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Uchwa³a Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Gródek Nad Dunajcem
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.
Dzia³aj¹c na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) oraz na podstawie art. 15, art. 16 ust. 1 i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 i z 2004 r. Nr 49,
poz. 464) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem stwierdza zgodnoæ ustaleñ projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalonym Uchwa³¹
Nr V/33/2000 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, z dnia 16 listopada 2000 r. - w granicach opracowania i uchwala co nastêpuje:
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE.
ROZDZIA£ 1
USTALENIA PODSTAWOWE.
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar i zakres okrelony w Uchwale Nr IV/
26/2002 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz w Uchwale Nr XII/126/2003 Rady Gminy
Gródek nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2003 r.
3. Treæ niniejszej uchwa³y stanowi czêæ tekstow¹ planu.
4. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1) czêæ graficzna - zwana dalej rysunkiem planu, sporz¹dzonym na mapach zasadniczych w skali 1: 2000 z legend¹ oraz wykazem numeracji terenów - za³¹cznik nr 1,
2) rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania - za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu za³¹cznik nr 3,
4) uzasadnienie zgodnoci Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalonym Uchwa³¹ Nr V/33/2000 Rady Gminy
Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2000 r. - za³¹cznik nr 4.
ROZDZIA£ 2
ZASIÊG TERENOWY PLANU.
§2
1. Ustalenia planu obejmuj¹ ca³y obszar Gminy Gródek nad
Dunajcem o ³¹cznej powierzchni 8814 ha, w ustalonych
na rysunku planu granicach administracyjnych jednostek
osadniczych, tj. miejscowoci:
A - Bartkowa Posadowa,
C - Gródek nad Dunajcem,
E - Lipie,
G - Przydonica,
I - Ro¿nów,
K - Tropie,

B - Bujne,
D - Jelna,
F - Podole Górowa,
H - Roztoka Brzeziny,
J - Sienna,
L - Zbyszyce.
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ROZDZIA£ 3
ZAKRES USTALEÑ PLANU.

ROZDZIA£ 4
FORMALNO - PRAWNE ZNACZENIE PLANU.

§3

§4

1. Zakres ustaleñ planu obejmuje:
1) zasady rozwoju funkcjonalno-przestrzennego Gminy,
2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania i u¿ytkowania,
3) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
6) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznej,
7) parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym: gabaryty obiektów
i wskaniki intensywnoci zabudowy,
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie odrêbnych przepisów, w tym: tereny górnicze, a tak¿e nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych,
9) zasady i warunki scalania oraz podzia³u nieruchomoci
objêtych planem miejscowym,
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym: zakaz zabudowy,
11) zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji,
12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów,
13) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dn.
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pon. zm.).
2. Ustalenia planu obejmuj¹ czêæ tekstow¹ oraz graficzn¹.
1) Tekstowe ustalenia planu dla ca³ego obszaru Gminy dotycz¹ spraw generalnych, formalno-prawnych i merytorycznych, takich jak:
a) podstawowe elementy planu,
b) g³ówne funkcje Gminy,
c) podstawowe zasady kszta³towania zabudowy,
d) podstawowe warunki realizacji inwestycji.
2) Tekstowe ustalenia planu dla poszczególnych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy dotycz¹
zasad polityki przestrzennej:
a) w rejonach funkcjonalno-przestrzennych,
b) w strefach funkcjonalno-przestrzennych,
c) w strefach strategicznych,
d) w strefach ochrony rodowiska:
 ochrony krajobrazu naturalnego,
 ochrony krajobrazu kulturowego,
f) w strefach ograniczeñ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹
i komunikacj¹,
e) w strefach szczególnych.
3) Tekstowe ustalenia planu dla poszczególnych jednostek
struktury administracyjnej Gminy dotycz¹ u¿ytkowania
i przeznaczenia terenów miejscowoci (wsi) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
4) Graficzne ustalenia planu, które stanowi rysunek planu,
uzupe³niaj¹ i wizualizuj¹ tekst planu.

