/P1 i R/P2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów R/P1 i R/P2
pod lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z produkcj¹
roln¹ i inn¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.

3. W terenach R/P1 i R/P2 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów
handlowych o powierzchni sprzeda¿y do 2000 m2.

4. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów R/P1 i R/P2 pod:
1) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
3) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

5. W terenach R/P1 i R/P2 obowi¹zuj¹ warunki kszta³towania
zabudowy:
1) wysokoœæ zabudowy, nie mo¿e przekraczaæ 12,0 m przy

k¹cie dachów 37° - 45° lub 9 m przy k¹cie dachów 0° - 15°,
2) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o równym k¹cie

nachylenia po³aci dachowych 0° - 15° lub 37° - 45° oraz
równej d³ugoœci przeciwleg³ych po³aci, kryte dachówk¹,
materia³em dachówkopodobnym, mas¹ bitumiczn¹ lub
blach¹ w ciemnych barwach (br¹z, czerwieñ, zieleñ, grafit),

4) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

5) dopuszcza siê stosowanie fragmentarycznego obni¿enia
okapu na nie wiêcej ni¿1/3 d³ugoœci okapu,

6) zakazuje siê stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie lub poziomie.

6. W terenach R/P1 i R/P2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obowi¹-

zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿ 1000 m2 w te-
renach R/P1 oraz nie mniej ni¿ 5000 m2 w terenach R/P2,

2) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
0,5, w terenach R/P1 oraz 0,4 w terenach R/P2,

3) minimum 25% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,

4) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie
zabudowa us³ugowa lub produkcyjna nale¿y zlokalizowaæ
pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),

5) obowi¹zuje wprowadzenie zadrzewieñ w wielkoœci co naj-
mniej jedno drzewo na cztery miejsca parkingowe,

6) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kubaturo-
wych realizowaæ nale¿y w oparciu o paliwa niskoemisyjne.

§ 61

1. Wyznacza siê TERENY US£UG oznaczone na rysunku planu
symbolem U1, U2. Wyznacza siê TERENY US£UG oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem U2/L stanowi¹ce uzupe³-
nienie istniej¹cego uk³adu osadniczego.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów U1, U2 i U2L
pod lokalizacjê obiektów handlowych i us³ugowych.

3. W terenach U1, U2 i U2/L dopuszcza siê lokalizacjê obiektów
handlowych o powierzchni sprzeda¿y do 300 m2.

4. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów U1, U2
i U2/L pod:
1) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
3) lokalizacjê funkcji mieszkaniowej w obiektach us³ugowych,
4) zieleñ urz¹dzon¹,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

5. W terenach U1, U2 i U2/L obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) minimalna wielkoœæ dzia³ek przy dokonywaniu nowych

podzia³ów geodezyjnych 600 m2,
2) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,7,
3) minimum 20% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê

biologicznie czynn¹,
6. W terenach U1, U2 i U2/L ustala siê zasady kszta³towania

zabudowy jak w § 59, przy czym wysokoœæ zabudowy w te-
renach U2/L dopuszcza siê do wysokoœci istniej¹cej w s¹-
siedztwie zabudowy jednak nie wiêcej ni¿ 9,0 m.

7. W terenach U2 i U2/L obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte
odpowiednio w § 16 i § 17.
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§ 62

1. Wyznacza siê TERENY US£UG PUBLICZNYCH oznaczone na
rysunku planu symbolem UP1 i UP2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów UP1 i UP2 pod:
1) us³ugi z zakresu oœwiaty, nauki, kultury, opieki spo³ecznej

i socjalnej, opieki zdrowotnej, administracji,
2) obiekty sportu i rekreacji zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹

terenu.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów UP1 i UP2 pod:

1) mieszkania zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y do 150 m2.
3) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów

UP1 i UP2,
4) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakte-

rze izolacyjnym,
5) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe,
6) budynki gospodarcze i gara¿e,
7) obiekty ma³ej architektury,
8) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
9) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach UP1 i UP2 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania terenu:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,6,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni

izolacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

wielkoœæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2,

4) minimum 30% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹.