1. Plan - tj. tekst planu wraz z rysunkiem planu stanowi¹ podstawê do prowadzenia prawid³owej polityki przestrzennej
oraz dzia³alnoci inwestycyjnej na obszarze Gminy
(z uwzglêdnieniem przepisów bran¿owych, dotycz¹cych tej
dzia³alnoci), a w szczególnoci do:
1) innych opracowañ planistycznych,
2) formu³owania wytycznych realizacyjnych,
3) sporz¹dzania koncepcji zagospodarowania i uzbrojenia
terenów,
4) przygotowywania dokumentacji budowlanej i wykonawczej (technicznej), w tym w szczególnoci do:
a) sporz¹dzania informacji o terenie m.in. w zakresie sposobów i mo¿liwoci u¿ytkowania, zasad zabudowy, zagospodarowania, uzbrojenia, komunikacji i ochrony
rodowiska,
b) sporz¹dzania projektów zagospodarowania terenów.
ROZDZIA£ 5
SYSTEM NOTACJI PLANU.
(interpretacja okreleñ i oznaczeñ planu).
§5
1. Rysunek planu - elementy graficzne.
1) Ustalenia liniowe (linie rozgraniczaj¹ce).
a) Na rysunku planu g³ówne jednostki strukturalne
(wsie) podzielono liniami rozgraniczaj¹cymi na tereny o ró¿norodnych sposobach u¿ytkowania oraz wyznaczono g³ówne elementy infrastruktury technicznej i komunikacji.
b) Korekty linii rozgraniczaj¹cych mog¹ byæ dokonywane wy³¹cznie w przypadku zmiany niniejszego planu.
c) W szczególnych przypadkach rolê linii rozgraniczaj¹cych pe³ni¹ granice Gminy, miejscowoci (wsi) oraz
inne oznaczenia graficzne, odnosz¹ce siê równoczenie do stref o ró¿nych funkcjach.
d) Podzia³ na elementy zagospodarowania obszaru Gminy wynika z istniej¹cej i projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
2) Ustalenia cyfrowo-literowe:
a) poz. 1 - przynale¿noæ terenu do danej miejscowoci
okrela siê za pomoc¹ identyfikatora literowego,
b) poz. 2 - liczba porz¹dkowa - oznacza numer terenu
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
c) poz. 3 - zestaw liter (symbol) - oznacza przewa¿aj¹ce u¿ytkowanie terenu wg elementów zagospodarowania lub kilka zestawów liter (kilka symboli) oznacza zró¿nicowane u¿ytkowanie terenu wg wskazanych symboli u¿ytkowania, na zasadach okrelonych w czêci tekstowej planu oraz w legendzie do
rysunku planu,
d) liczby i litery stanowi¹ odnoniki do tekstowych ustaleñ planu.
3) W planie zastosowano system numeracji terenów
wg przyjêtej struktury funkcjonalno-przestrzennej odrêbne ci¹gi numeracji cyfrowej dla poszczególnych
terenów poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych:
a) strefy rolniczo-lenej,
b) strefy rolniczo-osadniczej,
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c) strefy osadniczej (inwestycyjnej) - mieszkaniowous³ugowej, produkcyjnej, rekreacyjnej, zieleni urz¹dzonej, zieleni nieurz¹dzonej, infrastruktury tech- nicznej, komunikacji,
d) strefy wód powierzchniowych.
4) W tekcie oraz na rysunku planu zastosowano zró¿nicowany system oznaczeñ u¿ytkowania terenów, w tym:
a) tereny strefy rolniczo-lenej - ZL, RS/RD, RZ/RD, LZ/
LD, RD oraz tereny strefy rolniczo-lenej z dodatkowym symbolem ograniczeñ: -ALP, -LN, -LK, -LW;
b) tereny strefy rolniczo-osadniczej - RM, RP, RS, RZ, LZ
oraz tereny strefy rolniczo-osadniczej z dodatkowym
symbolem ograniczeñ: -RW, -RT, -RE, -RK, -RB, -ZZ,
-ZW, -OS, -ZO;
c) tereny strefy osadniczej(inwestycyjnej)
 mieszkaniowo-us³ugowej, w tym:
 tereny mieszkaniowe - MN;
 tereny mieszkaniowo-us³ugowe - UM, MU, MNU;
 tereny us³ugowe - us³ug publicznych - UP, UO, UK, UKS, UZ, UI, MZ;
- us³ug niepublicznych - UN;
- us³ug wielobran¿owych - U;
 rekreacji - US, UT, UTL, ML, UTW, UTE, PW;
 produkcyjnej, w tym:
- tereny produkcji rolniczej - RU;
- tereny produkcji pozarolniczej - P, PU, PG;
 infrastruktury technicznej - W, W(U), W(ZB), W(PW),
O, K, G, E, T, IT;
 komunikacji drogowej - DW-G, DP-Z, DP-L, DG-L, DGD, KDW, KU, KP, KS;
 zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej - ZC, ZP, ZCE, ZCW,
ZI, ZD, ZN oraz tereny strefy osadniczej(inwestycyjnej) z dodatkowym symbolem ograniczeñ: -ZW, -OS,
-ZO, - Z, -W, -S;
d) tereny strefy wód powierzchniowych:
 cieków wodnych - WS;
 zbiorników wodnych oraz rzeki Dunajec - WSz.
5) Symbole zastosowane dla okrelenia zasad u¿ytkowania oraz przeznaczenia terenów poszczególnych
stref funkcjonalno-przestrzennych, wymienionych
w p.1, pp. 4)a) - objaniono w § 22- § 31 oraz w legendzie do rysunku planu.
6) Inne ustalenia graficzne okrelaj¹ dodatkowe warunki
i sposób u¿ytkowania terenów.
7) Ustalenia planu nale¿y odczytywaæ ³¹cznie, tj. rysunek
planu ³¹cznie z tekstem planu.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê wraz
z za³¹cznikami,
2) tekcie planu lub tekstowych ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ treæ niniejszej uchwa³y,
3) rysunku planu lub graficznych ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ treæ za³. nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
4) treci planu - nale¿y przez to rozumieæ zakres ustaleñ
planu okrelony w §3, w tym m.in.: przeznaczenie, warunki oraz zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów objêtych planem, okrelone tekstem oraz rysunkiem planu,
5) u¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹ce, obowi¹zuj¹ce sposoby u¿ytkowania terenów,
6) u¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
uzupe³niaj¹ce sposoby u¿ytkowania terenów, których
obecnoæ jest niezbêdna, po¿¹dana lub mo¿liwa do
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wprowadzenia na tereny o okrelonym u¿ytkowaniu
podstawowym,
7) strategii kierunkowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³ania w obrêbie rodowiska Gminy, niezbêdne do przeprowadzenia na danym obszarze dla uzyskania okrelonych celów,
8) przekszta³ceniach strukturalnych - nale¿y przez to rozumieæ niezbêdny, po¿¹dany lub mo¿liwy zakres zmian
w sposobie u¿ytkowania terenów odnosz¹cy siê do warunków lokalnych,
9) dzia³ce budowlanej lub terenie inwestycji - nale¿y przez
to rozumieæ nieruchomoæ, o której mowa w art. 2
pkt 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z pón. zm.),
10) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ dzia³ki
budowlanej, przylegaj¹c¹ do drogi, z której odbywa
siê g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê - zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
11) wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od poziomu gruntu do najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, liczon¹ przypadku terenów stokowych, jako rednia arytmetyczna wysokoci przystokowej oraz odstokowej,
12) wskanikach wykorzystania terenu - nale¿y przez to rozumieæ:
a) powierzchniê biologicznie czynn¹,
b) intensywnoæ zabudowy,
c) powierzchniê zabudowy,
13) obiektach towarzysz¹cych, wolnostoj¹cych - nale¿y przez
to rozumieæ dopuszczalny sposób u¿ytkowania czêci
terenu, o okrelonym u¿ytkowaniu podstawowym w obiektach odrêbnych, na tej samej dzia³ce,
14) funkcjach wbudowanych - nale¿y przez to rozumieæ
dopuszczalny sposób u¿ytkowania obiektów u¿ytkowania podstawowego na tym samym terenie inwestycji (dzia³ce budowlanej),
15) prawid³owych rozwi¹zaniach, prawid³owym powi¹zaniu z otoczeniem - nale¿y przez to rozumieæ taki sposób
rozwi¹zañ funkcjonalno-przestrzennych, prowadzonych
na etapie realizacji planu, który nie bêdzie powodowa³
dekompozycji, powszechnie uznanych, wartociowych
elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego,
16) dzia³alnoci nieuci¹¿liwej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ nie wymienion¹ w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczególnych uwarunkowañ
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), a ponadto dzia³alnoæ nie wywo³uj¹c¹ zjawisk lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie, a zw³aszcza ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ
powietrza, odorów itp. - przekraczaj¹cych dopuszczalne poziomy oddzia³ywañ (standardy jakoci rodowiska), które nie s¹ szkodliwe dla zdrowia ludzi i rodowiska oraz zawieraj¹ siê w granicach dzia³ki lub terenie
inwestycji, do której u¿ytkownik posiada tytu³ prawny zgodnie z Ustaw¹ Prawo ochrony rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.627, z pón. zm.),
17) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ tereny wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz obiektami i urz¹dzeniami funkcjonalnie z nimi zwi¹zanymi, pokryte rolinnoci¹, znajduj¹ce siê w obszarach o zwartej zabudowie,
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pe³ni¹ce funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub
os³onowe - w szczególnoci: parki, zieleñce, promenady, bulwary, ogrody zabytkowe, za³o¿enia cmentarne,
a tak¿e zieleñ towarzysz¹c¹ ulicom i drogom, placom,
zabytkowym obiektom oraz budynkom wspó³czesnym
o ró¿nym przeznaczeniu, w tym zieleñ:
a) o charakterze naturalnym - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym oraz systemie nasadzeñ stanowi¹cym kontynuacjê elementów przyrodniczych
krajobrazu Gminy w okrelonym miejscu (zieleñ
³êgowa, lena itp.),
b) o charakterze tradycyjnym - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym oraz systemie nasadzeñ stanowi¹cym odtworzenie lub kontynuacjê zielonych za³o¿eñ
historycznych (parków dworskich, zieleni cmentarnej itp.),
c) izolacyjna - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym
oraz systemie nasadzeñ stanowi¹cym naturalny filtr
w obrêbie terenów objêtych uci¹¿liwociami tras komunikacyjnych, oczyszczalni cieków, sk³adowisk odpadów itp.,
d) parawanowa - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym i systemie nasadzeñ stanowi¹cym naturaln¹
przes³onê wizualn¹ wobec obiektów dekompozycyjnych w istniej¹cej strukturze osadniczej lub konieczn¹
przes³onê dla uzyskania korzystnych warunków u¿ytkowania terenów (np. sportowych),
e) parkowa - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym
i systemie nasadzeñ dostosowanym do charakteru
miejsca (parki miejskie, parki rozrywki, parki krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe i inne),
f) rekreacyjna - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym
i systemie nasadzeñ dostosowanym do charakteru
terenu rekreacyjnego (pla¿e, place sportowe o nawierzchni rolinnej, miejsca wypoczynkowe z zieleni¹ towarzysz¹c¹),
18) zieleni nieurz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ
naturaln¹ wzd³u¿ linii brzegowej zbiorników wodnych,
zadrzewienia oraz okresowo zatapiane zakrzewienia,
19) zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ siedlisko rolnicze obejmuj¹ce obiekty mieszkalne wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
20) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch
rodzin, wraz z zabudow¹ i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
21) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
celu publicznego, w tym: urzêdy i siedziby administracji pañstwowej, banków, owiaty, kultury, ³¹cznoci
ochrony zdrowia, kultury sakralnej, opieki spo³ecznej,
placówek opiekuñczo-wychowawczych, stra¿y po¿arnej
oraz inne, o podobnym charakterze,
22) us³ugach niepublicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi nie wymienione w pp.21) - w szczególnoci us³ugi
handlu, rzemios³a us³ugowego i produkcyjnego, gastronomii oraz inne o podobnym charakterze,
23) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi wielobran¿owe - publiczne, niepubliczne oraz zw. z obs³ug¹ ruchu turystycznego (rekreacj¹ zbiorow¹: motele, hotele itp.),
24) zabudowie wielofunkcyjnej - nale¿y przez to rozumieæ
koncentracje osadnicze, na których funkcjonuj¹ obiekty mieszkaniowe, us³ugowe, us³ugowo-mieszkaniowe,
zabudowa zagrodowa, gospodarcza, oraz zabudowa
i urz¹dzenia towarzysz¹ce, wraz z niezbêdnymi elemen-
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tami infrastruktury technicznej i komunikacji (dojcia,
dojazdy, parkingi),
25) architekturze rezydencjonalnej - nale¿y przez to rozumieæ obiekty mieszkalne, us³ugowe, rekreacyjne lub
inne, o formie i kubaturze nawi¹zuj¹cej do architektury
historycznej (m.in. typu dworskiego i pa³acowego), z zastosowaniem rozwi¹zañ w zakresie kubatury, form,
detalu i materia³ów - tradycyjnych lub wspó³czesnych,
26) modernizacjach architektonicznych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³ania w obrêbie obiektu budowlanego, polegaj¹ce na unowoczenieniu i podniesieniu walorów
estetycznych tego obiektu - przy dokonywaniu zmian
w ukszta³towaniu wnêtrza obiektu lub jego zewnêtrznej formy architektonicznej,
27) mo¿liwoci "dostosowania formy obiektu do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych" - przy okrelaniu zasad kszta³towania
zabudowy nale¿y rozumieæ jako mo¿liwoæ, w granicach okrelonych niniejszym planem, odst¹pienia od
wymaganego kszta³tu i nachylenia po³aci dachowych
oraz wysokoci zabudowy,
28) intensywnoci zabudowy terenu (dzia³ki budowlanej) nale¿y przez to rozumieæ wskanik oznaczaj¹cy stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, wystêpuj¹cych na danym terenie (dzia³ce budowlanej), do powierzchni tego terenu, przy czym powierzchniê budynku liczy siê w obrysie cian zewnêtrznych oraz w przypadku kondygnacji poddasza na wysokoci 1 m od poziomu pod³ogi,
29) u¿ytkowaniu dopuszczalnym "w zale¿noci od potrzeb,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym" - nale¿y rozumieæ
jako mo¿liwoæ u¿ytkowania lub zagospodarowania
okrelonego terenu poprzez wprowadzenie obiektów
i urz¹dzeñ nie wymienionych w tekcie planu, których
obecnoæ jest niezbêdna lub po¿¹dana dla u¿ytkowania podstawowego,
30) infrastrukturze technicznej i komunikacji zw. z u¿ytkowaniem podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ sieci
rozdzielcze przy³¹cza, lokalne urz¹dzenia infrastruktury
technicznej, zw. z uzbrojeniem danego terenu oraz dojcia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingowe,
31) dopuszczeniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie
okrelonego terenu - nale¿y przez to rozumieæ dzia³ania inwestycyjne, polegaj¹ce na porz¹dkowaniu oraz
zmianie zagospodarowania i u¿ytkowania tego terenu, z mo¿liwoci¹ dokonywania zmian w obrêbie istniej¹cej zabudowy, w tym m.in.: przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, dobudowy oraz budowy nowych
obiektów,
32) wytycznych regionalnych - nale¿y przez to rozumieæ
okrelone w niniejszym planie zasady ochrony oraz
kszta³towania ³adu przestrzennego - §9 oraz zasady
kszta³towania zabudowy i obowi¹zuj¹ce wskaniki wykorzystania terenów dla terenów o ró¿norodnym przeznaczeniu - §19, §22 - §31,
33) u¿ytkach rolnych - nale¿y przez to rozumieæ grunty orne,
sady, ³¹ki trwa³e, pastwiska trwa³e, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami zgodnie z Ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),
34) gospodarstwie rolnym - nale¿y przez to rozumieæ gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
o obszarze nie mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych zgodnie z Ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),
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35) prowadzeniu dzia³alnoci rolniczej - nale¿y przez to rozumieæ prowadzenie dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji rolinnej lub zwierzêcej,
w tym: produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej zgodnie z Ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),
36) rolniczej przestrzeni produkcyjnej - nale¿y przez to rozumieæ tereny u¿ytkowane rolniczo wraz z zabudow¹
zagrodow¹ oraz innymi obiektami i urz¹dzeniami, nie
wyodrêbnionymi liniami rozgraniczaj¹cymi z tych terenów,
37) terenach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ tereny zabudowane oraz przeznaczone do zabudowy nierolniczej, wielofunkcyjnej (rolniczej i pozarolniczej)
oraz zwi¹zanej z rolnictwem - wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi z terenów tzw. rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
38) terenach zabudowanych - nale¿y przez to rozumieæ tereny o wykszta³conej linii zabudowy, w których nowa
zabudowa mo¿e powstawaæ na zasadzie uzupe³nieñ,
39) terenach niezabudowanych - nale¿y przez to rozumieæ
tereny z pojedynczymi obiektami budowlanymi - bez
wykszta³conej linii zabudowy,
40) terenach otwartych - nale¿y przez to rozumieæ tereny
u¿ytkowane rolniczo, bez obiektów kubaturowych,
41) jednorodnoci funkcjonalnej obszarów - nale¿y przez
to rozumieæ obszary o dominacji funkcjonalnej z okrelonej dziedziny, np. mieszkalnictwa, rekreacji, us³ug
i innych,
42) jednostkach strukturalnych - nale¿y przez to rozumieæ
obszary o zró¿nicowanych formach zagospodarowania
i odmiennych predyspozycjach rozwoju,
43) strukturze funkcjonalno-przestrzennej - nale¿y przez
to rozumieæ uk³ad oraz system powi¹zañ funkcjonalnych i przestrzennych jednostek strukturalnych na danym obszarze,
44) strefach funkcjonalno - przestrzennych - nale¿y przez
to rozumieæ systematykê, (uszeregowanie) terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w grupy,
o u¿ytkowaniu z okrelonej dziedziny, w tym strefy: rolniczo-len¹, rolniczo-osadnicz¹ (mieszkaniowo - us³ugow¹, produkcyjn¹, rekreacji, infrastruktury technicznej, komunikacji drogowej) oraz strefê wód powierzchniowych,
45) budownictwie wielkokubaturowym nale¿y przez to rozumieæ obiekty kubaturowe o powierzchni u¿ytkowej
powy¿ej 1000 m2 oraz o kubaturze powy¿ej 12000 m3,
46) rodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, a w szczególnoci: powierzchniê ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzêta, roliny, krajobraz oraz klimat - zgodnie z Ustaw¹ Prawo
ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
Nr 62, poz.627, z pón. zm.),
47) kszta³towaniu rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
oddzia³ywanie na rodowisko w celu uzyskania zamierzonych efektów spo³ecznych lub gospodarczych, z równoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej,
a zw³aszcza warunków do odnawiania siê zasobów rodowiska - zgodnie z Ustaw¹ Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.627,
z pón. zm.),
48) ochronie rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ podjêcie lub zaniechanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej
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w rodowisku - zgodnie z Ustaw¹ Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z pón. zm.),
49) przewidywanym zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ przewidywany zasiêg uci¹¿liwoci w otoczeniu obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych, infrastruktury technicznej, oczyszczalni cieków, sk³adowisk odpadów, tras komunikacyjnych itp.,
50) W.U.O.Z. - nale¿y przez to rozumieæ Wojewódzki Urz¹d
Ochrony Zabytków,
51) WKZ - nale¿y przez to rozumieæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
52) krajobrazie kulturowym - nale¿y przez to rozumieæ przestrzenie historycznie ukszta³towane w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, zawieraj¹ce wytwory cywilizacji oraz
elementy przyrodnicze,
53) uk³adach urbanistycznych lub ruralistycznych - nale¿y
przez to rozumieæ przestrzenne za³o¿enia o charakterze miejskim lub wiejskim, zawieraj¹ce zespo³y budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w uk³adzie historycznych podzia³ów w³asnociowych i funkcjonalnych, w tym ulic
i sieci dróg,
54) zespo³ach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ powi¹zane przestrzennie grupy budynków, wyodrêbnione ze wzglêdu na formê architektoniczn¹, styl, zastosowane materia³y, funkcjê, czas powstania lub zwi¹zek
z wydarzeniami historycznymi,
55) ZEW - "Ro¿nów" lub ZEW - nale¿y przez to rozumieæ
Zespó³ Elektrowni Wodnych "Ro¿nów",
56) n.p.m. - nale¿y przez to rozumieæ okrelenie rzêdnych
nad poziom morza w uk³adzie "Adriatyk", w odniesieniu do max poziomów piêtrzenia zbiorników wodnych
"Ro¿nów" i "Czchów",
57) kanale zrzutowym rzeki Dunajec - nale¿y przez to rozumieæ odcinek tej rzeki, ³¹cz¹cy zbiorniki wodne - "Ro¿nów" i "Czchów", technicznie zw. z tymi zbiornikami,
58) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Gródek nad
Dunajcem.
3. U¿yte w planie wyra¿enia:
1) obiekt budowlany, budynek, budynek mieszkalny jednorodzinny - okrelaj¹ przepisy Ustawy Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.),
2) zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, budynek u¿ytecznoci publicznej, budynek zamieszkania zbiorowego, budynek rekreacji indywidualnej, budynek gospodarczy, kondygnacja nadziemna, piwnica, suterena, powierzchnia biologicznie czynna - okrelaj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pón. zm.),
3) powierzchnia zabudowy, powierzchnia u¿ytkowa - okrelaj¹ przepisy Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 - W³aciwoci u¿ytkowe w budownictwie. Okrelanie i obliczanie wskaników powierzchniowych i kubaturowych,
4) droga, ulica, droga publiczna, droga wewnêtrzna - okrelaj¹ przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086, z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430, z pón. zm.).
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4. Wyra¿enia, o których mowa w § 5, p.2. oraz § 5, p.3. interpretuje siê wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu
uchwalenia planu.
5. Je¿eli ustalenia planu odnosz¹ siê do przepisów szczególnych, w tym do przywo³anych aktów prawnych, nale¿y z zastrze¿eniem § 5, p.4, stosowaæ akty prawne aktualnie
obowi¹zuj¹ce.
ROZDZIA£ 6
ZASADY REALIZACJI PLANU.
§6
1. Realizacja planu winna odbywaæ siê zgodnie z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi ustawami o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi, aktualnymi aktami prawnymi
i przepisami zwi¹zanymi z procesami inwestycyjnymi, przy
pe³nej ochronie rodowiska naturalnego i kulturowego
oraz zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.
2. Przy realizacji planu nale¿y uwzglêdniæ prawo w³asnoci
oraz prawo w³adania terenami, w stosunku do których
plan wprowadza zmiany u¿ytkowania.
3. Realizacja inwestycji winna odbywaæ siê w granicach
terenów wyznaczonych planem dla okrelonego rodzaju u¿ytkowania oraz wed³ug przeprowadzonego formalnie procesu przekwalifikowania sposobu u¿ytkowania
terenów.
4. Dla kompleksowej realizacji planu istotne bêd¹ przekszta³cenia w³asnociowe, równie¿ w obrêbie obszarów przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska, stref technicznych, ochronnych (bezpieczeñstwa)
i sanitarnych.
5. Dla zapewnienia elastycznoci ustaleñ planu, obok podstawowego przeznaczenia terenu, wprowadzono u¿ytkowanie dopuszczalne, które nie powoduje naruszenia treci planu.
6. Koniecznoci zmiany planu nie powoduj¹:
1) lokalne zmiany przebiegu istniej¹cych urz¹dzeñ liniowych
infrastruktury technicznej, wynikaj¹ce z uzasadnionych
rozwi¹zañ projektowych oraz remonty, przebudowa rozbudowa oraz budowa nowych, lokalnych systemów
uzbrojenia terenów - sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ³¹cznie ze stacjami
transformatorowymi 15kV i 30 kV oraz sieci telekomunikacyjnej - z wyj¹tkiem stacji bazowych telefonii komórkowej, urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bezprzewodow¹ sieæ telefonii stacjonarnej, stacji telewizyjnych, elektrowni wiatrowych - wobec których dopuszcza siê remonty, przebudowê oraz rozbudowê istniej¹cych urz¹dzeñ,
2) ustanowienie stref uci¹¿liwoci i ochronnych - innych
ni¿ okrelone planem oraz wprowadzanie nowych form
ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego na terenach rolnych - otwartych oraz lenych,
3) zdominowanie lub zast¹pienie okrelonego planem u¿ytkowania podstawowego terenu - u¿ytkowaniem dopuszczalnym, w przypadkach nie naruszaj¹cych sposobu u¿ytkowania terenów s¹siednich (nie powoduj¹cych wprowadzenia, utrwalania, b¹d zwiêkszenia ograniczeñ lub uci¹¿liwoci dla terenów s¹siednich), w szczególnoci - nie
pogarszaj¹cych warunków mieszkaniowych terenów s¹siednich, je¿eli przedsiêwziêcie - nie jest zaliczone do kategorii, dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie
raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), a w szczególnoci:
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a) zmiana sposobu u¿ytkowania budynku mieszkalnego
lub jego czêci na cele us³ugowe,
b) zmiana sposobu u¿ytkowania budynku mieszkalnego
lub gospodarczego w zagrodzie rolniczej na cele agroturystyczne, rekreacyjne i letniskowe,
c) zmiana sposobu u¿ytkowania budynku produkcyjnego
na cele us³ugowe,
d) zalesianie gruntów wynikaj¹ce z aktualnych potrzeb
i mo¿liwoci - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
na terenach rolnych w obrêbie których plan dopuszcza
taki sposób u¿ytkowania,
e) wyznaczanie i urz¹dzanie dróg wewnêtrznych i dojazdowych do terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz do terenów rolnych i lenych,
4) dzia³alnoæ remontowo-budowlana w obrêbie terenów
z zabudow¹ istniej¹c¹, zdewastowanych poprzez klêski
¿ywio³owe,
5) zabiegi agrotechniczne i inne, w obrêbie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym: stabilizacja procesów erozyjno-osuwiskowych, regulacje rzek i potoków, prace
zw. z w³aciwym utrzymaniem linii brzegowej zbiorników
wodnych oraz ich prawid³ow¹ eksploatacj¹, zmiana systemu i rodzaju upraw na terenach u¿ytków rolnych.
7. Nale¿y przestrzegaæ ustalonych planem zasad polityki
funkcjonalno-przestrzennej w granicach terenów o okrelonym sposobie u¿ytkowania.
8. Identyfikacjê elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej umo¿liwiaj¹ oznaczenia na rysunku planu.
9. W przypadku, gdy okrelony teren po³o¿ony jest w wiêcej
ni¿ jednej strefie polityki przestrzennej, obowi¹zuj¹ ³¹czne
warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenów, wynikaj¹ce z ustaleñ dla poszczególnych stref.
10. Ustalenia niniejszego planu nie naruszaj¹ przepisów szczególnych, zawieraj¹cych inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami i terenami.
DZIA£ II
USTALENIA DLA CA£EGO OBSZARU GMINY.
ROZDZIA£ 1
ZASADY KSZTA£TOWANIA POLITYKI FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ.
§7
1. Wyznacza siê podstawowe kierunki polityki spo³eczno-gospodarczej i przestrzennej Gminy Gródek nad Dunajcem:
1) tworzenie warunków dla zrównowa¿onego, wielofunkcyjnego rozwoju,
2) integracja i aktywizacja mieszkañców Gminy wobec gospodarki rynkowej oraz wynikaj¹ce z nich priorytety:
a) kulturowe - zachowanie i odbudowa wartociowych
elementów rodowiska kulturowego dla podtrzymania tradycji, odrêbnoci regionalnej i narodowej,
b) ekologiczne - zachowanie i odbudowa wartociowych
elementów rodowiska naturalnego dla zachowania
równowagi przyrodniczej i powi¹zañ ekologicznych,
c) funkcjonalno-przestrzenne - specjalizacja poszczególnych obszarów Gminy w zakresie funkcji:
- rolnictwa i rekreacji,
- mieszkalnictwa i us³ug,
- produkcji rolniczej i pozarolniczej,
- lenictwa,
d) spo³eczne - polepszenie warunków ¿ycia mieszkañców
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2. Wyznacza siê g³ówne funkcje Gminy:
- rolnictwo,
- osadnictwo,
- rekreacja.
3. Wyznacza siê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê Gminy:
- lenictwo.
4. Przy ustalaniu planów inwestycyjnych, nale¿y uwzglêdniæ zasady kszta³towania rodowiska Gminy, okrelone
w pp. 1)-8).
1) Dla prawid³owego funkcjonowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej nale¿y:
a) chroniæ kompleksy gleb o wysokiej wartoci bonitacyjnej przed zainwestowaniem,
b) chroniæ obszary rolne o szczególnych wartociach krajobrazowych,
c) restrukturyzowaæ rolnictwo,
d) wprowadzaæ melioracje, zw³aszcza trwa³ych u¿ytków
zielonych (ze wzglêdu na wadliwe uwilgotnienie gleb),
e) chroniæ gleby przed erozj¹ liniow¹ i powierzchniow¹,
f) stabilizowaæ terenów osuwiskowych,
g) przeprowadzaæ zabiegi agrotechniczne (w dostosowaniu do stopnia ska¿enia gleb),
h) dokonaæ transformacji u¿ytków rolnych na ³¹ki i pastwiska (na terenach o znacznych spadkach),
i) wprowadzaæ zalesienia, zw³aszcza w s¹siedztwie istniej¹cych kompleksów lenych,
2) Dla prawid³owego funkcjonowania lenej przestrzeni
przyrodniczo-czynnej nale¿y:
a) chroniæ kompleksy lene o szczególnych wartociach
przyrodniczych i krajobrazowych,
b) wprowadzaæ dolesienia istniej¹cych zespo³ów lenych,
c) zwiêkszaæ powierzchniê lasów ochronnych,
d) prowadziæ prawid³ow¹ gospodarkê len¹ w oparciu
o zasady ustawowe.
3) Dla prawid³owego funkcjonowania mieszkalnictwa nale¿y:
a) sukcesywnie podnosiæ standard techniczny budynków,
b) porz¹dkowaæ strukturê zabudowy w oparciu o zasady kszta³towania ³adu przestrzennego i tradycje regionalne,
c) d¹¿yæ do jednorodnoci funkcjonalnej terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4) Dla prawid³owego rozwoju przestrzeni publicznej - us³ugowej nale¿y:
a) podnosiæ estetykê i poziom us³ug w terenach osadniczych,
b) d¹¿yæ do poprawy dostêpnoci us³ug,
c) kszta³towaæ strefy us³ugowe w nawi¹zaniu do tradycji
lokalnej.
5) Dla prawid³owego kszta³towania rekreacyjnej przestrzeni ekologicznej nale¿y:
a) rozwijaæ formy rekreacji krótkookresowej - wi¹tecznej i d³ugookresowej,
b) rozwijaæ formy rekreacji zw. z potrzebami mieszkañców Gminy,
c) tworzyæ zaplecze dla rekreacji indywidualnej i zbiorowej.
6) Dla prawid³owego rozwoju dzia³alnoci produkcyjnej nale¿y:
a) tworzyæ warunki rozwoju przedsiêbiorczoci z ograniczeniami, w zale¿noci od stopnia uci¹¿liwoci dla rodowiska,
b) restrukturyzowaæ istniej¹ce zak³ady produkcyjne.
7) W zakresie infrastruktury technicznej nale¿y:
a) prowadziæ modernizacjê istniej¹cych oraz rozbudowê
i budowê nowych kolektorów uzbrojenia w obrêbie
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terenów osadnictwa oraz zabezpieczyæ perspektywiczne rezerwy terenowe dla realizacji niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) d¹¿yæ do wyposa¿enia terenów osadniczych w pe³ny
zakres infrastruktury technicznej.
8) W zakresie komunikacji nale¿y:
a) zapewniæ prawid³ow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenów Gminy poprzez budowê nowych dróg dojazdowych,
b) d¹¿yæ do poprawy powi¹zañ sieci komunikacji lokalnej z uk³adem zewnêtrznym w zakresie komunikacji
drogowej i tras turystycznych.
ROZDZIA£ 2
ZASADY KSZTA£TOWANIA STRUKTURY
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ.
§8
1. Ustala siê, ¿e nadrzêdnym czynnikiem kszta³towania struktury funkcjonalno-przestrzennej jest przynale¿noæ obszaru Gminy do sieci ekologicznej w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa NR 1) (ustalenia szczegó³owe §18, tabela 3).
2. Na obszarze Gminy wyznacza siê priorytetowe rejony funkcjonalno-przestrzenne - rejon rolnictwa, osadnictwa oraz
rekreacji stacjonarnej 3R-O oraz rejon rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej i agroturystyki NR 4R-T, dla których
ustalenia maj¹ na celu zachowanie kulturowo- krajobrazowych wartoci obszaru Gminy oraz uporz¹dkowanie
struktury obszarów o dominuj¹cych funkcjach i bardziej
jednolitym ukszta³towaniu przestrzennym (ustalenia szczegó³owe - §16, tabela 1).
3. Dla uporz¹dkowania struktury funkcjonalno - przestrzennej na obszarze Gminy, wprowadza siê systematykê poszczególnych rodzajów u¿ytkowania terenów, wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, ³¹cz¹c je
w okrelone grupy - tzw. strefy funkcjonalno - przestrzenne (ustalenia szczegó³owe - Dzia³ IV §22 - §31).
1) Strefa rolniczo-lena (§ 22) - obejmuje obszary lene,
tereny przeznaczone do zalesienia oraz tereny o niekorzystnej konfiguracji, nara¿one na procesy denudacyjne, przeznaczone dla upraw sadowniczych z dopuszczeniem zalesienia, u¿ytki zielone oraz u¿ytki rolne w obszarach po³o¿onych w pobli¿u lasów).
2) Strefa rolniczo-osadnicza (§ 23) - obejmuje tereny u¿ytków rolnych, ³¹k i pastwisk, tereny zieleni ³êgowej w obszarach rolnych, otulinê biologiczn¹ rzek i potoków, a tak¿e tereny zabudowy rolniczej siedliskowej i nierolniczej
o charakterze rozproszonym, po³o¿one w obrêbie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
3) Strefa osadnicza, inwestycyjna - obejmuje tereny istniej¹cych i projektowanych zespo³ów zabudowy - jest to strefa intensywnego rozwoju inwestycji, w tym:
a) mieszkaniowo-us³ugowa (§ 24) - obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us³ugowej
oraz us³ugowej wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
b) produkcyjna (§ 25) - produkcji rolniczej i pozarolniczej - rodzaje dzia³alnoci mo¿liwe do wprowadzenia
na obszar Gminy wy³¹cznie poprzez w³aciw¹ politykê lokalizacyjn¹,
c) rekreacji (§ 26) - obejmuje tereny rekreacji indywidualnej i zbiorowej, sportu i turystyki - jest to strefa
umiarkowanego rozwoju ekoturystyki i agroturystyki,
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d) zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej (§ 27) - obejmuje
tereny biologicznie czynne w obrêbie koncentracji
osadnictwa (zieleñ urz¹dzona) oraz tereny wzd³u¿ linii
brzegowej zbiorników wodnych (zieleñ nieurz¹dzona),
e) infrastruktury technicznej (§ 29, § 30) - obejmuje tereny urz¹dzeñ technicznych oraz sieci magistralnych,
rozdzielczych i przy³¹czy obs³uguj¹cych tereny osadnicze w zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania cieków, gazownictwa, ciep³ownictwa, elektroenergetyki, telekomunikacji wraz ze strefami technicznymi, ochronnymi (bezpieczeñstwa), sanitarnymi, obszarami ochrony oraz obszarami przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska,
f) komunikacji drogowej (§ 31) - obejmuje tereny dróg
publicznych oraz wewnêtrznych wraz z obiektami
i urz¹dzeniami obs³ugi ruchu drogowego.
4) Strefa wód powierzchniowych (§ 28) - obejmuje tereny
zwi¹zane z zbiornikami wodnymi "Ro¿nów" i "Czchów"
oraz kana³em zrzutowym w korycie rzeki Dunajca, sieci¹
lokalnych cieków wodnych wraz z ich bezporedni¹ otulin¹ biologiczn¹ w postaci zadrzewieñ i zakrzewieñ.
4. Na obszarze Gminy wyznacza siê strefy strategiczne obejmuj¹ce obszary problemowe o ró¿norodnym charakterze,
wymagaj¹ce szczególnej polityki funkcjonalno-przestrzennej (ustalenia szczegó³owe - § 17):
1) strategiczna strefa osadnictwa - obejmuje koncentracje
zabudowy rolniczej i pozarolniczej - tworz¹ j¹ jednostki
struktury osadniczej o ró¿norodnych mo¿liwociach rozwoju (ustalenia szczegó³owe § 17, tabela 2, L.p. 1),
2) strategiczna strefa przyrodniczo-krajobrazowa - obejmuje
tereny rolne wskazane do ochrony przed zabudow¹ oraz
lene o szczególnych wartociach przyrodniczo-krajobrazowych (ustalenia szczegó³owe § 17, tabela 2, L.p. 2),
3) strategiczna strefa ochrony kompleksów rolnych - obejmuje tereny rolne wymagaj¹ce ochrony ze wzglêdu na
wysok¹ klasê bonitacyjn¹ gleb (ustalenia szczegó³owe
§ 17, tabela 2, L.p. 3),
4) strategiczne strefy aktywnoci gospodarczej - obejmuj¹
obszary o szczególnej przydatnoci dla podejmowania
przedsiêwziêæ z zakresu dominuj¹cych na obszarze Gminy, dziedzin gospodarczych - rolnictwa i rekreacji (ustalenia szczegó³owe § 17, tabela 2, L.p. 4),
5) strategiczna strefa rewitalizacji - obejmuje obszary krajobrazu kulturowego, objête ochron¹ konserwatorsk¹ wymagaj¹ce przywrócenia chronionym obiektom i obszarom w³aciwego stanu i charakteru oraz w³¹czenia ich
w system przestrzeni publicznej (ustalenia szczegó³owe
§ 17, tabela 2, L.p. 5),
6) strategiczna strefa centrum miejscowoci - obejmuje obszary koncentracji us³ug publicznych, wymagaj¹ce szczególnego zagospodarowania, poprzez tworzenie miejsc
integracji spo³ecznej oraz prawid³owych powi¹zañ funkcjonalnych, przestrzennych, infrastrukturalnych oraz komunikacyjnych z otoczeniem (ustalenia szczegó³owe
§ 17, tabela 2, L.p. 6),
7) strategiczna strefa przekszta³ceñ i rehabilitacji - obejmuje tereny wymagaj¹ce przywrócenia ³adu funkcjonalno przestrzennego, poprzez przeprowadzenie dzia³añ porz¹dkuj¹cych, architektoniczno - urbanistycznych (ustalenia szczegó³owe § 17, tabela 2, L.p. 7),
8) strategiczna strefa przekszta³ceñ i rekultywacji - obejmuje tereny zdegradowane dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
lub si³ami przyrody, wymagaj¹ce przeprowadzenia
dzia³añ porz¹dkuj¹cych oraz renaturalizacji przyrodni-
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czo- krajobrazowej (ustalenia szczegó³owe § 17, tabela 2, L.p. 8),
9) strategiczna strefa zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej - obejmuje tereny wymagaj¹ce przeprowadzenia
scalenia i podzia³u nieruchomoci oraz spójnej polityki
funkcjonalno - przestrzennej (ustalenia szczegó³owe § 17,
tabela 2, L.p. 9).
5. Na obszarze Gminy wyznacza siê strefy ograniczeñ i ochrony rodowiska, okrelone oznaczeniami graficznymi oraz
numeracj¹ cyfrow¹ - wg legendy do rysunku planu, niezale¿nie od linii rozgraniczaj¹cych.
1) Strefy ochrony krajobrazu naturalnego (ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3):
- L.p. 1 - Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa
Nowos¹deckiego,
- L.p. 2 - projektowany Ro¿nowsko-Ciê¿kowicki Park
Krajobrazowy,
- L.p. 3 - pomniki przyrody o¿ywionej,
- L.p. 4 - lasy ochronne,
- L.p. 5 - zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy "Wyspa
Grodzisko", stanowiska dokumentacyjne przyrody
nieo¿ywionej,
- L.p. 6 - strefy ochrony krajobrazowej: zalesionych
wzniesieñ górskich, pogórzy oraz dolin,
- L.p. 7 - strefa udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych "Ro¿nów-Dwory", "Czchów II",
- L.p. 8 - obszary ochrony wód podziemnych G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych " Dolina Dunajca" nr 435,
- L.p. 9 - obszary ochrony wód podziemnych G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych TrF - KF nr 436,
- L.p.10 - obszary ochrony wód powierzchniowych - strefy
ochrony ekologicznej cieków i zbiorników wodnych.
2) Strefy ochrony krajobrazu kulturowego (ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4):
- L.p. 1 - formy ochrony krajobrazu kulturowego - ustalenia ogólne,
- L.p. 2 - formy ochrony archeologicznej,
- L.p. 3 - formy ochrony struktury krajobrazu kulturowego,
- L.p. 4 - formy ochrony indywidualnej krajobrazu kulturowego,
- L.p. 5 - wykaz zachowanych dóbr kultury - obszarów
i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz z ewidencji zabytków,
- L.p. 6 - wnioski konserwatorskie.
3) Strefy ograniczeñ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacj¹ oraz strefy sanitarne cmentarzy czynnych
(ustalenia szczegó³owe - §20, tabela 5):
- L.p. 1 - strefy komunikacji drogowej,
- L.p. 2 - trasy rowerowe,
- L.p. 3 - trasy wêdrówkowe, szlaki turystyczne,
- L.p. 4 - strefy ochronne oraz obszary ochrony zw. z gospodark¹ wodn¹,
- L.p. 5 - strefy uci¹¿liwoci zw. z gospodark¹ ciekow¹,
- L.p. 6 - strefy sanitarne cmentarzy czynnych,
- L.p. 7 - strefy ochronne (bezpieczeñstwa) gazoci¹gów,
- L.p. 8 - strefy ochronne sieci elektroenergetycznych,
- L.p. 9 - strefy ochronne sieci telekomunikacyjnych.
4) Strefy szczególne (ustalenia szczegó³owe - §21, tabela 6):
- L.p. 1 - strefy ochrony przed ha³asem,
- L.p. 2 - strefy bezporedniego zagro¿enia powodziowego, zagro¿enia powodziowego i melioracyjne,
- L.p. 3 - strefy o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, osuwiskowe i erozyjne,
- L.p. 4 - strefy po¿arowe,
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- L.p. 5 - strefa ochronna specjalna,
- L.p. 6 - strefa eksploatacyjna zbiorników wodnych.
6. Strefy obowi¹zuj¹ce na obszarze Gminy - wyra¿one w postaci graficznej na rysunku planu.
 NR 1 - Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa
Nowos¹deckiego - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela
3, L.p. 1;
 NR 2 - Projektowany Ro¿nowsko-Ciê¿kowicki Park Krajobrazowy - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3, L.p. 2;
 NR 2A - Projektowana otulina Ro¿nowsko-Ciê¿kowickiego Parku Krajobrazowego - ustalenia szczegó³owe - §18,
tabela 3, L.p. 2;
 NR 3 R-O - G³ówne rejony funkcjonalno-przestrzenne rejon rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej ustalenia szczegó³owe - §16, tabela 1, L.p. 1;
 NR 4 R-L - G³ówne rejony funkcjonalno-przestrzenne rejon rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej i agroturystyki - ustalenia szczegó³owe - §16, tabela 1, L.p. 2;
 NR 5K, NR 5 - Strefy ochrony krajobrazu kulturowego ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4;
 NR 5W - Strefa ochrony archeologicznej - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4;
 NR 6 - Strefy ochrony ekologicznej cieków i zbiorników
wodnych - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3, L.p.10;
 NR 7 - Obszary ochrony róde³, ujêæ wody oraz innych
urz¹dzeñ zwi¹zanych zw. z gospodark¹ wodn¹ - ustalenia szczegó³owe - §20, tabela 5, L.p. 4;
 NR 8 - Obszary ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych NR 435 "Dolina Dunajca" - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3, L.p. 8;
 NR 9 - Obszar ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych NR 436 fliszu karpackiego - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3, L.p. 9;
 NR 10 - Strefy o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
 NR 10-D, NR 10-E - ustalenia szczegó³owe - §21, tabela 6,
L.p. 3;
 NR 11 - Strefy osuwiskowe
 NR 11-A, NR 11-B, NR 11-C - ustalenia szczegó³owe - §21,
tabela 6, L.p. 3;
 NR 12 - Strefa bezporedniego zagro¿enia powodziowego - ustalenia szczegó³owe - §21, tabela 6, L.p. 2;
 NR 12-A - Strefy zagro¿enia powodziowego
 NR 12-B rzeki Dunajec
 NR 12-C w obrêbie kana³u zrzutowego - ustalenia szczegó³owe - §21, tabela 6, L.p. 2;
 NR 12-D
 NR 12-E - Strefa rezerwy powodziowej Zbiornika Ro¿nowskiego - ustalenia szczegó³owe - §21, tabela 6, L.p. 6;
 NR 12-F - Strefa eksploatacyjna - max rzêdnej piêtrzenia
wód Zbiornika Ro¿nowskiego - ustalenia szczegó³owe §21, tabela 6, L.p. 6;
 NR 12-G - Strefa eksploatacyjna - max rzêdnej piêtrzenia
wód Zbiornika Czchowskiego - ustalenia szczegó³owe §21, tabela 6, L.p. 6;
 NR 13 - Strefa ochronna specjalna - ustalenia szczegó³owe - §21, tabela 6, L.p. 5;
 NR 14 - Lokalne strefy ochrony przyrodniczo-krajobrazowej:
14-ZPK - zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy "Wyspa Grodzisko" - istniej¹cy - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3, L.p. 5;
14-SD -stanowiska dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej - projektowane - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3, L.p. 5;
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 NR 15 - Strefa udokumentowanego z³o¿a surowców mineralnych "Ro¿nów Dwory" - ustalenia szczegó³owe - §18,
tabela 3, L.p. 7;
 NR 16 - Strefa udokumentowanego z³o¿a surowców mineralnych "Czchów II" - ustalenia szczegó³owe - §18, tabela 3, L.p. 7;
 NR 17 - Strefy techniczne, ochronne (bezpieczeñstwa),
sanitarne oraz zasiêg przewidywanych przekroczeñ standardów jakoci rodowiska:
17-E - sieci elektroenergetycznych, - ustalenia szczegó³owe - §20, tabela 5, L.p. 8;
17-K - oczyszczalni cieków sanitarnych - ustalenia szczegó³owe - §20, tabela 5, L.p. 5;
17-ZC - cmentarzy czynnych - ustalenia szczegó³owe §20, tabela 5, L.p. 6;
 NR 18 - Strategiczna strefa osadnictwa - ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.1;
 NR 19 - Strategiczna strefa przyrodniczo-krajobrazowa ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.2;
 NR 20 - Strategiczna strefa ochrony kompleksów rolnych
- ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.3;
 NR 21 - Strategiczne strefy aktywnoci gospodarczej
21-P - produkcyjna - ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.4;
21-T - rekreacyjna - ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.4;
 NR 22 - Strategiczna strefa rewitalizacji - ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.5;
 NR 23 - Strategiczna strefa centrum miejscowoci - ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.6;
 NR 24 - Strategiczna strefa przekszta³ceñ i rehabilitacji ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.7;
 NR 25 - Strategiczna strefa przekszta³ceñ i rekultywacji ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.8;
 NR 26 - Strategiczna strefa zorganizowanej dzia³alnoci
inwestycyjnej - ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2,
L.p.9;
 NR 27 - Strefa eksploatacyjna (zasiêg w³adania) ZEW "Ro¿nów" - ustalenia szczegó³owe - §17, tabela 2, L.p.10.
ROZDZIA£ 3
ZASADY OCHRONY ORAZ KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY I WARUNKI
KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY DLA CA£EGO
OBSZARU GMINY.
§9
1. Zasady kszta³towania zabudowy - wytyczne regionalne.
1) Ustalenia dla ca³ego obszaru Gminy w zakresie zasad
zachowania oraz przekszta³ceñ zabudowy istniej¹cej.
a) Indywidualna i krajobrazowa ochrona zabudowy i za³o¿eñ historycznych - obiektów i obszarów zabytkowych wraz z otoczeniem, podporz¹dkowana wnioskom
i decyzjom konserwatorskim - zasady postêpowania
w strefach ochrony krajobrazu kulturowego, wg ustaleñ szczegó³owych - §19, tabela 4.
b) Utrzymanie istniej¹cego zainwestowania - zabudowy wspó³czesnej z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ istniej¹cej struktury osadniczej oraz realizacja nowych obiektów budowlanych - przy zachowaniu g³ównych zasad rozwoju przestrzennego Gminy, w tym:
 utrzymanie historycznych podzia³ów w³asnociowych (w miarê mo¿liwoci), sieci ulic i dróg,
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 ochrona tradycyjnej skali zabudowy wraz z dominantami architektonicznymi i krajobrazowymi,
 porz¹dkowanie wnêtrz ulicznych oraz dróg i traktów
pieszych (chodników, alejek, cie¿ek i pasa¿y) poprzez: porz¹dkowanie pierzei ulicznych (elementów
ma³ej architektury, owietlenia, uk³adów zieleni, form
i pokryæ dachowych, kolorystyki elewacji, form ogrodzeñ, materia³ów nawierzchni ulic i ci¹gów pieszych
- chodników, poboczy, dojæ i wjazdów na posesje),
 utrzymanie ekspozycji wartociowych obiektów, panoram i osi widokowych poprzez: ochronê istniej¹cych ci¹gów drogowych z ekspozycj¹ lokalnych dominant - kocio³ów, za³o¿eñ dworsko-parkowych,
znaków szczególnych - pomników, itp.,
 porz¹dkowanie istniej¹cej struktury osadniczej z wykluczeniem wprowadzania elementów agresywnych
w skali i formie oraz niszczenia elementów tradycyjnych i charakterystycznych dla danego obszaru,
przy czym:
 przez elementy agresywne dla danego obszaru nale¿y rozumieæ sposób kszta³towania obiektów bez
odniesienia do otoczenia (obiekty zbyt wysokie lub
zbyt rozbudowane), stosowanie ostrych, jaskrawych
barw i nieodpowiednich materia³ów wystroju elewacji (lusterka, skorupy),
 przez "elementy zabytkowe i charakterystyczne" dla
danego obszaru nale¿y rozumieæ miejscowy sposób
kszta³towania zabudowy (w formie i skali), lokalne
detale konstrukcyjne i elementy wystroju zewnêtrznego budynków (okna, zadaszenia, wejcia do budynków, ganki, schody, formy dachów, materia³y wykoñczeniowe i inne elementy),
 przez elementy tradycyjne na danym obszarze, nale¿y rozumieæ charakterystyczne cechy krajobrazu
oraz szczególne wartoci kulturowe (uk³ad sieci drogowej, obiekty o wartociach etnograficznych, sakralne zabytki ma³ej architektury, za³o¿enia dworskoparkowe, zespo³y kocielno-plebañskie itp.).
2) Ustalenia dla ca³ego obszaru Gminy w zakresie zasad
realizacji nowej zabudowy.
a) Lokalizacja nowych zespo³ów i obiektów winna nawi¹zywaæ do tradycji lokalnej (miejsca), tj. w miarê
mo¿liwoci zachowywaæ:
 historyczne linie zabudowy,
 tradycyjny system osadnictwa (uk³ady pasmowe,
skupione lub rozproszone),
 miejscowy sposób sytuowania obiektów (szczytowy, kalenicowy lub mieszany),
 w³aciwe powi¹zania projektowanych obiektów
z otoczeniem, a zw³aszcza z zabytkowymi elementami i zespo³ami zabudowy.
b) Przy kszta³towaniu zabudowy obowi¹zuje:
 stosowanie rozwi¹zañ oraz proporcji w kszta³towaniu bry³y, formy i detalu architektonicznego, nawi¹zuj¹cych do uznanych, najlepszych przyk³adów architektury regionalnej - lokalnej oraz wspó³czesnej,
 zakaz stosowania dachów p³askich, pulpitowych,
kopertowych, asymetrycznych - w odniesieniu do
k¹ta pochylenia po³aci dachowych, z kalenic¹ przesuniêt¹ w pionie lub w poziomie, oraz otwierania
dachów na odcinku d³u¿szym ni¿ po³owa d³ugoci
górnej kalenicy, z dopuszczeniem odstêpstw w przypadku prowadzenia dzia³alnoci remontowo - budowlanej w obrêbie terenów z zabudow¹ istniej¹c¹,
przy czym:
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 przez dach pulpitowy nale¿y rozumieæ dach jednospadowy obiektu wolnostoj¹cego,
 przez dach kopertowy nale¿y rozumieæ dach czterospadowy o kalenicach zbiegaj¹cych siê w jednym
punkcie lub o górnej kalenicy o d³ugoci mniejszej
ni¿ 3 m,
 przez dach asymetryczny - w odniesieniu do k¹ta
pochylenia po³aci dachowych, nale¿y rozumieæ dach
dwuspadowy o zró¿nicowanym k¹cie pochylenia
po³aci dachowych, z dopuszczeniem stosowania
ró¿nej ich d³ugoci,
 przez dach o kalenicy przesuniêtej w pionie lub poziomie nale¿y rozumieæ dach dwuspadowy, w formie rozdzielonych po³aci dachowych lub po³aci przesuniêtych wzglêdem siebie.
c) Nakazuje siê dba³oæ o ³ad przestrzenny oraz harmonijn¹ kompozycjê nowych obiektów z otoczeniem z wykluczeniem udziwnieñ oraz nieprzemylanych kontrastów, tzn. form zdecydowanie obcych oraz niespotykanych w lokalnym, tradycyjnym krajobrazie kulturowym.
d) Kszta³towanie struktury wsi winno odbywaæ siê w nawi¹zaniu do tradycyjnych uk³adów osadniczych z umiejêtnym wprowadzaniem elementów wspó³czesnych.
e) Obowi¹zuje ochrona,wg ustaleñ planu,wartociowych
dominant architektonicznych i krajobrazowych, wyró¿niaj¹cych siê w poszczególnych miejscowociach.
3) Przy realizacji nowych obiektów lub zespo³ów kubaturowych na terenach osadniczych (czêciowo zabudowanych) wszelkie zamierzenia inwestycyjne winny stanowiæ:
a) uzupe³nienie istniej¹cych ju¿ uk³adów urbanistycznoarchitektonicznych - w przypadku istniej¹cej struktury
przestrzennej o charakterze pozytywnym (³ad przestrzenny),
b) dzia³ania porz¹dkuj¹ce i przekszta³caj¹ce istniej¹ce ju¿
uk³ady urbanistyczno-architektoniczne - w przypadku
istniej¹cej struktury przestrzennej o charakterze negatywnym (chaos przestrzenny).
4) Przy realizacji pojedynczych obiektów lub zespo³ów kubaturowych poza terenami osadniczymi (na terenach niezabudowanych) wszelkie zamierzenia inwestycyjne winny stanowiæ:
a) element lub zespó³ komponuj¹cy siê z otaczaj¹cym
krajobrazem - w przypadku wartociowych obszarów
krajobrazu naturalnego,
b) element lub zespó³ wspó³tworz¹cy nowy uk³ad i porz¹dkuj¹cy uk³ad istniej¹cy - w przypadku zdegradowanych obszarów krajobraz naturalnego.
5) Nale¿y przestrzegaæ okrelonych w Dziale IV zasad
kszta³towania zabudowy, z mo¿liwoci¹ odstêpstw od
okrelonych planem parametrów zabudowy oraz
wskaników wykorzystania terenów - w przypadku
uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie terenów z zabudow¹ istniej¹c¹, w tym remontów i modernizacji
obiektów (przebudowy, dobudowy, rozbudowy, nadbudowy), przy czym:
a) w obrêbie strefy ochrony dominant krajobrazowych
NR 5-6 obowi¹zuj¹ ustalenia szczególne w zakresie parametrów zabudowy okrelone w §19, tabela 4, L.p.4 z uwzglêdnieniem lokalnych mo¿liwoci
inwestycyjnych - wg zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowania terenów,
b) poza stref¹ ochrony dominant krajobrazowych NR 56 obowi¹zuje dostosowanie sposobu kszta³towania
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zabudowy do miejsca lokalizacji, z uwzglêdnieniem
lokalnych mo¿liwoci inwestycyjnych - wg ustaleñ planu oraz zastosowanych na rysunku planu symboli
u¿ytkowania terenów.
2. Zasady i warunki kszta³towania przestrzeni o charakterze
publicznym.
1) W obrêbie przestrzeni o charakterze publicznym, do której zalicza siê w szczególnoci:
 centra miejscowoci,
 tereny us³ug publicznych,
 tereny przylegaj¹ce do dróg publicznych,
 place, skwery, parki, cmentarze,
 parkingi publiczne
a) nakazuje siê:
 zachowanie wartoci kulturowo-krajobrazowych
oraz umiejêtne powi¹zanie nowych elementów
i obiektów z istniej¹cymi - dla zachowania ³adu przestrzennego,
 kszta³towanie w bezkonfliktowej formie i detalu
architektonicznym urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej z obowi¹zkiem tworzenia - w miarê mo¿liwoci - otuliny zieleni izolacyjnej i parawanowej,
b) dopuszcza siê:
 umieszczanie reklam wewnêtrznych w oknach wystawowych - o dyskretnej formie, pastelowych barwach, oraz stosowanie szyldów zewnêtrznych z materia³ów trwa³ych - naturalnych i przetworzonych
(kutych, drewnianych, ceramicznych, kamiennych)
harmonizuj¹cych z wystrojem elewacji budynków
i otoczeniem,
 elementy ma³ej architektury takie jak: kioski, ³awki,
ogrodzenia, owietlenie uliczne i parkowe, kosze
na odpadki, zadaszenia przystanków o charakterze nawi¹zuj¹cym do ma³ych form i detalu regionalnego,
 zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze nawi¹zuj¹cym do zieleni otoczenia (gatunki i system nasadzeñ
winny komponowaæ siê z zieleni¹ otoczenia) z preferencjami dla zieleni o charakterze naturalnym
w obrêbie parków i skwerów oraz dla zieleni tradycyjnej w obrêbie kocio³ów i cmentarzy,
 pastelow¹ kolorystykê obiektów i urz¹dzeñ, z preferencjami dla ciemniejszych pokryæ dachowych i jasnych cian,
c) zakazuje siê:
 umieszczania w strefach cis³ej ochrony konserwatorskiej wszelkich reklam, obiektów tymczasowych
oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej degraduj¹cych chronione obiekty i obszary, za wyj¹tkiem
sytuacji szczególnych - na podstawie pozwolenia
lub uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków (w zale¿noci od klasy zabytku lub rangi
obszaru chronionego),
 umieszczania w obrêbie tras widokowych i punktów widokowych reklam, urz¹dzeñ oraz wszelkich
obiektów degraduj¹cych tereny otwarte, o szczególnych wartociach krajobrazowych,
 urz¹dzenia zwi¹zane z ruchem turystycznym, w tym
zw. z wyposa¿eniem tras turystycznych (pieszych,
rowerowych, hippicznych), wie¿e widokowe, zadaszenia, schroniska, winny byæ lokalizowane w miejscach nie przes³aniaj¹cych wartociowych powi¹zañ krajobrazowych.
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ROZDZIA£ 4
ZASADY SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
§ 10
1. Zasady scalania i podzia³u nieruchomoci.
1) W terenach zainwestowanych dopuszcza siê remonty bie¿¹ce i kapitalne, modernizacjê istniej¹cych obiektów kubaturowych, odtwarzanie dotychczasowej struktury,
z ograniczeniami wynikaj¹cymi z przepisów szczególnych.
2) Dogêszczanie istniej¹cych dzia³ek budowlanych w terenach zabudowanych lub realizacja nowych obiektów budowlanych w terenach niezabudowanych mo¿e odbywaæ
siê po indywidualnym rozpoznaniu mo¿liwoci inwestycyjnych w trybie aktualnie obowi¹zuj¹cych ustaw z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i innych.
3) Podzia³u nieruchomoci mo¿na dokonaæ, je¿eli jest on
zgodny z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami
szczególnymi.
4) Podzia³ nieruchomoci nie jest dopuszczony, je¿eli projektowane do wydzielenia dzia³ki gruntu nie maj¹ dostêpu do drogi publicznej; za dostêp do drogi publicznej
uwa¿a siê równie¿ drogi wewnêtrzne lub ustanowienia
dla tych dzia³ek innych s³u¿ebnoci drogowych, je¿eli nie
ma mo¿liwoci wydzielenia drogi wewnêtrznej z nieruchomoci objêtej podzia³em.
5) Na obszarze objêtym planem wyznacza siê tereny zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej, w zwi¹zku
z czym - wyznacza siê tereny przeznaczone do scalania
i podzia³u nieruchomoci w rozumieniu przepisów
rozdz. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z pón. zm.).
6) W przypadku, gdy o scalenie i podzia³ nieruchomoci
wyst¹pi¹ w³aciciele lub u¿ytkownicy wieczyci spe³niaj¹cy wymogi okrelone w art. 102 ust. 2 wymienionej
w pp. 5) Ustawy - ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe
zasady scalania i podzia³u nieruchomoci:
a) obowi¹zuj¹ zasady ogólne i procedury okrelone
w Ustawie wymienionej w pp. 5) oraz Ustawie o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r.(tekst
jednolity - Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1749, z pón. zm.),
b) do wszystkich wydzielonych nieruchomoci obowi¹zuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej, spe³niaj¹cego warunki okrelone w przepisach szczególnych,
c) scaleniem i wtórnym podzia³em nie mog¹ byæ objête:
 drogi publiczne - w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086,
z pón. zm.), z wyj¹tkiem przypadków uzgodnionych
z zarz¹dc¹ drogi dla dostosowania przebiegu i parametrów drogi do wymagañ okrelonych w przepisach szczególnych,
 strefy i obszary objête ochron¹ na podstawie przepisów szczególnych - je¿eli mog³oby to prowadziæ
do naruszenia funkcji tych stref i obszarów,
 tereny lasów - je¿eli mog³oby to naruszyæ funkcje
ochronne lasu.
7) Dla przewidzianych w planie obiektów u¿ytecznoci publicznej, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej o znaczeniu
ponadlokalnym oraz innych terenów, obiektów i urz¹dzeñ
warunkuj¹cych prawid³ow¹ realizacjê ustaleñ planu - nale¿y zabezpieczyæ niezbêdne dzia³ki - ustalenie nie dotyczy liniowych urz¹dzeñ nadziemnych i podziemnych.
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8) Warunkiem udzielenia pozwolenia na budowê jest zapewnienie prawnego dojazdu z dzia³ki budowlanej do
dróg publicznych.
9) Na dzia³kach o szerokoci nie zapewniaj¹cej zachowania obowi¹zuj¹cych odleg³oci od granicy dzia³ki s¹siedniej - zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pón. zm.)
- dopuszcza siê sytuowanie budynków bezporednio
przy granicy dzia³ki budowlanej lub w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy, przy uwzglêdnieniu
pozosta³ych warunków zawartych w wy¿ej wymienionym rozporz¹dzeniu.
10) Parametry dzia³ek budowlanych (z mo¿liwoci¹ dostosowania ich powierzchni do projektowanej funkcji, uk³adu architektoniczno-urbanistycznego otoczenia oraz warunków lokalizacyjnych):
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min
0,06 ha,
b) dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej
i pensjonatowej - min 0,15 ha,
c) dla zabudowy zagrodowej - min 0,20 ha,
d) dla zabudowy rekreacji indywidualnej - min 0,04 ha,
e) dzia³ki pod obiekty: u¿ytecznoci publicznej, us³ug
niepublicznych, rekreacji zbiorowej, produkcyjne,
obiekty wielofunkcyjne, zw. z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz obs³ug¹ tras komunikacyjnych i inne w zale¿noci od za³o¿eñ programowych i warunków
lokalnych,
f) minimalne parametry dzia³ek okrelone w pp.
10)a) - e) nie dotycz¹ pojedynczych dzia³ek przeznaczonych do zabudowy w niniejszym planie, nie
wymagaj¹cych dalszego podzia³u w celu zabudowy.
11) Przy dokonywaniu nowych podzia³ów nieruchomoci
obowi¹zuje:
a) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostoj¹cej - 16 m, z dopuszczeniem odstêpstw w sytuacjach szczególnych, gdy nie
ma innej mo¿liwoci lokalizacji budynku oraz przy
wydzielaniu pojedynczych dzia³ek poza terenami
osiedlowymi - nie wymagaj¹cych dalszego podzia³u w celu zabudowy - z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów,
b) dla pozosta³ych rodzajów zabudowy szerokoæ frontu dzia³ki nale¿y ustalaæ stosownie do projektowanego u¿ytkowania terenu,
c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego winien zawieraæ siê w przedziale 70o - 110o,
d) minimalna szerokoæ frontu dzia³ek okrelona w pp.
11)a), nie dotyczy pojedynczych dzia³ek przeznaczonych do zabudowy w niniejszym planie - nie wymagaj¹cych dalszego podzia³u w celu zabudowy - z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Ustalenia dotycz¹ce granic oraz sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie, okrelonych na podstawie odrêbnych przepisów.
1) Ustalenia sposobu zagospodarowania terenów i u¿ytkowania obiektów w obszarach ochrony krajobrazu kulturowego -zgodne z Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z pón. zm.) - zawarte s¹ w §19, tabeli 4 niniejszego planu.
2) Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 2004r.,
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Nr 121, poz. 1266, z pón. zm.) przeznacza siê na cele
nierolnicze:
a) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas III o zwartym obszarze nie przekraczaj¹cym 0,50 ha,
b) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas IV o zwartym obszarze nie przekraczaj¹cym 1,00 ha,
c) grunty rolne klas V i VI nie objête dotychczas obowi¹zuj¹cym miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem,
który utraci³ wa¿noæ 31 grudnia 2003 r. oraz nie objête póniejszymi zmianami tego planu.
3) Na gruntach lenych obowi¹zuje trwa³e utrzymanie lasów, zapewnienie ci¹g³oci ich u¿ytkowania oraz zakaz
zmiany u¿ytkowania gruntów lenych na cele nielene,
za wyj¹tkiem przypadków dopuszczonych ustaw¹ z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pón. zm.).
ROZDZIA£ 5
ZASADY KSZTA£TOWANIA POLITYKI OCHRONY
RODOWISKA.
§ 11
1. Przy tworzeniu Gminnych programów ochrony rodowiska nale¿y uwzglêdniæ zasady ochrony rodowiska w poszczególnych dzia³ach gospodarki na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem okrelone w pp. 1)-6).
1) Ruch drogowy i transport:
a) poprawa sieci komunikacji lokalnej i ponadlokalnej,
b) ograniczanie dostêpnoci komunikacyjnej w obszarach chronionych g³ównie w obrêbie zespo³ów lenych
oraz na obszarach o najwiêkszej koncentracji ruchu
(wzd³u¿ dróg ponadlokalnych),
c) rozwój komunikacji rowerowej,
d) tworzenie tras wêdrówkowych,
e) budowa sieci parkingów i miejsc postojowych z urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi wody podziemne i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
2) Rolnictwo:
a) prawid³owe wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
b) zatrzymanie postêpuj¹cego procesu degradacji gleb,
c) modernizacja gospodarstw rolnych,
d) rozwój orodków produkcji rolniczej i obs³ugi rolnictwa.
3) Lenictwo:
a) ochrona zespo³ów lenych o szczególnych wartociach
przyrodniczo-krajobrazowych,
b) prawid³owe wykorzystanie lenej przestrzeni produkcyjnej,
c) d¹¿enie do uznania wszystkich zespo³ów lenych na
obszarze Gminy za lasy ochronne,
d) realizacja programów dolesiania istniej¹cych obszarów lenych i zalesiania terenów rolnych o najni¿szej
wartoci.
4) Rzemios³o us³ugowo-produkcyjne:
a) restrukturyzacja zak³adów produkcyjnych,
b) wprowadzenie nowych proekologicznych technologii
i systemów ogrzewania,
c) eliminacja szkodliwoci dla zdrowia cz³owieka i rodowiska naturalnego,
d) uporz¹dkowanie gospodarki ciekowej istniej¹cych
obiektów us³ugowo-rzemielniczych,
e) uruchamianie nowych orodków rzemios³a us³ugowoprodukcyjnego po wykonaniu w tych terenach zbior-
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czej kanalizacji sanitarnej lub zastosowaniu indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków, z dopuszczeniem - na okres przejciowy - szczelnych zbiorników wybieralnych.
5) Rekreacja (sport i turystyka):
a) zachowanie atrakcyjnoci turystycznej obszaru Gminy,
b) tworzenie zaplecza rekreacyjnego dla lokalnych terenów osadniczych,
c) rozwój ekoturystyki i agroturystyki,
d) wyznaczenie terenów ograniczonej, umiarkowanej
i pe³nej dostêpnoci dla rozwoju rekreacji.
6) Urbanizacja:
a) ochrona dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
wspó³czesnej miejscowoci,
b) tworzenie jednorodnych funkcjonalnie stref zabudowy - ³ad funkcjonalny,
c) ograniczenie rozdrabniania gruntów i rozpraszania budownictwa - ³ad przestrzenny,
d) rewitalizacja stref publicznych,
e) tworzenie stref zieleni parkowej, izolacyjnej, parków
wiejskich, parków lenych
f) rozwój infrastruktury technicznej, a zw³aszcza sanitarnej na obszarze ca³ej Gminy.
§ 12
1. Ogólne zasady ochrony krajobrazu naturalnego na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem - ustalenia szczegó³owe
§17, tabela 3.
1) W celu prawid³owego kszta³towania rodowiska naturalnego nakazuje siê:
a) zlewniowy system zarz¹dzania gospodark¹ wodno ciekow¹ oraz pe³n¹ ochronê zlewni rzek i cieków
wodnych,
b) ochronê przed dewastacj¹:
 korytarzy ekologicznych - dolin rzek i cieków wodnych wraz z ich otulin¹ biologiczn¹,
 zespo³ów lenych,
 u¿ytków zielonych - ³¹k i pastwisk,
 gruntów rolnych, najwy¿szych klas bonitacyjnych,
 elementów i zespo³ów przyrodniczych objêtych
ochron¹ ustawow¹ i innych, nie objêtych dot¹d
ochron¹, istniej¹cych osobliwoci przyrodniczych,
 obszarów ródliskowych - ujêæ wody i róde³,
c) ochronê z³ó¿ surowców mineralnych przed niew³aciw¹ eksploatacj¹,
d) ochronê innych, nieudokumentowanych dotychczas,
cennych zasobów rodowiska naturalnego.
2) Prawid³owe gospodarowanie zasobami wodnymi
w zlewniach rzek:
a) zwiêkszenie retencji zlewni,
b) ograniczenie iloci wody powierzchniowej pobieranej do celów przemys³owych,
c) ograniczenie, a docelowo eliminacja poboru wód podziemnych dla celów nie zwi¹zanych z zaopatrzeniem
ludnoci w wodê pitn¹ i do produkcji ¿ywnoci,
d) ograniczenie zrzutu zanieczyszczeñ do wód powierzchniowych i ziemi (zmiana technologii produkcyjnych, zmiana struktury u¿ytkowania gruntów i systemów hodowli na obszarach ochrony g³ównych
zbiorników wód podziemnych oraz ujêæ wody powierzchniowej, sanitacja obszaru Gminy, prawid³owa gospodarka odpadami),
e) ograniczenie zrzutu zanieczyszczeñ poprzez wody
opadowe (g³ównie z terenów baz magazynowych,
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stacji paliw i innych terenów nara¿onych na autopopresjê (oczyszczanie wód opadowych).
3) Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeñ z procesów energetycznego spalania i z palenisk domowych:
a) optymalizacja zu¿ycia ciep³a w budynkach (termorenowacje obiektów kubaturowych),
b) centralizacja uciep³ownienia w orodkach rekreacyjnych, us³ugowych, produkcyjnych,
c) sukcesywna zamiana systemu opalania z wêglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub biopaliwa,
d) sukcesywne wprowadzanie wysoko wydajnych energetycznie kot³ów grzewczych nowych generacji do
spalania wyselekcjonowanych paliw sta³ych, np.: z paleniskiem fluidalnym, z paleniskami niskoemisyjnymi, z recyrkulacj¹ spalin,
e) promowanie budowy ma³ych elektrowni wodnych
oraz wiatrowych na obszarach o korzystnych warunkach anemologicznych.
4) Ograniczenie emisji zanieczyszczeñ z procesów technologicznych:
a) wprowadzanie technologii ekologicznych,
b) przestrzeganie norm emisji odpadów technologicznych.
5) Ograniczenie zanieczyszczeñ komunikacyjnych:
a) przestrzeganie norm emisji spalin i ha³asu,
b) zwiêkszanie p³ynnoci i bezkolizyjnoci ruchu,
c) stosowanie ekologicznych systemów napêdowych,
d) stosowanie trwa³ych, ziemnych i zielonych przegród
akustycznych,
e) stosowanie powierzchniowych, rozproszonych systemów odwadniania i oczyszczania wód opadowych
i roztopowych dróg,
f) kontrola i ograniczenie ruchu pojazdów wysokotona¿owych oraz przewozu ³adunków niebezpiecznych ze
wzglêdu na wysokie walory przyrodnicze Gminy.
6) Ochrona przed ha³asem i promieniowaniem niejonizuj¹cym:
a) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie dopuszczalnych poziomów ha³asu na okrelonych
terenach,
b) ograniczenie zainwestowania w strefach ochronnych
linii elektroenergetycznych.
7) Prawid³owa gospodarka odpadami:
a) minimalizacja wytwarzania odpadów (wprowadzanie recyklingu),
b) maksymalizacja wykorzystania odpadów (selektywna zbiórka oraz ekologiczne systematyczne unieszkodliwianie i usuwanie odpadów),
c) bezpieczne sk³adowanie odpadów komunalnych (eliminacja równoczesnego sk³adowania z odpadami niebezpiecznymi),
d) promowanie stosowania bezpiecznej gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zamykanie cykli materia³owych, stosowanie odnawialnych róde³ energii).
8) Ochrona powierzchni ziemi:
a) restrukturyzacja produkcji rolnej w odniesieniu do
stanu rodowiska,
b) rekultywacja oraz regeneracja zdegradowanych i zdewastowanych obszarów rolnych,
c) kompleksowy monitoring gleb i rolin.
9) Ochrona z³ó¿ surowców mineralnych:
a) w³aciwa polityka przestrzenna na obszarach udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych - zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) eliminacja niekontrolowanej eksploatacji z³ó¿.
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10) Ochrona przyrody i krajobrazu:
a) stosowanie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz realizacja
planów ochrony przyrody,
b) tworzenie nowych lokalnych form ochrony przyrody
i krajobrazu.
11) Gospodarka lena:
a) zapewnienie trwa³oci lasów i ci¹g³oci ich u¿ytkowania,
b) dzia³ania na rzecz uznania wszystkich obszarów lenych
Gminy Gródek nad Dunajcem za lasy ochronne.
12) Gospodarka ³owiecka:
a) zachowanie i ochrona gin¹cych gatunków zwierz¹t,
b) przestrzeganie okresów ochronnych - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Na obszarze objêtym planem ochronie podlegaj¹ m. in.:
1) klimat akustyczny - wg art. 114 i art. 115 ust. 2 pkt 1 a),
c), e) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.),
2) stan powietrza atmosferycznego - obowi¹zuje zakaz
przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ atmosferycznych okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra
rodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r., w sprawie wartoci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2003 r., Nr 1, poz. 12) oraz z dnia 6 czerwca
2002 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów
tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),
3) wody powierzchniowe - obowi¹zuje ochrona jakoci wód
wed³ug przepisów Dzia³u III art. 97 - 100 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627, z pón. zm.) oraz Dzia³u III art. 38 - 61
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
Nr 115, poz. 1229, z pón. zm.),
4) gatunki dziko wystêpuj¹cych rolin objêtych ochron¹
(Dz. U. Nr 168, poz. 1764) - wg Rozporz¹dzenia Ministra
rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.,
5) gatunki dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹
- (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) - wg Rozporz¹dzenia Ministra
rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r.,
6) gatunki dziko wystêpuj¹cych grzybów objêtych ochron¹
(Dz. U. Nr 168, poz. 1765) - wg Rozporz¹dzenia Ministra
rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.,
7) siedliska przyrodnicze podlegaj¹ce ochronie (Dz. U. Nr 92,
poz. 1029) - wg Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska
z dnia 14 sierpnia 2001 r.,
8) przyroda - w znaczeniu objêtym Ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pón. zm.),
9) lasy i zadrzewienia - zgodnie z Ustaw¹ z dnia 3 lutego
1995 r., o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U.
Nr 121, poz. 1266, z pón. zm.), Ustaw¹ z dnia 28 wrzenia 1991r.o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.,
Nr 56, poz. 679 z pón. zm.) oraz z Ustaw¹ z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z pón. zm.).
§ 13
1. Przy tworzeniu Gminnych programów ochrony rodowiska nale¿y uwzglêdniæ zasady ochrony rodowiska kulturowego na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem, okrelone w pp.1)- 3) - ustalenia szczegó³owe §19 tabela 4.
1) W celu zachowania, odbudowy i kszta³towania rodowiska kulturowego obowi¹zuje:
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a) dba³oæ o stan zachowania najcenniejszych wyznaczników kulturowych Gminy, kszta³tuj¹cych poczucie to¿samoci lokalnej mieszkañców,
b) utrzymanie krajobrazu otwartego, charakteryzuj¹cego siê wartociowymi powi¹zaniami przestrzennymi,
c) kompleksowe kszta³towanie wspó³czesnego krajobrazu kulturowego w oparciu o rodzime uwarunkowania
historyczne - strefy ochrony krajobrazu kulturowego
(to¿samoci kulturowej i wartociowych elementów
rodowiska Gminy).
2) Nakazuje siê ochronê struktury krajobrazu kulturowego
Gminy Gródek nad Dunajcem zgodnie z klasyfikacj¹
JARK (jednostek architektoniczno-krajobrazowych) wg obowi¹zuj¹cych przepisów.
a) W obrêbie krajobrazu kulturowego tradycyjnego wyznacza siê - Strefê Ingerencji Konserwatorskiej- obejmuj¹c¹ miejscowoci: Bartkowa Posadowa, Bujne,
Jelna, Sienna.
b) W obrêbie krajobrazu kulturowego z zachowanymi
elementami zabytkowymi wyznacza siê - Strefê Ochrony Konserwatorskiej - obejmuj¹c¹ miejscowoci: Gródek nad Dunajcem, Lipie, Podole Górowa, Przydonica, Roztoka Brzeziny, Zbyszyce.
c) W obrêbie miejscowoci Tropie planuje siê utworzenie Parku Kulturowego.
d) W obrêbie miejscowoci Ro¿nów planuje siê utworzenie Rezerwatu Kulturowego.
3) Wyznacza siê indywidualne strefy ochrony krajobrazu
kulturowego:
a) NR 5K- 1 -strefê cis³ej ochrony konserwatorskiej w obrêbie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz wa¿niejszymi obiektami z ewidencji zabytków, obejmuj¹c¹: sakralne zabytki architektury (kocio³y, kaplice, kapliczki, krzy¿e przydro¿ne), pomniki
historyczne, cmentarze parafialne, wojenne, epidemiczne, za³o¿enia dworsko-parkowe, architekturê
obronn¹ i inne,
b) NR 5K- 2 -strefê czêciowej ochrony konserwatorskiej
w obrêbie struktury osadniczej Gminy, w otoczeniu
obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków,
c) NR 5K- 3 -strefê ekspozycji krajobrazowej w otoczeniu
obiektów i obszarów strefy cis³ej ochrony konserwatorskiej dla zapewnienia elementom chronionym w³aciwej p³aszczyzny ekspozycyjnej,
d) NR 5 - 4 -strefê dokumentacji kulturowej zwi¹zan¹
z wartociowymi obiektami i zjawiskami tworzonymi
wspó³czenie lub miejscami lokalizacji nie istniej¹cych
ju¿ obiektów o znaczeniu historycznym,
e) NR 5 - 5 -strefê os³ony krajobrazowej w otoczeniu obiektów o negatywnym oddzia³ywaniu przestrzennym,
f) NR 5 - 6 -strefê ochrony dominant krajobrazowych ograniczaj¹c¹ gabaryty obiektów kubaturowych w obrêbie wzniesieñ, wyró¿niaj¹cych siê w lokalnym krajobrazie poszczególnych miejscowoci,
g) NR 5 W -strefê ochrony archeologicznej zwi¹zan¹
ze ladami osadnictwa pradziejowego zewidencjonowanymi w ramach akcji AZP (Archeologiczne Zdjêcie Polski).
§ 14
1. Przy tworzeniu Gminnych planów inwestycyjnych oraz
w dzia³alnoci projektowej - architektoniczno- urbanistycznej nale¿y uwzglêdniæ zasady kszta³towania wspó³czesnej
struktury przestrzennej, okrelone w pp.1)- 3).
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1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towania struktury
przestrzennej osadnictwa:
a) ograniczenie parametrów zabudowy oraz w³aciwe
kszta³towanie sylwet projektowanych obiektów w nawi¹zaniu do tradycji architektonicznej - wg ustaleñ §9
oraz Dzia³u IV (§22-§31),
b) konsekwencja w realizacji - zgodnie z projektami budowlanymi - nowych zespo³ów architektoniczno- urbanistycznych,
c) stosowanie uznanych, prawid³owych zasad kompozycji przestrzennej - funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
d) uwzglêdnienie w tworzonych kompozycjach przestrzennych:
 roli projektowanego elementu, lub zespo³u przestrzennego w strukturze wsi oraz krajobrazu,
 skali czasowej (analizy zmiennoci wra¿eñ pod wp³ywem ruchu),
 perspektyw widokowych,
 zagadnieñ owietlenia i barwy, z wyzyskaniem ich
walorów,
 kompozycji zieleni, traktowanej jako integralna czêæ
projektowanego obiektu lub zespo³u - w zakresie formy, barwy, czynnika wzrostu rolin.
2) W kszta³towaniu struktury przestrzennej nale¿y uwzglêdniæ
wyrane identyfikatory przestrzeni okrelone w pp. a)-h):
a) elementy krystalizuj¹ce plany zabudowy (place, osie
kompozycyjne, pasma zieleni oddzielaj¹ce poszczególne ogniwa struktury uk³adu, struktury osadnicze - uk³ady skupione, pasmowe, rozproszone),
b) drogi - wprowadzaj¹ce element zmiennoci, architekturê ruchu, elementy symbolu w otoczeniu,
c) rejony o charakterze dzielnic o odmiennych rysach
strukturalnych, znaczeniowych, spo³ecznych:
 rejony osadnicze o lokalnej tradycji i nazewnictwie
(przysió³ki),
d) linie i pasma graniczne - lokalne zjawiska przestrzenne,
progi psychiczne, granice wspó³¿ycia grup spo³ecznych
(przerwy pomiêdzy poszczególnymi zespo³ami zabudowy, ograniczenia przestrzeni) jak rzeki, potoki, zbiorniki
wodne, naturalne wzniesienia terenu, granice administracyjne Gminy, miejscowoci, drogi, pasma i obszary
lene, jary i w¹wozy w obrêbie cieków wodnych,
e) dominanty uk³adu przestrzennego:
 architektoniczne - o wartociach symbolicznych i znaczeniu spo³ecznym w danej miejscowoci,
 krajobrazowe - w obrêbie naturalnych wzniesieñ,
f) wybitne elementy krajobrazu, w tym:
 krajobraz osadniczy dolin rzek i zbiorników wodnych,
 perspektywy widokowe,
g) punkty wêz³owe - skrzy¿owania wa¿nych dróg, miejsca wnikania odmiennego krajobrazu (dalekie, ciekawe widoki),
h) znaki szczególne - pomniki, formy i detale architektoniczne, wybitne lub istotne cechy krajobrazu naturalnego (tradycyjne systemy budowlane, drobna skala zabudowy, regionalne formy architektoniczne i struktury osadnicze)
i kulturowego (osadnictwo w dolinach rzek i na wzniesieniach oraz tereny lene i wynikaj¹ce z tego uk³adu perspektywy widokowe), cechy spo³eczne (tradycje lokalne).
2. Wprowadza siê obowi¹zek kszta³towania struktury przestrzennej Gminy, przy pe³nej ochronie elementów i uk³adów tradycyjnych, z uwzglêdnieniem wzajemnych powi¹zañ i zale¿noci pomiêdzy architektur¹ zabytkow¹ i tworzon¹ wspó³czenie.
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ROZDZIA£ 6
INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI
OCHRONY RODOWISKA.
§ 15