5. W terenach UP1 i UP2 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³-
towania zabudowy:
1) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:

- 13 m - kultura, nauka, oœwiata, opieka zdrowotna, opie-
ka spo³eczna i socjalna, administracja,

- 9,5 m - pozosta³e obiekty,
2) ponadto obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 11 ust. 4.

6. W terenach UP2 obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte w § 16.

§ 63

1. Wyznacza siê TEREN US£UG PUBLICZNYCH oznaczone na
rysunku planu symbolem UP3.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów UP3 pod:
1) us³ugi z zakresu oœwiaty, nauki, administracji, opieki spo-

³ecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej i kultu religijnego,
2) obiekty sportu i rekreacji zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹

terenu.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów UP3 pod:

1) mieszkania i budynki mieszkalne zwi¹zane z funkcj¹ pod-
stawow¹,

2) us³ugi handlu i gastronomii z wy³¹czeniem lokalizacji
obiektów wy³¹cznie handlowych,

3) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów UP3,
4) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charakte-

rze izolacyjnym,
5) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe,
6) budynki gospodarcze i gara¿e,
7) obiekty ma³ej architektury,
8) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
9) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach UP3 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospoda-
rowania terenu:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,6,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni

izolacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

wielkoœæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2,

4) minimum 30% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,

5) obowi¹zuje wprowadzenie zadrzewieñ w wielkoœci co naj-
mniej jedno drzewo na cztery miejsca parkingowe.

5. W terenach UP3 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:

- 13m - administracja, kultura, oœwiata, nauka, opieka zdro-
wotna, opieka spo³eczna i socjalna, obiekty sportu i re-
kreacji,

- obiekty kultu religijnego -wysokoœæ i forma indywidualna,
- 9,5m - pozosta³e obiekty,

2) ponadto obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 11 ust 4.
6. W terenach UP3 obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte odpo-

wiednio w § 16 i § 17.

§ 64

1. Wyznacza siê TERENY KULTU RELIGIJNEGO oznaczone na
rysunku planu symbolem UK.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu UK pod:
1) obiekty kultu religijnego.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów UK pod:
1) towarzysz¹ca zabudowa mieszkaniowa,
2) obiekty gospodarcze i us³ugowe zwi¹zane z funkcj¹ pod-

stawowa,
3) drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo - jezdne, miejsca postojowe,
4) obiekty ma³ej architektury,
5) tereny zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady, warunki, parametry i wskaŸ-
niki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,8,
2) minimum 10% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê

biologicznie czynn¹,
3) dopuszcza siê indywidualn¹ formê obiektów kultu religij-

nego oraz obiektów ma³ej architektury,
4) forma architektoniczna nowej zabudowy mieszkaniowej

i zwi¹zanej z us³ugami specjalistycznymi musi byæ zharmo-
nizowana z istniej¹cymi obiektami i spe³niaæ zasady kszta³-
towania zabudowy okreœlone dla terenów § 11 ust. 3.

5. W terenach UK obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte odpo-
wiednio w § 16.

§ 65

1. Wyznacza siê TERENY US£UG TURYSTYKI oznaczone na
rysunku planu symbolem UT1.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów UT1 pod:
1) obiekty zwi¹zane z rekreacj¹,
2) hotele, motele, zorganizowane zespo³y budynków rekre-

acji indywidualnej,
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów UT1:

1) obiekty sportowe,
2) mieszkania zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
3) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów UT1,
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4) obiekty handlu detalicznego (do 200 m2 powierzchni sprze-
da¿y), gastronomii zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,

5) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charak-
terze izolacyjnym,

6) drogi wewnêtrzne, ci¹gi pieszo-jezdne, œcie¿ki rowerowe,
7) budynki gospodarcze i gara¿e,
8) obiekty ma³ej architektury,
9) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,

10) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach UT1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospoda-

rowania terenu:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,7,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izola-

cyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),
3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

wielkoœæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 800 m2,

4) minimum 60% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹.