1. Politykê ochrony rodowiska Gminy nale¿y realizowaæ w oparciu o zasady okrelone w programach ochrony rodowiskaWojewództwa Ma³opolskiego, kierunki rozwoju Gminy okrelone
w aktualnie obowi¹zuj¹cym "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad
Dunajcem" oraz obowi¹zuj¹ce przepisy zwi¹zane z t¹ dziedzin¹.
2. Ustala siê koniecznoæ egzekwowania dzia³añ ochronnych
przy pomocy:
1) instrumentów prawnych a) aktualnych przepisów o ochronie i kszta³towaniu rodowiska dotycz¹cych wody i cieków, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody oraz
ochrony przestrzeni geograficznej i krajobrazu oraz
ustaw o ochronie gruntów rolnych i lenych,
b) zasad prawnych ochrony rodowiska, którymi s¹:
 niedopuszczalnoæ pogarszania stanu rodowiska,
 oszczêdnoæ gospodarowania zasobami przyrodniczymi,
 powszechnoæ, legalnoæ, kompleksowoæ i planowoæ ochrony rodowiska,
 priorytet ochrony rodowiska nad dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
 zasada uwzglêdniania aktualnego stanu wiedzy
w celu podjêcia skutecznych dzia³añ,
c) gospodarcze korzystanie ze rodowiska przez zak³ady
produkcyjne wymaga uzyskania pozwoleñ, które okrelaj¹ poziomy emisji i odprowadzania zanieczyszczeñ
ze wszystkich róde³ punktowych w danym zak³adzie,
d) tworzenie obszarów ograniczonego u¿ytkowania dla
terenów przedsiêwziêæ o funkcjach uci¹¿liwych dla rodowiska;
2) instrumentów finansowych a) funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, które gromadz¹ rodki pochodz¹ce z op³at za gospodarcze
korzystanie ze rodowiska oraz kar pieniê¿nych za nieprzestrzeganie ustalonych norm lub warunków ustalonych w pozwoleniu oraz bezwzglêdnie korzystaæ z mo¿liwoci stwarzanych przez te fundusze w postaci:
b) op³at za korzystanie ze rodowiska,
c) kar ekologicznych,
d) kredytów i dotacji;
3) instrumentów spo³ecznych a) informacjê, edukacjê ekologiczn¹,
b) aktywizowanie grupy spo³ecznych do dzia³añ na rzecz
ochrony rodowiska na obszarze Gminy,
c) tworzenie stref specjalnych na rzecz ochrony rodowiska;
4) instrumentów strukturalnych a) Gminnych programów ochrony rodowiska.
DZIA£ III
STREFY OGRANICZEÑ I OCHRONY RODOWISKA
§ 16, TABELA 1 - Rejony funkcjonalno - przestrzenne.
§ 17, TABELA 2 - Strefy strategiczne.
§ 18, TABELA 3 - Strefy ochrony krajobrazu naturalnego.
§ 19, TABELA 4 - Strefy ochrony krajobrazu kulturowego.
§ 20, TABELA 5 - Strefy ograniczeñ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacj¹.
§ 21, TABELA 6 - Strefy szczególne.
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§ 16 tabela 1
L.p.
1.

Rejony
funkcjonalno przestrzenne.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia planu miejscowego w g³ównych rejonach
funkcjonalno-przestrzennych Gminy.

REJON
ROLNICTWA,
OSADNICTWA
ORAZ REKREACJI
STACJONARNEJ.
NR 3R-O

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze Gminy Gródek n. Dunajcem wyznacza siê rejon rolnictwa i osadnictwa oraz
rekreacji stacjonarnej.
2) Po³o¿enie i zasiêg rejonu: zachodnia czêæ Gminy, w obrêbie miejscowoci Gródek nad
Dunajcem, Bartkowa Posadowa, Ro¿nów, Sienna, Tropie, Zbyszyce.
2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
1) Utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania rolniczego i gospodarki lenej oraz terenów i obiektów istniej¹cej struktury osadniczej przy uwzglêdnieniu po¿¹danych trendów rozwojowych
zwi¹zanych z rolnictwem, osadnictwem oraz rekreacj¹.
2) Podporz¹dkowanie rozwoju priorytetowych funkcji ochronie rodowiska.
3) Restrukturyzacja rejonu poprzez wydzielanie stref funkcjonalnych o dominacji:
a) rolnictwa,
b) mieszkalnictwa i us³ug,
c) rekreacji nadwodnej.
3. Kierunki restrukturyzacji g³ównych dziedzin gospodarczych rejonu.
1) Restrukturyzacja rolnictwa poprzez:
a) rozwój rolnictwa ekologicznego,
b) zalesianie terenów nieprzydatnych do produkcji rolnej i dolesianie enklaw lenych,
c) rozwoju drobnego przetwórstwa rolnego wykorzystuj¹cego tradycje regionalne,
d) rozwój produkcji ogrodniczej (rolinnej) - warzywnictwa i sadownictwa,
e) dostosowanie dzia³añ na rzecz rozwoju rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej
i Unii Europejskiej,
f) promowanie ma³ych zak³adów przetwórczych,
g) tworzenie programów rozwoju ubocznych kierunków produkcji rolnej: zielarstwa, pszczelarstwa, hodowli ryb, nasiennictwa, szkó³karstwa, itp.
2) Restrukturyzacja mieszkalnictwa i us³ug poprzez:
a) tworzenie jednorodnych zespo³ów mieszkalnictwa (jednorodzinnego, pensjonatowego,
letniskowego) przy pe³nej ochronie zabytkowych zespo³ów osadniczych (unikanie mieszania zabudowy tradycyjnej ze wspó³czesn¹),
b) rozwój lokalnych orodków us³ugowych,
c) realizacja nowych inwestycji ³¹cznie z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacyjn¹.
3) Restrukturyzacja rekreacji poprzez:
a) porz¹dkowanie istniej¹cych zespo³ów rekreacji na obrze¿u Jeziora Ro¿nowskiego,
b) wprowadzenie sieci parkingów dla obs³ugi ruchu turystycznego zw. z rekreacj¹ nadwodn¹
wzd³u¿ tras komunikacyjnych przebiegaj¹cych w pobli¿u Jeziora Ro¿nowskiego,
c) rozwój orodków sportowych,
d) rozwój infrastruktury technicznej  zw. z baz¹ i zapleczem rekreacji,
e) w³aciwa gospodarka odpadami- z uwzglêdnieniem ochrony akwenów wodnych,
f) poprawa warunków i powi¹zañ komunikacyjnych.
4. Strategia rozwoju rejonu - strategiczne zadania inwestycyjne.
1) Specjalizacja wydzielonych obszarów funkcjonalnych:
a) pó³nocnej czêci rejonu w zakresie:
tworzenia strefy us³ug kultury oraz rekreacyjnych, w tym - utworzenie Parku Kulturowego
w Tropiu.
b) centralnej czêci rejonu w zakresie:
tworzenia strefy us³ug publicznych oraz rekreacyjnych w Bartkowej Posadowej (czêæ wsi),
Gródku n. Dunajcem, Ro¿nowie, w tym - utworzenie Rezerwatu Kulturowego w Ro¿nowie.
c) po³udniowej czêci rejonu w zakresie:
rozwoju strefy rolniczej i rekreacyjnej.
2) Zadania wspólne dla wszystkich miejscowoci rejonu:
a) rozwój us³ug turystyczno-letniskowych, zw. z rekreacj¹ nadwodn¹,
b) rozwój rolnictwa w optymalnych kierunkach,
c) umiarkowany rozwój osadnictwa wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacyjn¹,
d) ochrona zespo³ów lenych,
e) rejonizacja funkcji - w szczególnoci us³ugowo-produkcyjnych,
f) rozwój agroturystyki,
g) rozwój infrastruktury technicznej, w szczególnoci sanitarnej.
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Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia planu miejscowego w g³ównych rejonach
funkcjonalno-przestrzennych Gminy.
3) Struktura przestrzenna rejonu:
system osadnictwa winien rozwijaæ siê w oparciu o tradycyjne uk³ady przestrzenne oraz
wspó³czesne trendy rozwojowe, przy uwzglêdnieniu zasady tworzenia zwartych zespo³ów
osadniczych, z ograniczeniem rozpraszania zabudowy.
4) Struktura funkcjonalna rejonu.
a) g³ówne i dope³niaj¹ce funkcje rejonu winny tworzyæ wielofunkcyjne obszary o dominacji
u¿ytkowania z zakresu:
- us³ug publicznych,
- us³ug niepublicznych,
- mieszkalnictwa jednorodzinnego,
- mieszkalnictwa rekreacyjnego,
- rekreacji nadwodnej,
- rolnictwa, w tym: bazy i zaplecza agroturystyki,
5) Infrastruktura techniczna:
a) realizacja zbiorczego systemu wodno-kanalizacyjnego z pe³n¹ sanitacj¹ rejonu,
b) realizacja pe³nego zakresu infrastruktury technicznej na terenach osadniczych,
c) modernizacja dróg lokalnych, tworzenie nowych po³¹czeñ komunikacyjnych.
5. Ustalenia uzupe³niaj¹ce.
1) Wyznaczanie terenów dla potrzeb rozwoju inwestycji winno nastêpowaæ w oparciu o rozpoznanie przestrzennych struktur i wartoci kulturowych oraz przyrodniczych rodowiska w celu ich ochrony.
2) Zakaz lokalizacji inwestycji oraz urz¹dzeñ degraduj¹cych rodowisko naturalne w zakresie
zdolnoci produkcyjno-rolniczej.
3) Szczególn¹ ochron¹ nale¿y obj¹æ obszary zagro¿one ekspansj¹ osadnictwa (rolnicze i lene) poprzez ograniczanie rozproszenia zabudowy.
4) Ochrona gruntów rolnych i lenych winna byæ realizowana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5) W polityce przestrzennej rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej nale¿y
uwzglêdniæ wytyczne regionalne oraz projekty zadañ rz¹dowych, które obejmuj¹ dzia³ania
na rzecz sanitacji zlewni rzeki Dunajca.
6. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
rejon rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej NR 3R-O.