5. W terenach UT1 wszystkie zamierzenia inwestycyjne wy-
magaj¹ uwzglêdnienia powi¹zañ widokowych z Tyñcem.

6. W terenach UT1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki kszta³to-
wania zabudowy:
1) wysokoœæ zabudowy, nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicz-

nymi dla obiektów typu hale sportowe, baseny, dopusz-
cza siê wysokoœæ 11,0 m,

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 20° - 45°,

4) dachy kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym,
blach¹ w ciemnych barwach (br¹z, czerwieñ, zieleñ, szaroœci),

5) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami technologicz-
nymi dla obiektów sportowych dopuszcza siê stosowa-
nie dachów o innym k¹cie nachylenia po³aci dachowych
i innym pokryciu,

6) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i oknami
po³aciowymi. Dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

7) dopuszcza siê stosowanie fragmentarycznego obni¿enia
okapu.

7. W terenach UT1 obowi¹zuj¹ ponadto zasady zawarte odpo-
wiednio w § 16.

§ 66

1. Wyznacza siê TERENY US£UG TURYSTYKI oznaczone na
rysunku planu symbolem UT2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów UT2 pod nie-
kubaturowe urz¹dzenia zwi¹zane ze sportem i rekreacj¹.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów UT2:
1) tymczasowe obiekty handlu detalicznego, gastronomii

oraz inne zwi¹zane z realizacj¹ imprez masowych,
2) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery oraz zieleñ o charak-

terze izolacyjnym,
3) obiekty ma³ej architektury,
4) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
5) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

§ 67

1. Wyznacza siê TERENY SPORTU I REKREACJI oznaczone na
rysunku planu symbolem US1.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu US1 pod loka-
lizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowych.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu US1 pod:

1) niezbêdnych obiektów towarzysz¹cych takich jak szatnie,
obiekty sanitarne i socjalne,

2) obiekty gastronomiczne towarzysz¹ce funkcji podstawowej,
3) lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ zabaw i sportu,
4) niezbêdnych zabezpieczeñ technicznych,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
6) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
7) parkingi niezbêdne do obs³ugi obiektów po³o¿onych w te-

renach US1,
8) zieleñ urz¹dzon¹.

4. W granicach terenu US1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych,
2) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,25,
3) zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni u¿ytkowej powy-

¿ej 600m2,
4) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

wielkoœæ nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 800 m2,

5) minimum 30% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchniê
biologicznie czynn¹,

6) obowi¹zuje wprowadzenie zadrzewieñ w wielkoœci co naj-
mniej jedno drzewo na cztery miejsca parkingowe.

5. W terenach US1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:

- 12m - obiekty sportowe,
- 9,0m - pozosta³e obiekty,

2) ponadto obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 11 ust 4.

§ 68

1. Wyznacza siê TERENY SPORTU I REKREACJI oznaczone na
rysunku planu symbolem US2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu US2 pod loka-
lizacjê boiska sportowego.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu US2 pod:
1) niezbêdnych zabezpieczeñ technicznych,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3) w granicach terenu US2 obowi¹zuje zakaz lokalizacji za-

budowy kubaturowej,
4. Na terenie US2 obowi¹zuj¹ ponadto zasady okreœlone dla ob-

szaru bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ zawarte w § 20.

§ 69

1. Wyznacza siê TERENY KOMUNIKACJI - PUBLICZNE DRO-
GI, ULCE I CI¥GI PIESZO - JEZDNE oznaczone na rysunku
planu symbolami KDA, KDG1, KDG2, KDZ1, KDZ2, KDL1,
KDL1p, KDL2, KDD, KP8, KP6.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDA, KDG1,
KDG2, KDZ1, KDZ2, KDL1, KDL1p, KDL2, KDD, KP8, KP6
pod istniej¹ce i projektowane publiczne drogi, ulice i ci¹gi
pieszo - jezdne wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzy-
sz¹cymi i zabezpieczaj¹cymi.

3. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDA, KDG1,
KDG2, KDZ1, KDZ2, KDL1, KDL1p, KDL2, KDD, KP8, KP6
pod istniej¹ce i projektowane publiczne drogi, ulice i ci¹gi
pieszo - jezdne wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzy-
sz¹cymi i zabezpieczaj¹cymi:
1) za wyj¹tkiem KDA i KDG1 - miejsc postojowych dla

samochodów osobowych w formie zatok postojowych
lub parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych,

2) za wyj¹tkiem KDA - ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych,
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3) za wyj¹tkiem KDA - zatok autobusowych i urz¹dzonych
przystanków dla pasa¿erów,

4) zieleni o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
5) urz¹dzeñ s³u¿¹cych izolacji od uci¹¿liwoœci ruchu dro-

gowego,
6) za wyj¹tkiem KDA - elementów ma³ej architektury,
7) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
8) w przypadku braku innych mo¿liwoœci, w uzgodnieniu

z zarz¹dc¹ drogi urz¹dzenia towarzysz¹cej infrastruktu-
ry technicznej.

4. Dla drogi KDA obowi¹zuj¹ linie rozgraniczaj¹ce wg. decyzji
o ustaleniu lokalizacji.

5. Dla pozosta³ych dróg obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce szerokoœci
w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) KDG1, KDG2 - droga g³ówna - 25 m,
2) KDZ1 - droga zbiorcza - 20 m,
3) KDZ2 - droga zbiorcza - 15 m

(zawê¿ona ze wzglêdu na istniej¹ce zainwestowanie te-
renu),

4) KDL1, KDL1p - droga lokalna - 15 m,
5) KDL2 - droga lokalna - 12 m,
6) KDD - ulica dojazdowa - 10 m,
7) KP8 - ci¹g pieszo-jezdny - 8m,
8) KP6 - ci¹g pieszo-jezdny - 6 m.

6. Dla dróg i ulic poszczególnych klas ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich modernizacji:
1) ulice KDG1, KDG2:

a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 7,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-

stronny,
2) ulice / drogi KDZ1, KDZ2:

d) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
e) szerokoœæ jezdni - minimum 6,0 m,
f) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-

stronny,
3) ulice KDL1, KDL1p i KDL2:

a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,5 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-

stronny,
4) ulice KDD:

a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 5,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-

stronny.
7. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone

na rysunku planu) dla drogi KDA w odleg³oœci 50 m od
krawêdzi jezdni.

8. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone
na rysunku planu) w odniesieniu do projektowanej drogi
oznaczonej na rysunku planu KDG1 - odleg³oœæ budyn-
ków: min. 23,5 m od osi drogi.

9. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach
zabudowanych (oznaczone na rysunku planu) w odniesie-
niu do istniej¹cych i projektowanych dróg oznaczonych
na rysunku planu:
1) droga klasy KDG2 - odleg³oœæ budynków: min. 13,5 m

od osi drogi,
2) droga klasy KDZ1, KDZ2, KDL1p - odleg³oœæ budyn-

ków: min. 11,0 m lub 23,0 m od osi drogi zgodnie z ry-
sunkiem planu,

3) droga klasy KDL1, KDL2 - odleg³oœæ budynków: min.
10,0 m od osi drogi.

10. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach
niezabudowanych (nie oznaczone na rysunku planu) w od-

niesieniu do istniej¹cych i projektowanych dróg ozna-
czonych na rysunku planu:
1) droga klasy KDG2 - odleg³oœæ budynków: min. 23,5 m

od osi drogi,
2) droga klasy KDZ1, KDZ2, KDL1p - odleg³oœæ budynków:

min. 23,0 m od osi drogi,
3) droga klasy KDL1, KDL2 - odleg³oœæ budynków: min.

18,0 m od osi drogi.
10. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie ozna-

czone na rysunku planu) w odniesieniu do istniej¹cych
i projektowanych dróg KDD oraz ci¹gów KP8 i KP6:
1) droga klasy KDD - odleg³oœæ budynków: min. 9 m od osi

drogi,
2) ci¹gi pieszo-jezdne KP8 - odleg³oœæ budynków: min. 8 m

od osi drogi,
3) ci¹gi pieszo-jezdne KP6 - odleg³oœæ budynków: min. 6 m

od osi drogi.
11. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie ozna-

czone na rysunku planu) w odniesieniu do nie oznaczonych
na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych dróg we-
wnêtrznych i ci¹gów pieszo-jezdnych:
1) drogi wewnêtrzne - odleg³oœæ budynków: min. 8 m od

osi drogi,
2) ci¹gi pieszo-jezdne - odleg³oœæ budynków: min. 6 m od

osi drogi.
12. Zgodnie z przepisami szczególnymi dopuszcza siê lokaliza-

cjê usytuowania budynków w odleg³oœci mniejszej ni¿ okre-
œlone w planie, pod warunkiem uzyskania zgody w³aœci-
wego zarz¹dcy drogi.