2.

REJON
1. Ustalenia podstawowe.
ROLNICTWA,
1) Na obszarze Gminy Gródek n. Dunajcem wyznacza siê rejon rolnictwa, lenictwa, rekreacji
LENICTWA,
czynnej i agroturystyki.
REKREACJI
2) Po³o¿enie i zasiêg rejonu: wschodnia czêæ Gminy, w obrêbie miejscowoci Jelna, PrzydoCZYNNEJ
nica, Podole Górowa, Bartkowa Posadowa, Bujne.
I AGROTURYSTYKI 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
NR 4R-T
1) Utrzymanie istniej¹cego zainwestowania rolniczego i gospodarki lenej oraz terenów i obiektów istniej¹cej struktury osadniczej, przy uwzglêdnieniu po¿¹danych trendów rozwojowych
zwi¹zanych z rolnictwem oraz rekreacj¹.
2) Podporz¹dkowanie rozwoju funkcji priorytetowych ochronie rodowiska  dostosowanie
gospodarki rolnej do istniej¹cych uwarunkowañ i ograniczeñ, rozwój rekreacji w oparciu
o tereny lene rejonu oraz powi¹zania ponadlokalne (szlaki turystyczne, obszary o szczególnych wartociach przyrodniczo-krajobrazowych, obiekty historyczne).
3) Rozwój rekreacji czynnej oraz agroturystyki dla wielokierunkowego dynamizowania wzrostu gospodarczego, a w szczególnoci tworzenia nowych miejsc pracy.
3. Kierunki restrukturyzacji g³ównych dziedzin gospodarczych rejonu.
1) Restrukturyzacja rolnictwa poprzez:
a) wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich (rozwój us³ug oraz wytwórczoci rolniczej nie
naruszaj¹cy zasad ekologii),
b) rozwój rolnictwa ekologicznego w oparciu o dobre warunki agroekologiczne,
c) dostosowanie dzia³añ na rzecz rozwoju rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej
i Unii Europejskiej,
d) promowanie:
- w produkcji rolinnej: warzywnictwa, sadownictwa i upraw zbo¿owych,
- w produkcji zwierzêcej: hodowli byd³a mlecznego i górskiego,
- produkcji zdrowej ¿ywnoci.
e) zwiêkszanie powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych szczególnie w terenach o niekorzystnej konfiguracji,
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f) integracja wy¿ej po³o¿onych terenów Gminy z europejskim systemem gospodarowania
w obrêbie ziem górskich,
g) preferowanie dzia³añ kszta³tuj¹cych obszary produkcyjne,
h) tworzenie warunków dla produkcji wysokiej jakoci,
i) tworzenie i modernizowanie lokalnych orodków przechowalnictwa i przetwórstwa p³odów rolnych,
j) wprowadzanie mechanizmów pozwalaj¹cych na poprawê obs³ugi gospodarstw
i w³aciwe zagospodarowanie rozproszonej produkcji towarowej,
k) promowanie ma³ych zak³adów przetwórczych,
l) tworzenie programów rozwoju ubocznych kierunków produkcji rolnej: zielarstwa, pszczelarstwa, hodowli ryb, nasiennictwa, szkó³karstwa, itp.
2) Restrukturyzacja rekreacji poprzez:
a) tworzenie orodków turystyczno-letniskowych oraz z zakresu ochrony zdrowia (np. pensjonaty odnowy biologicznej, sanatoria rodzinne, orodki terapeutyczne),
b) organizacja miejsc atrakcji turystycznych (historycznych, przyrodniczych, wspó³czesnych)
oraz orodków hippicznych, orodków treningowych sportu m³odzie¿owego, parków
rozrywki,
c) ochronê i wykorzystanie w akcji promocyjnej Gminy najcenniejszych zasobów rodowiska naturalnego i kulturowego,
d) rozwój bazy i zaplecza rekreacji,
e) tworzenie ró¿norodnych form rekreacji z wykorzystaniem lokalnego ukszta³towania rejonu,
f) wspó³praca z s¹siednimi Gminami dla tworzenia powi¹zañ tras i programów turystycznych,
g) przeciwdzia³anie ¿ywio³owemu, niekontrolowanemu rozwojowi osadnictwa w odniesieniu do warunków rodowiska.
3) Restrukturyzacja lenictwa poprzez:
a) poprawê stanu jakociowego lasów niepañstwowych stosownie do zasobnoci terenów
lenych,
b) tworzenie Gminnych programów zalesieñ s³abych gruntów porolnych,
c) transformacjê gruntów ornych i pastwisk na u¿ytki lene - na terenach niekorzystnych dla
innych form zagospodarowania.
4) Restrukturyzacja osadnictwa poprzez:
a) umiarkowany rozwój systemów zabudowy z uwzglêdnieniem tradycji regionalnych,
b) realizacja pe³nego zakresu infrastruktury technicznej, spo³ecznej oraz komunikacji,
c) ³ad funkcjonalno-przestrzenny w obrêbie istniej¹cej zabudowy.
4. Strategia rozwoju rejonu  strategiczne zadania inwestycyjne.
1) Specjalizacja wydzielonych obszarów funkcjonalnych:
a) pó³nocno-wschodniej czêci rejonu w zakresie obs³ugi ruchu turystycznego,
b) po³udniowo-wschodniej czêci rejonu w zakresie funkcji rekreacyjno-letniskowych i agroturystycznych.
2) Zadania wspólne dla wszystkich miejscowoci.
a) Rozwój bazy i zaplecza rekreacji stacjonarnej oraz tras turystycznych rekreacji czynnej.
b) Powi¹zanie dziedzin rolnictwa i rekreacji poprzez rozwój rolnictwa ekologicznego oraz
agroturystyki w oparciu o gospodarstwa wiejskie.
c) Rozwój rolnictwa i lenictwa poprzez integracjê rejonu z europejskim systemem gospodarowania.
3) Struktura przestrzenna rejonu:
system osadnictwa winien rozwijaæ siê w oparciu o tradycyjne uk³ady przestrzenne oraz
wspó³czesne trendy rozwojowe, przy uwzglêdnieniu zasady tworzenia zwartych zespo³ów
osadniczych, z ograniczeniem rozpraszania zabudowy.
4) Struktura funkcjonalna rejonu:
a) g³ówne i dope³niaj¹ce funkcje rejonu bêd¹ tworzy³y wielofunkcyjny obszar rolniczo-rekreacyjny,
b) nale¿y d¹¿yæ do ³adu funkcjonalnego i ograniczyæ rozrastanie siê funkcji konfliktowych
w stosunku do funkcji podstawowych.
5. Ustalenia uzupe³niaj¹ce.
1) Wyznaczanie terenów dla potrzeb rozwoju inwestycji winno nastêpowaæ w oparciu o rozpoznanie przestrzennych struktur i wartoci kulturowych oraz przyrodniczych rodowiska w celu ich ochrony.
2) Zakaz degradacji zespo³ów lenych.
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3) Szczególn¹ ochron¹ nale¿y obj¹æ obszary rolne zagro¿one ekspansj¹ osadnictwa (stoki
wzniesieñ) poprzez ograniczanie rozpraszania zabudowy.
4) Ochrona gruntów rolnych i lenych winna byæ realizowana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5) W polityce przestrzennej rejonu rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej i agroturystyki nale¿y uwzglêdniæ wytyczne regionalne oraz projekty zadañ rz¹dowych, które obejmuj¹ dzia³ania na rzecz sanitacji zlewni rzeki Dunajca.
6. Oznaczenia graficzne strefowe na rysunku planu:
rejon rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej i agroturystyki NR 4R-T.

§ 17 tabela 2
L.p.

Strefy
strategiczne.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia planu miejscowego
w strefach strategicznych.

1.

Strategiczna
strefa osadnictwa.
NR 18

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê osadnictwa - obejmuj¹c¹ tereny koncentracji osadniczych
istniej¹cych i perspektywicznych, tworz¹c¹ aglomeracjê lokaln¹, w celu umo¿liwienia pe³niejszej kontroli rozwoju funkcjonalno-przestrzennego osadnictwa, korzystania ze rodowiska oraz prawid³owego wyposa¿enia poszczególnych zespo³ów zabudowy w urz¹dzenia
infrastruktury technicznej i komunikacji.
2) Lokalizacja jednostek strefy: na obszarze ca³ej Gminy  wed³ug rysunku planu.
2. Polityka przestrzenna.
1) W strategicznej strefie osadnictwa obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z zastosowanych
na rysunku planu symboli u¿ytkowania poszczególnych terenów okrelone w §22 - §31,
a ponadto:
a) d¹¿enie do jednorodnoæ funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych zespo³ów osadniczych,
b) ³ad funkcjonalno-przestrzenny w obrêbie poszczególnych zespo³ów zabudowy,
c) d¹¿enie do pe³nego wyposa¿enia zespo³ów osadniczych w infrastrukturê spo³eczn¹, techniczn¹ i komunikacyjn¹.
2) Kszta³towanie struktury przestrzennej poszczególnych zespo³ów osadniczych winno odbywaæ siê w nawi¹zaniu do tradycyjnej struktury poszczególnych miejscowoci.
3) Po³o¿one w obrêbie jednostek strategicznej strefy osadnictwa  tereny z symbolem RM,
stanowi¹ rezerwê dla rozwoju skoncentrowanej zabudowy.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strategiczna strefa osadnictwa - NR 18.

2.

Strategiczna strefa
przyrodniczokrajobrazowa.
NR 19

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê przyrodniczo-krajobrazow¹ - obejmuj¹c¹ tereny rolne niezainwestowane i przeznaczone do ochrony przed zabudow¹ oraz tereny lene wzniesieñ,
wyró¿niaj¹ce siê w krajobrazie Gminy.
2) Lokalizacja jednostek strefy:
- na obszarze ca³ej Gminy, w obrêbie lokalnych wzniesieñ.
2. Polityka przestrzenna.
1) W strategicznej strefie przyrodniczo-krajobrazowej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowania poszczególnych terenów okrelone
w §22 - §31, a ponadto:
a) zachowanie wartociowych systemów przyrodniczych,
b) ochrona przed nadmiernym rozwojem systemów rekreacji czynnej (wêdrówkowej).
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strategiczna strefa przyrodniczo-krajobrazowa  NR 19,
- tereny rolne w strefie NR 19 okrelono w³aciwym symbolem u¿ytkowania z dodatkowym
oznaczeniem - RK,
- tereny lene w strefie NR 19 okrelono w³aciwym symbolem u¿ytkowania z dodatkowym
oznaczeniem - LK.
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3.

Strategiczna
strefa ochrony
kompleksów
rolnych
NR 20

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê ochrony kompleksów rolnych - obejmuj¹c¹ obszary o znacznej przydatnoci dla rozwoju gospodarki rolnej - ze wzglêdu na wysok¹ klasê bonitacyjn¹
gleb i brak zabudowy (tereny otwarte).
2) Lokalizacja jednostek strefy: wschodnia czêæ Gminy.
2. Polityka przestrzenna.
1) W strategicznej strefie ochrony kompleksów rolnych obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowania poszczególnych terenów okrelone
w §22 - §31 , a ponadto:
a) tworzenie w³aciwego systemu upraw w dostosowaniu do warunków lokalnych,
b) scalanie nieruchomoci (w miarê mo¿liwoci) dla tworzenia wiêkszych kompleksów
rolnych.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strategiczna strefa ochrony kompleksów rolnych - NR 20,
- tereny rolne w strefie NR 20 okrelono w³aciwym symbolem u¿ytkowania, z dodatkowym
oznaczeniem - RB.

4.

Strategiczne
strefy aktywnoci
gospodarczej:
NR 21-P
(produkcyjna)
NR 21-T
(rekreacyjna)

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczne strefy aktywnoci gospodarczej - obejmuj¹ce obszary o szczególnej przydatnoci dla podejmowania przedsiêwziêæ produkcyjnych (zw. z rolnictwem i nie
zw. z rolnictwem) oraz rekreacyjnych (zw. z obs³ug¹ ruchu turystycznego).
2) Lokalizacja stref aktywnoci gospodarczej:
a) dla lokalizacji inwestycji produkcyjnych (produkcji rolniczej i pozarolniczej), urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oraz obs³ugi techniczno-gospodarczej Gminy  w obrêbie rejonu
rolnictwa i lenictwa, rekreacji czynnej oraz agroturystyki NR 4R-T,
b) dla lokalizacji inwestycji rekreacyjnych (zw. ze Zbiornikiem Ro¿nowskim)  w obrêbie
rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej NR 3R-O.
2. Polityka przestrzenna.
1) W strategicznej strefie aktywnoci gospodarczej - produkcyjnej podejmowanie przedsiêwziêæ produkcyjnych wymaga:
a) szczegó³owych ustaleñ programowo-przestrzennych z rozwi¹zaniem uk³adu komunikacyjnego i okrelenia zasad ochrony rodowiska w aspekcie gospodarki ciekowej, odpadami oraz technologii dzia³alnoci,
b) sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko - w uzasadnionych
przypadkach, dla inwestycji okrelonych obowi¹zuj¹cymi przepisami,
c) w³aciwego kszta³towania zielonych stref izolacyjnych, z wykluczeniem konfliktów z terenami mieszkalnictwa oraz okrelenia  w uzasadnionych przypadkach - przewidywanego
zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska,
d) w sytuacjach konfliktowych, nale¿y szczegó³owo ustaliæ zakres, rodzaj lub technologiê
prowadzonej dzia³alnoci lub projektowanego przedsiêwziêcia dla uzyskania w³aciwych
relacji z otoczeniem  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2) W strategicznej strefie aktywnoci gospodarczej - rekreacyjnej podejmowanie przedsiêwziêæ
rekreacyjnych wymaga:
a) szczegó³owych ustaleñ programowo-przestrzennych z rozwi¹zaniem uk³adu komunikacyjnego i okrelenia zasad ochrony rodowiska w aspekcie gospodarki ciekowej oraz
gospodarki odpadami,
b) sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko - w uzasadnionych
przypadkach, dla inwestycji okrelonych obowi¹zuj¹cymi przepisami,
c) zachowania najcenniejszych zasobów rodowiska naturalnego.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strategiczne strefy aktywnoci gospodarczej
- NR 21-P produkcyjna,
- NR 21-T rekreacyjna.

5.

Strategiczna
strefa
rewitalizacji.
NR 22

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê rewitalizacji obejmuj¹c¹ tereny o szczególnej wartoci
kulturowej. oraz koncentracje us³ug o charakterze miejsc integracji spo³ecznej.
2) Lokalizacja jednostek strefy:
w strefach ochrony konserwatorskiej, w rejonie zabytkowych zespo³ów w Zbyszycach,
Tropiu i Ro¿nowie.
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2. Polityka przestrzenna.
1) W strategicznej strefie rewitalizacji obowi¹zuje:
a) poprawa stanu zachowania dóbr kultury - zabytkowych obiektów i obszarów poprzez
przeprowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i rewaloryzacyjnych,
b) realizacja programu zagospodarowania zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem oraz
dalszego korzystania z tych zabytków, z uwzglêdnieniem wyeksponowania ich wartoci,
c) uporz¹dkowanie funkcjonalno-przestrzenne centrum rekreacji nadwodnej w Gródku nad
Dunajcem winno byæ prowadzone w powi¹zaniu z rekultywacj¹ Jeziora Ro¿nowskiego.
2) Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie strefy rewitalizacji, obejmuj¹cej zabytkowe obiekty i obszary, wymaga uzyskania pozwolenia lub uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w zale¿noci od rangi obszaru chronionego.
3) Dopuszcza siê objêcie rewitalizacj¹ innych obszarów Gminy, w zale¿noci od potrzeb.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strategiczna strefa rewitalizacji - NR 22.

6.

Strategiczna
strefa centrum
miejscowoci.
NR 23

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê centrum miejscowoci.
2) Lokalizacja jednostek strefy: koncentracje zabudowy o charakterze publicznym - centrotwórczym, w tym m.in. koncentracje us³ug o charakterze miejsc integracji spo³ecznej w obrêbie poszczególnych miejscowoci Gminy.
2. Polityka przestrzenna - zasady zagospodarowania oraz porz¹dkowania przestrzeni publicznej
wydzielonej strefy.
1) Pierzeje ci¹gów drogowych o funkcji mieszkaniowo-us³ugowej  wyznaczaj¹ce przestrzeñ
publiczn¹ wymagaj¹ kszta³towania wnêtrz urbanistycznych poprzez spe³nienie nastêpuj¹cych warunków:
a) ci¹g frontowych elewacji lub trwa³ych ogrodzeñ budynków winien tworzyæ liniê zabudowy z tradycyjn¹ tolerancj¹ jej przesuniêcia w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi, tzn.:
- ci¹g³a linia zabudowy  w terenach koncentracji osadniczych o zwartej zabudowie
(w dostosowaniu do warunków lokalnych),
- zmienna linia zabudowy  w terenach rolniczo-osadniczych o rozproszonej zabudowie
(w dostosowaniu do warunków lokalnych).
b) w sytuacji dope³niania istniej¹cej zabudowy poprzez tzw. plomby, obowi¹zuje warunek
dostosowania siê do linii zabudowy, jak¹ tworzy wiêkszoæ usytuowanych wzd³u¿ dróg
budynków w dostosowaniu do tradycji lokalnej.
2) Zasady kontrolowanej urbanizacji, w celu tworzenia ³adu funkcjonalno przestrzennego
w obrêbie strefy:
a) kontrola dzia³alnoci produkcyjnej oraz inwestycji zw. z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej w zakresie mo¿liwoci funkcjonowania i poszerzania dzia³alnoci w obrêbie strefy
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) porz¹dkowanie terenów us³ug publicznych poprzez:
- modernizacje architektoniczne obiektów,
- wprowadzanie elementów zieleni i ma³ej architektury (elementów owietlenia,
³awek, miejsc wypoczynkowych, zagospodarowanych punktów widokowych, promenad
spacerowych),
- zapewnienie w³aciwej iloci miejsc parkingowych,
- wprowadzenie us³ug wielobran¿owych z uwzglêdnieniem tworzenia pasa¿y us³ugowych
w obrêbie lokalnych ci¹gów komunikacyjnych o
c) kszta³towanie terenów wielofunkcyjnych z zachowaniem prawid³owych relacji pomiêdzy
poszczególnymi sposobami u¿ytkowania terenów, przy pe³nej ochronie rodowiska mieszkaniowego,
d) tworzenie miejsc integracji spo³ecznej  placów, pasa¿y spacerowych i handlowych,
amfiteatrów, placów zabaw dla dzieci i m³odzie¿y oraz innych elementów  w dostosowaniu do warunków lokalnych.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strategiczna strefa centrum miejscowoci - NR 23.

7.

Strategiczna
strefa
przekszta³ceñ
i rehabilitacji.
NR 24

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê przekszta³ceñ i rehabilitacji obejmuj¹c¹ tereny koncentracji osadniczych, wymagaj¹cych zaprowadzenia ³adu funkcjonalno-przestrzennego w obrêbie istniej¹cej zabudowy.
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2) Lokalizacja jednostek strefy: w granicach administracyjnych miejscowoci Ro¿nów, Gródek
nad Dunajcem oraz Bartkowa Posadowa.
2. Polityka przestrzenna.
1) Porz¹dkowanie istniej¹cej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
2) Tereny strefy przekszta³ceñ i rehabilitacji w obrêbie centrum miejscowoci lub po³o¿one
w rejonie skrzy¿owañ tras komunikacyjnych winny byæ wyposa¿one w miejsca postojowe,
parkingowe oraz przystanki komunikacji drogowej  zbiorowej.
3) W obrêbie i otoczeniu urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i drogowej nale¿y tworzyæ otulinê zieleni izolacyjnej w uzgodnieniu ze stosownymi instytucjami i zarz¹dami dróg.
4) W centrach miejscowoci, w otoczeniu obiektów us³ugowych nale¿y wprowadzaæ zieleñ
urz¹dzon¹ parkow¹ w dostosowaniu do warunków naturalnych.
5) W otoczeniu skrzy¿owañ w obrêbie parkingów oraz przystanków komunikacyjnych nale¿y
wprowadzaæ zieleñ urz¹dzon¹ - parkow¹ i izolacyjn¹ .
6) W strefach cis³ej ochrony konserwatorskiej nale¿y chroniæ zabytkowe obiekty i obszary
wpisane do rejestru zabytków oraz charakterystyczne elementy przyrodnicze przed niekontrolowan¹ dzia³alnoci¹ dewastacyjn¹  wszelkie dzia³ania porz¹dkuj¹ce i pielêgnacyjne wymagaj¹ uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7) Obiekty o architekturze obcej tradycyjnej strukturze osadniczej, naruszaj¹ce swoim wygl¹dem ³ad przestrzenny w obrêbie zespo³ów zabudowy, nale¿y  w miarê mo¿liwoci poddaæ przebudowie w sposób zmieniaj¹cy ich obecny wygl¹d  zmiana mo¿e byæ dokonana na etapie modernizacji oraz innej dzia³alnoci remontowo  budowlanej prowadzonej przez w³aciciela posesji.
8) Przedsiêwziêcia o funkcji uci¹¿liwej dla otoczenia, naruszaj¹ce w istotny sposób ³ad
funkcjonalny  nie do zaakceptowania przez u¿ytkowników terenów s¹siednich (zw³aszcza mieszkaniowych)  winny byæ poddane przegl¹dom ekologiczno-sanitarnym dla ustalenia sposobu funkcjonowania (rodzaju i technologii dzia³alnoci, systemów oraz rozmiarów produkcji). Zalecenia sformu³owane na podstawie przegl¹dów ekologiczno-sanitarnych winny byæ wprowadzane w okrelonym terminie, a w przypadku zabudowy
historycznej, po uzgodnieniu lub na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w zale¿noci od klasy zabytku lub rangi obszaru chronionego  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
9) Przekszta³cenia funkcjonalno-przestrzenne mog¹ byæ prowadzone indywidualnie - w obrêbie poszczególnych obiektów oraz w sposób zorganizowany - w obrêbie poszczególnych zespo³ów zabudowy.
10) Wskazuje siê koniecznoæ w³aciwego zagospodarowania i utrzymania, odzyskiwanych
w wyniku rekultywacji, terenów na obrze¿u Zbiornika Ro¿nowskiego, po³o¿onych wzd³u¿
linii brzegowej tego akwenu.
11) Dla porz¹dkowania struktury i form zabudowy nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:
a) zmianê dachów z p³askich na spadziste  w zale¿noci od mo¿liwoci,
b) wprowadzanie dodatkowych detali elewacyjnych  zadaszeñ, balkonów, akcentowanie
wejæ do budynków,
c) tworzenie lokalnych identyfikatorów przestrzeni w obrêbie struktur osadniczych pozbawionych wartociowych cech regionalnych,
d) stosowanie, w zale¿noci od charakteru obiektu oraz miejsca lokalizacji, równie¿ rodzimych materia³ów budowlanych (m.in. drewna, kamienia, ceg³y, dachówek ceramicznych)
lub materia³ów wspó³czesnych  w sposób nie naruszaj¹cy lokalnej estetyki zabudowy,
e) wprowadzanie, harmonizuj¹cej z otoczeniem, kolorystyki w obrêbie poszczególnych enklaw zabudowy ( kolory pastelowe).
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strategiczna strefa przekszta³ceñ i rehabilitacji - NR 24.

8.

Strategiczna
strefa
przekszta³ceñ
i rekultywacji.
NR 25

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê przekszta³ceñ i rekultywacji obejmuj¹c¹ tereny zdegradowane dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz tereny niszczone si³ami przyrody poprzez zmiany zachodz¹ce w rodowisku naturalnym.
2) Lokalizacja jednostek strefy:
a) w obrêbie lokalnych odkrywek i wyrobisk wykorzystanych ju¿ z³ó¿ surowców mineralnych,
b) w obrêbie by³ego sk³adowiska odpadów komunalnych w Podolu Górowej,
c) w obrêbie Zbiornika Ro¿nowskiego, Zbiornika Czchowskiego i kana³u zrzutowego (w obrêbie rzeki Dunajec) oraz na obszarze ich bezporedniej otuliny - wzd³u¿ linii brzegowej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 84

L.p.

Strefy
strategiczne.

 2677 

Poz. 535

Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia planu miejscowego
w strefach strategicznych.
d) w strefach eksploatacyjnych Zbiornika Ro¿nowskiego i Zbiornika Czchowskiego oraz
w strefach zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajec (w obrêbie kana³u zrzutowego),
e) w strefach osuwiskowych oraz w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Dzia³ania rekultywacyjne winny byæ prowadzone w dostosowaniu do warunków naturalnych:
a) w obrêbie wyrobisk zwi¹zanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych obowi¹zuje realizacja planów rekultywacji po zakoñczeniu ich eksploatacji,
b) uporz¹dkowanie terenu by³ego sk³adowiska odpadów komunalnych w Podolu Górowej
winno byæ prowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
c) w obrêbie zbiorników wodnych  Ro¿nów i Czchów, rzeki Dunajec oraz na obszarze ich
bezporedniej otuliny - wzd³u¿ linii brzegowej, nale¿y prowadziæ prace rekultywacyjne obejmuj¹ce:
- wzmacnianie skarp linii brzegowej objêtych procesami denudacyjnymi,
- pog³êbianie i odmulanie zbiorników zw. ze zmian¹ linii brzegowej,
- odtwarzanie zniszczonej linii brzegowej i zabezpieczenie stoków przyleg³ych,
d) w bezporednim otoczeniu zbiorników wodnych, na terenach po³o¿onych w obrêbie stoków bezporednio z nimi s¹siaduj¹cych, nale¿y prowadziæ renaturalizacjê przyrodniczokrajobrazow¹, w celu odtworzenia lub wytworzenia otuliny biologicznej tych akwenów 
w nawi¹zaniu do naturalnych ekosystemów,
e) w strefach osuwiskowych - na terenach czynnych osuwisk oraz w strefach o niekorzystnych
warunkach geotechnicznych, zagro¿onych procesami denudacyjnymi nale¿y prowadziæ dzia³ania stabilizuj¹ce procesy przemieszczania siê mas ziemnych poprzez zadrzewianie i zalesianie terenów, sadownictwo, wprowadzanie upraw tarasowych itp.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strategiczna strefa przekszta³ceñ i rekultywacji - NR 25, w tym:
- tereny w strefach osuwiskowych NR 11-A, NR 11-B, NR 11-C,
- tereny w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D, NR 10-E,
- tereny w strefach zagro¿enia powodziowego NR 12-A, NR 12-B rzeki Dunajec (w obrêbie
kana³u zrzutowego),
- tereny po³o¿one w strefach eksploatacyjnych zbiorników wodnych - Ro¿nów (strefa NR
12-F) oraz Czchów (strefa NR 12-G).

9.

Strategiczna
strefa
zorganizowanej
dzia³alnoci
inwestycyjnej.
NR 26

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strategiczn¹ strefê zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej obejmuj¹c¹
tereny w obrêbie nadbrze¿a Zbiornika Ro¿nowskiego, objête rekultywacj¹ zwi¹zan¹ z odmulaniem akwenu.
2) Lokalizacja jednostek strefy:
a) miejscowoæ Bartkowa Posadowa  rejon Zatoki Bartkowskiej.
2. Polityka przestrzenna.
1) Na terenach objêtych strategiczn¹ stref¹ zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej obowi¹zuje:
a) dokonanie scalenia i nowego podzia³u nieruchomoci objêtych stref¹,
b) prowadzenie jednolitej polityki inwestycyjnej w zakresie projektowanego zagospodarowania nadbrze¿a Zatoki Bartkowskiej, m.in. w zakresie kszta³towania architektury, ma³ej
architektury, zieleni oraz obiektów i urz¹dzeñ zw. z rekreacj¹ nadwodn¹,
c) dokonanie szczegó³owych ustaleñ programowo-przestrzennych, harmonijne powi¹zanie
projektowanego zagospodarowania z otoczeniem, w szczególnoci z krajobrazem naturalnym w obrêbie nadbrze¿a Zbiornika Ro¿nowskiego,
d) obowi¹zuje realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu o wysokich walorach estetycznych w zakresie form architektonicznych i u¿ytych materia³ów,
e) zachowanie powi¹zañ widokowych w kierunku Zbiornika Ro¿nowskiego.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strategiczna strefa przekszta³ceñ i rekultywacji - NR 26.
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ustalenia planu miejscowego
w strefach ochrony krajobrazu naturalnego.

1.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Województwa
Nowos¹deckiego
NR 1

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem obowi¹zuj¹ przepisy ustanowione dla Obszaru
Chronionego Krajobrazu by³ego Województwa Nowos¹deckiego (Rozporz¹dzenie Nr 27 Wojewody Nowos¹deckiego z dnia 1 padziernika 1997 r. - Dz. Urz. 43/97, poz. 147 i Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego z 1999 r. Nr 11, poz. 77.) - obecnie w granicach województwa ma³opolskiego, o ³¹cznej powierzchni 4416 km2.
2) Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa Nowos¹deckiego jest podstawow¹ form¹
ochrony przyrody na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem  zgodnie z art. 153 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z pón. zm.).
2. Polityka przestrzenna.
1) Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Województwa Nowos¹deckiego obowi¹zuje zachowanie i ochrona:
a) charakterystycznych elementów krajobrazu,
b) bogatych i zró¿nicowanych zbiorowisk rolinnych i lenych.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa Nowos¹deckiego - NR 1 - lokalny zasiêg wed³ug granicy administracyjnej Gminy (ca³y obszar Gminy Gródek nad Dunajcem).

2.

Projektowany
Ro¿nowskoCiê¿kowicki Park
Krajobrazowy
NR 2

1. Ustalenia podstawowe.
1) Planuje siê utworzenie Ro¿nowsko-Ciê¿kowickiego Parku Krajobrazowego, który obejmie
pó³nocno-wschodni¹ czêæ obszaru Gminy Gródek nad Dunajcem.
2. Polityka przestrzenna.
1) Na obszarze Parku obowi¹zywaæ bêdzie zagospodarowanie oparte na zasadach zrównowa¿onego rozwoju, tj. na zasadach dostosowania dzia³alnoci gospodarczej do wymogów
ochrony przyrody.
2) Grunty rolne, lene i inne nieruchomoci znajduj¹ce siê w granicach Parku pozo-stawione
zostan¹ w gospodarczym wykorzystaniu.
3) Szczegó³owe zasady zagospodarowania i wykorzystania Parku okreli plan ochrony.
4) W celu zabezpieczenia Parku przed szkodliwym oddzia³ywaniem czynników zewnêtrznych
zostanie wyznaczona jego otulina.
5) Ograniczenia gospodarcze w otulinie zostan¹ okrelone w planie ochrony Parku.
6) Utworzenie Parku winno byæ poprzedzone konsultacjami z Rad¹ Gminy Gródek nad Dunajcem.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- projektowany Ro¿nowsko-Ciê¿kowicki Park Krajobrazowy - NR 2,
- projektowana otulina Ro¿nowsko-Ciê¿kowickiego Parku Krajobrazowego  NR 2A.

Projektowana
otulina
Ro¿nowskoCiê¿kowickiego
Parku
Krajobrazowego
NR 2A

3.

Pomniki przyrody
o¿ywionej istniej¹ce.

1. Ustalenia podstawowe.
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2. Polityka przestrzenna.
1) W celu ochrony pomników przyrody zakazuje siê:
a) cinania, wykopywania, podpalania, niszczenia lub uszkadzania drzew,
b) cinania i ob³amywania ga³êzi,
c) innych form niszczenia drzew,
d) niszczenia gleby i sk³adowania nieczystoci w promieniu 5 m od drzew.
e) niszczenia gleby oraz u¿ytkowania terenu na sk³adowiska, budowle itp. w promieniu
15 m od drzew,
f) wycinania znaków i napisów oraz nacinania drzew,
g) zrywanie p¹ków, kwiatów, owoców i lici,
h) zanieczyszczania i wzniecania ognia w pobli¿u drzew,
i) wchodzenia na drzewa.
2) W przypadku identyfikacji innych pomnikowych okazów florystycznych na obszarze Gminy,
nale¿y wykonaæ dokumentacje specjalistyczne obiektów oraz wskazaæ je do ochrony indywidualnej.
4.

Lasy ochronne.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze Gminy obowi¹zuje szczególna ochrona terenów lenych uznanych za lasy
ochronne  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2) Planuje siê w³¹czenie wszystkich terenów lenych Gminy w system lasów ochronnych.

5.

Lokalne strefy
ochrony
przyrodniczokrajobrazowej.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi¹zuje ochrona zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Wyspa Grodzisko.
2) Cel ochrony:
zachowanie cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego w formie wyizolowanego Zbiornikiem Ro¿nowskim fragmentu naturalnej przyrody.
2. Polityka przestrzenna.
1) Ochrona rolinnoci drzewiastej oraz naturalnej sukcesji drzewostanów.
2) Ochrona naturalnej sukcesji rolinnoci krzewiastej i runa lenego.
3) ochrona fauny, miejsc gniazdowania i lêgowych.
4) Ochrona zachowawcza rzeby terenu.
5) Ochrona panoramy wyspy.
6) Dopuszcza siê wykorzystanie zespo³u do celów dydaktyczno-naukowych.
7) Zakaz wprowadzania zagospodarowania turystycznego.

1.
Zespo³y
przyrodniczokrajobrazowe.
NR 14-ZPK
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3. Oznaczenia graficzne strefowe na rysunku planu:
zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy Wyspa Grodzisko NR 14-ZPK.

2.
Stanowiska
dokumentacyjne
przyrody
nieo¿ywionej.
NR 14-SD

1. Ustalenia podstawowe.
1) Projektuje siê objêcie ochron¹ w formie stanowiska dokumentacyjnego ods³oniêæ skalnych
w nieczynnych kamienio³omach w miejscowoci Przydonica.
2) Lokalizacja: w obrêbie terenu zadrzewieñ G 212 LZ-RK.
2. Polityka przestrzenna.
1) Do czasu podjêcia decyzji o ochronie indywidualnej nale¿y przeciwdzia³aæ zmianom rodowiskowym na przedmiotowych terenach, w celu zachowania stanu istniej¹cego.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- projektowane stanowisko dokumentacyjne NR 14-SD1.
1. Ustalenia podstawowe.
1) Projektuje siê objêcie ochron¹ w formie stanowiska dokumentacyjnego ods³oniêæ skalnych
w nieczynnych kamienio³omach w miejscowoci Ro¿nów.
2) Lokalizacja: w obrêbie terenu lenego I 4 ZL.
2. Polityka przestrzenna.
1) Do czasu podjêcia decyzji o ochronie indywidualnej nale¿y przeciwdzia³aæ zmianom rodowiskowym na przedmiotowych terenach, w celu zachowania stanu istniej¹cego.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- projektowane stanowisko dokumentacyjne NR 14-SD2.

6.