13. Lokalizacjê ogrodzeñ oraz reklam dopuszcza siê poza tere-
nem ograniczonym liniami rozgraniczaj¹cymi dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KDA, KDG1, KDG2,
KDZ1, KDZ2, KDL1, KDL1p, KDL2, KDD. Dodatkowe ogra-
niczenia w lokalizacji reklam wzd³u¿ drogi KDA ustalone
zosta³y w § 38.

14. Dla nieoznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projek-
towanych dróg wewnêtrznych, ci¹gów KP8 i KP6 oraz nie-
oznaczonych na rysunku planu istniej¹cych i projektowa-
nych ci¹gów pieszo - jezdnych dopuszcza siê lokalizacjê
ogrodzeñ na liniach rozgraniczaj¹cych tych dróg i ci¹gów.

§ 70

1. Wyznacza siê TERENY INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJ-
NEJ oznaczone na rysunku planu symbolem KU.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KU pod:
1) parkingi jednopoziomowe, place manewrowe,
2) drogi dojazdowe i ci¹gi pieszo - jezdne,
3) obiekty zaplecza technicznego.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów KU pod:
1) zieleñ urz¹dzon¹,
2) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) obiekty us³ugowe zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹.

4. W granicach terenu KU obowi¹zuje zakaz wznoszenia tym-
czasowych obiektów budowlanych.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu KU:
1) obowi¹zuje zakaz lokalizacji gara¿y indywidualnych,
2) na granicy z terenami mieszkaniowymi obowi¹zuje wpro-

wadzenie zieleni o charakterze izolacyjnym,
3) obowi¹zuje odwodnienie powierzchni parkingu polegaj¹-

ce na ujêciu wód opadowych i ich odprowadzeniu po
uprzednim podczyszczeniu,

4) obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudowy okreœlone
w § 11 ust. 3.
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§ 71

1. Wyznacza siê TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -
KANALIZACJA oznaczony na rysunku planu symbolem K.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu K pod oczysz-
czalniê œcieków.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu K pod:
1) obiekty administracyjno- gospodarcze zwi¹zane z oczysz-

czalni¹,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,
3) drogi dojazdowe i powierzchnie manewrowe,
4) zieleñ.

4. W terenie K warunki zagospodarowania uwzglêdniaæ musz¹:
1) wokó³ obiektów oczyszczalni nale¿y zlokalizowaæ pas zie-

leni izolacyjnej,
2) strefa uci¹¿liwoœci obiektu nie mo¿e wykraczaæ poza gra-

nice terenu K.
5. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹ uwzglêdniaæ:

1) zapewnienie osi¹gniêcia stopnia oczyszczenia œcieków
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i po-
zwoleniem wodno-prawnym.

6. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuj¹
zasady kszta³towania zabudowy okreœlone w § 11 ust. 3.

§ 72

1. Wyznacza siê TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -
WODOCI¥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) zieleni.

3. W terenach W ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodaro-
wania terenu:
1) wokó³ obiektu, w obrêbie terenie W nale¿y zlokalizowaæ

pas zieleni izolacyjnej,
2) obowi¹zuje wkomponowanie obiektu w krajobraz,
3) strefa uci¹¿liwoœci obiektu nie mo¿e wykraczaæ poza gra-

nice terenu W.
4. Rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne musz¹ uwzglêdniaæ:

1) zapewnienie bezpieczeñstwa sanitarnego zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

5. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuj¹
zasady kszta³towania zabudowy okreœlone w § 11 ust. 3.

§ 73

1. Wyznacza siê TERENY CMENTARZY oznaczone na rysunku
planu odpowiednio symbolami ZC.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu ZC pod:
1) groby i zieleñ urz¹dzona,
2) wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne,
3) obiekty ma³ej architektury.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu ZC pod:
1) obiekty kultu religijnego,
2) obiekty gospodarczej obs³ugi cmentarza,
3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej s³u¿¹ce obs³udze

cmentarza.
4. Rozbudowa oraz zasady zagospodarowania terenów ZC

musz¹ byæ zgodne z przepisami szczególnymi.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:

1) dla obiektów kultu religijnego obowi¹zuje indywidualna
forma architektoniczna.

2) dla pozosta³ych budynków wysokoœæ nie mo¿e przekra-
czaæ 9,0 m. Dachy dwu- lub wielospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci dachu. Pokrycie dachów drewnem,
dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê.

§ 74

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 œcie¿ki rowerowe,
3) drogi dojazdowe do pól,
4) niekubaturowe urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej,

w tym urz¹dzenia melioracji,
5) zieleñ urz¹dzona i nieurz¹dzona,
6) zalesienia zgodnie z przepisami szczególnymi,
7) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
8) utrzymanie istniej¹cej zabudowy.

4. W terenach R1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodaro-
wania terenu:
1) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i remont i jednokrotn¹

rozbudowê istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki siedli-
skowej o 20% w stosunku do istniej¹cej kubatury zabudowy
pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej do
wymogów okreœlonych w § 11 ust. 2 dla terenów po³o¿onych
w obrêbie ZJPK i § 11 ust. 3 dla pozosta³ych terenów,

2) zakazuje siê wznoszenia nowych budynków mieszkalnych
z wyj¹tkiem sytuacji opisanej w pkt 3,

3) dla istniej¹cej zabudowy, dopuszcza siê w granicach istnie-
j¹cej dzia³ki siedliskowej wymianê substancji budowlanej,
rozumianej jako realizacjê nowego budynku mieszkalnego
lub gospodarczego zamiast budynku wyburzonego lub prze-
widzianego do wyburzenia. Powierzchnia nowego budyn-
ku, nie mo¿e przekraczaæ powierzchni zabudowy budynku
w miejsce którego powstaje, wiêcej ni¿ 20%. Obowi¹zuje
dostosowanie formy architektonicznej do wymogów okre-
œlonych w § 11 ust. 2 dla terenów po³o¿onych w obrêbie
ZJPK i § 11 ust. 3 dla pozosta³ych terenów,

4) w obrêbie istniej¹cych gospodarstw dopuszcza siê budo-
wê budynków gospodarczych i gara¿y pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogów okre-
œlonych w § 11 ust. 2 dla terenów po³o¿onych w obrêbie
ZJPK i § 11 ust. 3 dla pozosta³ych terenów,

5) obowi¹zuje zachowanie wymogów zawartych w § 41 ust. 6

§ 75

1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH z mo¿liwoœci¹
zalesienia oznaczone na rysunku planu symbolem R/ZL.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów R/ZL pod:
1) uprawy rolne,
2) zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów R/ZL pod:
1) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2) szlaki turystyczne i œcie¿ki rowerowe,
3) drogi dojazdowe do pól,
4) urz¹dzenia melioracji,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) urz¹dzenia s³u¿¹ce regulacji i utrzymaniu wód.
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4. W terenach R/ZL ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospoda-
rowania terenu:
1) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i go-

spodarczych z wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych obs³udze
gospodarki leœnej,

2) obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych cieków wraz z obu-
dow¹ biologiczn¹.

§ 76

1. Wyznacza siê TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŒRÓ-
DL¥DOWYCH oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów WS pod cie-
ki i zbiorniki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów WS pod:
1) urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) drogi dojazdowe,
4) przeprawy mostowe,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania tere-
nów WS:
1) zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych œcieków

sanitarnych i przemys³owych,
2) utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad

ochrony przeciwpowodziowej.

§ 77

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 zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZL pod:
1) drogi leœne i dukty,
2) œcie¿ki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne,
3) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
4) urz¹dzenia melioracji wodnych.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) zachowanie pokrywy leœnej,
2) zagospodarowanie zgodnie z zasadami okreœlonymi w pla-

nach urz¹dzania lasów, z uwzglêdnieniem funkcji ochronnych,
3) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy z wyj¹tkiem obiek-

tów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych obs³udze gospodarki leœnej.

§ 78

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI NIEURZ¥DZONEJ oznaczone na
rysunku planu symbolem ZN z podstawowym przeznaczeniem
terenu pod murawy trawiaste, zadrzewienia, zakrzewienia.

2. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZN pod:
1) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
2) œcie¿ki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne,
3) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
4) urz¹dzenia melioracji wodnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZN:
1) obowi¹zuje zakaz zalesieñ,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

§ 79

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI O FUNKCJACH EKOLOGICZ-
NYCH I OCHRONNYCH (ska³ki i ostañce) oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZE z podstawowym przeznaczeniem
terenu pod zachowanie istniej¹cych ods³oniêæ i form skal-
nych wraz z towarzysz¹c¹ im roœlinnoœci¹.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZE:
1) obowi¹zuje zakaz zalesieñ,
2) obowi¹zuje zakaz wprowadzania sieci i urz¹dzeñ infra-

struktury technicznej,
3) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

3. Dla istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê w granicach dzia³ki
siedliskowej wymianê substancji budowlanej, rozumianej
jako realizacjê nowego budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego zamiast budynku wyburzonego lub przewidziane-
go do wyburzenia. Powierzchnia nowego budynku, nie mo¿e
przekraczaæ powierzchni zabudowy budynku w miejsce któ-
rego powstaje, wiêcej ni¿ 20%. Obowi¹zuje dostosowanie
formy architektonicznej do wymogów okreœlonych w § 11
ust. 2 dla terenów po³o¿onych w obrêbie ZJPK i § 11 ust. 3
dla pozosta³ych terenów.

§ 80

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI O FUNKCJACH EKOLOGICZ-
NYCH I OCHRONNYCH po³o¿one w miêdzywalu Wis³y ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZE/W1.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów ZE/W1 pod:
1) cieki wodne i ich biologiczna obudowa,
2) murawy trawiaste, ³¹ki.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZE/W1 pod:
1) urz¹dzenia regulacji i utrzymania wód oraz ochrony prze-

ciwpowodziowej,
2) œcie¿ki, œcie¿ki rowerowe, szlaki turystyczne,
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
ZE/W1:
1) zachowanie cieków i naturalnych stosunków wodnych,

obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków z wyj¹tkiem obiek-
tów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 3.

5. W terenach ZE/W1 obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z po-
³o¿enia terenu w obszarze bezpoœredniego zagro¿enia po-
wodzi¹ zawarte w § 20.

§ 81

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI O FUNKCJACH EKOLO-
GICZNYCH I OCHRONNYCH po³o¿one w starorzeczach
Wis³y oraz stanowi¹ce obudowê biologiczn¹ cieków
oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem ZE/
W2 oraz i ZE/W3.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów ZE/W2 oraz
i ZE/W3 pod:
1) cieki wodne i ich biologiczna obudowa,
2) murawy trawiaste, ³¹ki, u¿ytki rolne.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów ZE/W2 oraz
i ZE/W3 pod:
1) urz¹dzenia regulacji i utrzymania wód oraz ochrony prze-

ciwpowodziowej,
2) œcie¿ki, œcie¿ki rowerowe, szlaki turystyczne,
3) lokalizacjê terenowych obiektów sportów i zabaw,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
ZE/W2 oraz i ZE/W3:
1) zachowanie cieków i naturalnych stosunków wodnych,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków z wyj¹tkiem obiek-

tów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 3.
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Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 82

1. Wysokoœæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieru-
chomoœci, której wartoœæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem
niniejszego planu ustala siê w stosunku do terenów ozna-
czonych symbolami:
1) zbycia w formie sprzeda¿y dla terenów - MN1, MN2, MN2/

L, MN3, MN3/L, MN4, MN5, MN6, MN7, MU1, MU1L, MU2,
MU3, U/P1, U/P2, R/P1, R/P2, U1, U2, U2/L, US1, US2,
UT1, UT2 wynosi 20%,

2) dla pozosta³ych form zbycia dla terenów - MN1, MN2,
MN2L, MN3, MN3/L, MN4, MN5, MN6, MN7, MU1, MU1L,
MU2, MU3, U/P1, U/P2, R/P1, R/P2, U1, U2, U2/L, US1,
US2, UT1, UT2 wynosi 0%,

3) dla pozosta³ych terenów wynosi 0%
wzrostu wartoœci, stosownie do postanowieñ ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§ 83

Traci wa¿noœæ plan miejscowy uchwalony uchwa³¹ Rady
Gminy Liszki Nr XVII/124/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r.

§ 84

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 85

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/87/07
Rady Gminy Liszki
z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.
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