Zasady polityki
przestrzennej
przyjêtej w planie
- w powi¹zaniu
z waloryzacj¹
przyrody
i krajobrazu.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wprowadza siê obowi¹zek  poprzez realizacjê ustaleñ planu - dostosowania polityki funkcjonalno-przestrzennej do waloryzacji obszaru Gminy Gródek n. Dunajcem ze wzglêdu na
wartoci przyrodniczo-krajobrazowe i cele ochronne.
2) Na obszarze Gminy wyznacza siê lokalne strefy waloryzacji krajobrazu:
strefê wzniesieñ górskich, strefê pogórzy oraz strefê dolin.
2. Polityka przestrzenna.
1) Strefa wzniesieñ górskich.
a) Zasiêg strefy: tereny lene po³o¿one powy¿ej 350 m n.p.m., strome i trudno dostêpne
stoki, prawie w ca³oci zalesione  nale¿¹ce do najwartociowszych obszarów przyrodniczych Gminy Gródek nad Dunajcem.
b) Lokalizacja terenów strefy: po³udniowo-wschodnia czêæ Gminy, w obrêbie miejscowoci Roztoka Brzeziny, Bartkowa Posadowa, Podole Górowa.
c) Polityka przestrzenna:
- wykluczenie inwestycji nie zw. z podstawow¹ funkcj¹ obszarów,
- gospodarka lena oparta na podstawach ekologicznych, przy dostosowaniu struktury
lenej do potrzeb ochronnych,
- ochrona naturalnego charakteru potoków i ródlisk,
- dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ lenictwa i turystyki wêdrownej kwalifikowanej (leniczówki, schroniska, bacówki, zadaszenia, nowe szlaki turystyki kwalifikowanej), w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹,
- zachowanie pojedynczych przysió³ków na stokach, z dopuszczeniem ograniczonego rozwoju osadnictwa - wed³ug rysunku planu  pojedynczych siedlisk zabudowy wzd³u¿
istniej¹cej sieci dróg oraz na zasadzie s¹siedztwa, jako uzupe³nienie istniej¹cych przysió³ków,
- obowi¹zek stosowania proekologicznych rozwi¹zañ w zakresie utylizacji cieków i odpadów,
- zaostrzone rygory architektoniczne  wg §19, tabela 4, L.p.4 (strategiczna strefa ochrony dominant krajobrazowych NR 5-6),
- ochrona wysokich walorów widokowo-krajobrazowych w obrêbie nie zalesionych stoków - wg §17, tabela 2, Lp.2 (strategiczna strefa przyrodniczo-krajobrazowa NR 19).
2) Strefa pogórzy.
a) Zasiêg strefy:
tereny pogórzy rednich, których kulminacje na ogó³ nie przekraczaj¹ 350 m n.p.m.,
t.j. 100  200 m nad dna dolin - obejmuj¹ce tereny intensywnie u¿ytkowane rolniczo
i osadnictwo wiejskie skupione w dolinach oraz tereny zabudowy rozproszonej na stokach i wierzchowinach, w formie przysió³ków i pojedynczych zagród wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
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b) Lokalizacja terenów strefy:
po³udniowo-wschodnia czêæ Gminy w obrêbie miejscowoci Przydonica oraz Jelna.
c) Polityka przestrzenna:
- utrzymanie dominacji u¿ytków rolnych i lenych zapewniaj¹cych spójnoæ przestrzeni
przyrodniczej wewn¹trz Gminy,
- ochrona stoków przed dalszym rozpraszaniem zabudowy  wg rysunku planu,
- wskazuje siê centrum wsi Przydonica do intensywniejszego rozwoju pod wzglêdem
intensywnoci i charakteru zabudowy, a pozosta³e tereny osadnicze do umiarkowanego rozwoju (z dominacj¹ zabudowy mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej realizowanej na wiêkszych dzia³kach, z du¿ym udzia³em zieleni, z mo¿liwoci¹ znaczniejszego
poszerzenia terenów budowlanych),
- ograniczenie rozwoju osadnictwa w obrêbie trudno dostêpnych stoków, w niszach ród³owych, wzd³u¿ cieków wodnych, na stokach erozyjno-osuwiskowych,
- wyposa¿enie wszelkiej zabudowy w infrastrukturê ekologiczn¹ oraz uregulowanie gospodarki odpadami,
- dopuszczenie realizacji tymczasowych urz¹dzeñ sportów zimowych w po³¹czeniu z wy¿ej po³o¿onymi terenami wzniesieñ,
- rozwój agroturystyki,
- w obrêbie stromych stoków, terenów zagro¿onych erozj¹ i lejów ród³owych wprowadza siê dolesienia,
- wzd³u¿ rzek i potoków obowi¹zuje zachowanie ci¹g³ej strefy ekologicznej chronionej
przed zabudow¹ kubaturow¹  wg rysunku planu,
- w obrêbie terenów lenych zaleca siê poprawê struktury drzewostanu oraz powiêkszanie ma³ych enklaw zieleni lenej,
- w obrêbie eksponowanych w krajobrazie grzbietów i wierzchowin dopuszcza siê rozwój
istniej¹cych zespo³ów osadniczych pod warunkiem spe³nienia zaostrzonych rygorów
kszta³towania architektury z obowi¹zkiem realizacji zieleni towarzysz¹cej - wg §19, tabela 4, L.p.4 (strategiczna strefa ochrony dominant krajobrazowych NR 5-6),
- ochrona wysokich walorów widokowo-krajobrazowych w obrêbie nie zalesionych stoków  wg §17, tabela 2, Lp.2 (strategiczna strefa przyrodniczo-krajobrazowa NR19).
3) Strefa dolin - Dunajca, Zbiornika Ro¿nowskiego i Czchowskiego oraz lokalnych potoków.
a) Zasiêg strefy:
czêæ dolinna Gminy z przyleg³ymi zboczami o wzglêdnie najatrakcyjniejszych, w skali
Gminy, warunkach dla rozwoju osadnictwa oraz obrze¿a zbiornika Ro¿nowskiego i Dunajca  obejmuj¹ce tereny znacznie przekszta³cone i zagospodarowane.
b) Lokalizacja terenów strefy: zachodnia czêæ Gminy.
c) Polityka przestrzenna:
- przestrzeganie ustaleñ okrelonych dla strefy ochrony ekologicznej, obejmuj¹cej tereny
wzd³u¿ linii brzegowej Zbiornika Ro¿nów i Czchów, koryta cieków wodnych wraz
z otulin¹ biologiczn¹ oraz korytarzami naturalnego przewietrzania inwersyjnych dolin 
wg §18, tabela 3, Lp.10,
- odtwarzanie ci¹g³ej obudowy biologicznej wzd³u¿ cieków wodnych z uwagi na powszechnoæ i intensywny przebieg erozji bocznej i niszczenie brzegów,
- w kszta³towaniu zabudowy tworzenie szczelin ekologicznych, w uk³adzie poprzecznym
w stosunku do dolin lokalnych cieków wodnych, dla powi¹zania istniej¹cych struktur
przyrodniczych.

7.

Strefa
udokumentowanych z³ó¿
surowców
mineralnych.
NR 15-SO(U)
NR 16-SO(U)

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze Gminy obowi¹zuje ochrona udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych
Czchów II oraz Ro¿nów-Dwory.
2. Polityka przestrzenna.
1) Dzia³alnoæ eksploatacyjna w obrêbie z³ó¿ Czchów II oraz Ro¿nów-Dwory mo¿e byæ
prowadzona na potrzeby lokalne - po wykonaniu projektu zagospodarowania z³o¿a, wyznaczeniu obszaru i terenu górniczego oraz po udzieleniu koncesji geologicznej, w tym:
a) ze wzglêdu na Obszar Chronionego wyklucza siê wykorzystanie z³ó¿ surowców mineralnych w terenach lenych bez zgody w³aciwych instytucji,
b) poza terenami lenymi wszelka eksploatacja z³ó¿ na warunkach i w zakresie uwzglêdniaj¹cym status obszaru chronionego lub proponowanego do ochrony,
c) po zakoñczeniu eksploatacji tereny zniszczone dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nale¿y rekultywowaæ.
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2) W strefach udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych Czchów II oraz Ro¿nówDwory, na terenach z istniej¹c¹ zabudow¹ (w obrêbie istniej¹cych siedlisk zabudowy
zagrodowej i innej) dopuszcza siê dzia³alnoæ inwestycyjn¹ remontowo-budowlan¹, wymianê substancji oraz realizacjê nowych obiektów budowlanych i elementów uzbrojenia
terenu.
3) W strefach udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych Czchów II oraz Ro¿nówDwory, na terenach otwartych (bez zabudowy), dzia³alnoæ inwestycyjna nie zw. z górnictwem (procesem eksploatacji surowców) mo¿liwa pod warunkiem:
a) okrelenia nowych granic z³o¿a - przy z³o¿ach czêciowo wyeksploatowanych, pod warunkiem przyjêcia dodatku do dokumentacji pierwotnej tych z³ó¿, w którym winny zostaæ
wyznaczone nowe ich granice, nie obejmuj¹ce projektowanych inwestycji , w tym nowej
zabudowy,
b) rozliczenia zasobów z³o¿a - przy z³o¿ach ca³kowicie wyeksploatowanych, po akceptacji
przez w³aciwe organy administracji geologicznej oraz wykreleniu z aktualnie obowi¹zuj¹cego Bilansu kopalin i wód podziemnych w Polsce.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
udokumentowane z³o¿a surowców mineralnych (kruszywa naturalnego):
- 15 SO(U)  Ro¿nów-Dwory,
- 16 SO(U)  Czchów II,
- tereny rolne w strefach NR 15 okrelono w³aciwym symbolem u¿ytkowania, z dodatkowym oznaczeniem - RE.

8.

Obszary
ochronywód
podziemnych G³ówny Zbiornik
Wód
Podziemnych
"Dolina Dunajca"
nr 435.
NR 8 - ONO
NR 8 - OWO

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi¹zuje ochrona udokumentowanych zasobów wód podziemnych w postaci czwartorzêdowego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Dolina Dunajca - nr 435.
2. Polityka przestrzenna.
1) Na obszarze najwy¿szej ochrony - ONO zbiornika nr 435 nakazuje siê szczególn¹ kontrolê
rozwoju rolnictwa i osadnictwa, w tym: produkcji rolniczej i pozarolniczej w zakresie gospodarki wodno-ciekowej, stosowania chemicznych rodków nawo¿enia i ochrony rolin,
mo¿liwoci wprowadzania technologii produkcyjnych oraz gospodarki odpadami.
2) Na obszarze wysokiej ochrony - OWO zbiornika nr 435 nale¿y d¹¿yæ do powszechnego
wprowadzenia zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze zbiorczym systemem oczyszczania cieków oraz promowaæ rolnictwo ekologiczne, a w szczególnoci obowi¹zuje:
a) preferowanie stosowania nawozów biologicznych, a w przypadku stosowania nawozów
chemicznych - nawo¿enie dolistne,
b) sprawdzenie szczelnoci istniej¹cych szamb i likwidacja ewentualnych nieprawid³owoci
w zakresie gospodarki wodno-ciekowej,
c) bezwzglêdna likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
d) cis³a kontrola obiektów wytwarzaj¹cych cieki technologiczne,
e) zakaz wywozu na pola gnojowicy,
f) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg - uszczelnianie rowów, uniemo¿liwiaj¹ce ska¿enie gruntu substancjami ropopochodnymi,
g) zakaz podejmowania innych dzia³añ, mog¹cych wp³yn¹æ na stan czystoci zbiornika.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- NR 8 - ONO - obszar najwy¿szej ochrony GZWP nr 435,
- NR 8 - OWO - obszar wysokiej ochrony GZWP nr 435.

9.

Obszary
ochronywód
podziemnych G³ówny Zbiornik
Wód Podziemnych nr 436.
NR 9

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi¹zuje ochrona udokumentowanych zasobów wód podziemnych w postaci trzeciorzêdowo-kredowego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych TrF-KF nr 436 w orodku szczelinowo-porowym. Jakoæ wód zbiornika: klasa Ia, Ib - rednia g³êbokoæ ujêcia  60 m.
2) Orientacyjny zasiêg zbiornika na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem  od centrum miejscowoci Gródek nad Dunajcem w kierunku pó³nocnym - do granicy Gminy i dalej na pó³noc  poza obszar Gminy.
2. Polityka przestrzenna.
1) W obrêbie zbiornika GZWP  nr 436 nakazuje siê szczególn¹ kontrolê rozwoju rolnictwa
i osadnictwa, w tym produkcji rolniczej i pozarolniczej w zakresie: gospodarki wodno-ciekowej, stosowania chemicznych rodków nawo¿enia i ochrony rolin, mo¿liwoci wprowadzania technologii produkcyjnych oraz gospodarki odpadami.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- obszar ochrony GZWP nr 436 - NR 9.
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1. Ustalenia podstawowe.
Obszary
1) Wyznacza siê strefê ochrony ekologicznej Zbiornika Ro¿nowskiego, Zbiornika Czchowskieochrony wód
go oraz doliny Dunajca:
powierzchniowych
- od przeprawy promowej w miejscowoci Tropie, do po³udniowej granicy Gminy, w pasie
- strefy ochrony
od linii brzegowej zbiorników oraz Dunajca do linii brzegu g³ównych tras komunikacyjekologicznej.
nych na obrze¿u akwenów wraz z cyplem miejscowoci Zbyszyce.
2) Wyznacza siê strefê ochrony ekologicznej lokalnych cieków wodnych:
a) w strefie bezporedniego zagro¿enia powodziowego NR 12,
b) na terenach rolnych - otwartych, w pasach min 15 m wzd³u¿ linii brzegowej cieków wodnych, dla których nie wyznaczono strefy bezporedniego zagro¿enia powodziowego wraz
z otulin¹ biologiczn¹ w postaci zadrzewieñ, zakrzewieñ, zieleni ³êgowej oraz enklaw lenych,
c) na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹, w pasach min 7 m wzd³u¿ linii brzegowej cieków
wodnych.
2. Polityka przestrzenna.
1) W strefach ochrony ekologicznej obowi¹zuje:
a) ochrona szaty rolinnej  zadrzewieñ, zakrzewieñ, terenów lenych oraz powi¹zañ ekologicznych pomiêdzy poszczególnymi obszarami biologicznie-czynnymi,
b) zakaz sk³adowania odpadów poza miejscami do tego celu wyznaczonymi oraz odprowadzania nie oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych,
c) sukcesywne wprowadzanie systemu podczyszczania wód opadowych, w szczególnoci
z zanieczyszczeñ ropopochodnych, powodowanych przez trasy komunikacyjne przebiegaj¹ce wzd³u¿ linii brzegowej Zbiornika Ro¿nowskiego,
d) wprowadzanie nowych systemów zieleni w dostosowaniu do lokalnych ekosystemów,
e) pe³na rekultywacja terenów po zakoñczeniu eksploatacji surowców okruchowych w dolinie Dunajca (w obrêbie kana³u zrzutowego) oraz sukcesywne prowadzenie renaturalizacji
doliny, w celu przywrócenia równowagi biologicznej,
f) zakaz przerywania utrwalonych ci¹gów ekologicznych,
g) ochrona powi¹zañ ekologicznych z otaczaj¹cymi Gminê obszarami.
2) Obowi¹zuje zabezpieczenie stref ochrony ekologicznej przed niew³aciw¹ polityk¹ inwestycyjn¹.
3) W strefie ochrony ekologicznej lokalnych cieków wodnych obowi¹zuje zakaz zabudowy nie
zw. z ochron¹ i utrzymaniem koryt rzek i potoków we w³aciwym stanie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami:
a) na terenach rolnych - otwartych, w pasach 15 m od skarp brzegowych lokalnych potoków,
b) na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹, w pasach 7 m od skarp brzegowych lokalnych potoków,
c) w strefie zagro¿enia powodziowego lokalnych cieków wodnych NR 12 (na terenach z dodatkowym symbolem ZZ),
d) zmniejszenie odleg³oci o których mowa w pp. 3)a)b), mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹
i po spe³nieniu warunków okrelonych przez w³aciwego administratora cieku.
4) W strefie ochrony ekologicznej Zbiornika Ro¿nowskiego, Zbiornika Czchowskiego oraz
rzeki Dunajca (w obrêbie kana³u zrzutowego) obowi¹zuj¹ ograniczenia w systemie zagospodarowania wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz obowi¹zuje:
a) sukcesywna eliminacja sp³ywu zanieczyszczeñ wielkoobszarowych w kierunku zbiorników wodnych,
b) ochrona naturalnej szaty rolinnej.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa ochrony ekologicznej zbiorników wodnych Ro¿nów i Czchów oraz rzeki Dunajca
(w obrêbie kana³u zrzutowego - NR 6, o przebiegu wzd³u¿ tras komunikacyjnych na obrze¿ach zbiorników i Dunajca,
- strefa ochrony ekologicznej lokalnych cieków wodnych, w obrêbie strefy bezporedniego
zagro¿enia powodziowego - NR 12, oznaczona dodatkowo  NR 6.
4. Strefy wyznaczone wy³¹cznie w tekcie planu:
- strefa ochrony ekologicznej lokalnych cieków wodnych - w obrêbie terenów rolnych na których mo¿liwa jest zabudowa  15m od granicy skarp brzegowych,
- strefa ochrony ekologicznej lokalnych cieków wodnych - w obrêbie terenów budowlanych 7m od granicy skarp brzegowych.
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Formy ochrony
krajobrazu
kulturowegoustalenia ogólne.

1. Ustalenia ogólne.
1) Wprowadza siê obowi¹zek ochrony, poprzez w³aciw¹ politykê przestrzenn¹, krajobrazu
kulturowego Gminy w celu:
a) kompleksowej ochrony podstawowych zasobów dziedzictwa kulturowego (archeologii,
historii, uk³adów ruralistycznych, urbanistycznych, architektury i budownictwa, zabytków
ruchomych (wyposa¿enia obiektów zabytkowych), etnografii i krajobrazu, elementów
ma³ej architektury,
b) zachowania wiedzy historycznej,
c) kontynuacji tradycji kulturowych.
2. Polityka przestrzenna w aspekcie ochrony krajobrazu kulturowego.
1) Podstawowe zadania na obszarze Gminy:
a) kszta³towanie regionalnego wyrazu architektonicznego osadnictwa,
b) przeciwdzia³anie degradacji krajobrazu kulturowego poprzez przemylan¹ lokalizacjê nowych siedlisk i zespo³ów osadniczych oraz odpowiednie sytuowanie nowo powstaj¹cych
obiektów na dzia³kach,
c) dba³oæ o zachowanie powi¹zañ widokowych, panoram, sylwet i dominant, wartociowych obiektów i zespo³ów z krajobrazem,
d) przeciwdzia³anie zanikaniu obiektów z ewidencji zabytków poprzez w³aciw¹ adaptacjê dla nowych funkcji, stanowi¹c¹ jednoczenie formê ochrony danej substancji zabytkowej,
e) ochrona sakralnych obiektów ma³ej architektury - kapliczek, figur i krzy¿y przydro¿nych
oraz ich bezporedniego otoczenia,
f) zabezpieczenie stosownego nadzoru nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi przez
uprawnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2) Wszelkie dzia³ania w obrêbie i otoczeniu zabytkowych obiektów i obszarów oraz race archeologiczne i wykopaliskowe, winny byæ prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3) Prowadzenie robót budowlanych przy obiektach lub na obszarach wpisanych do rejestru
zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowê, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
w tym: pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga:
a) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
b) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
c) prowadzenie badañ konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,
d) prowadzenie badañ architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,
e) prowadzenie badañ archeologicznych,
f) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
g) trwa³e przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycj¹ wystroju wnêtrza, w którym zabytek ten siê znajduje,
h) dokonywanie podzia³u zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
i) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
j) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urz¹dzeñ technicznych, tablic, reklam oraz
napisów,
k) podejmowanie innych dzia³añ, które mog³yby prowadziæ do naruszenia substancji lub
zmiany wygl¹du zabytku wpisanego do rejestru,
l) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy u¿yciu wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ elektronicznych i technicznych oraz
sprzêtu do nurkowania. (art. 32 ustawy o ochronie zabytków).
4) Zagospodarowanie na cele u¿ytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga:
a) dokumentacji konserwatorskiej okrelaj¹cej stan zachowania zabytku nieruchomego i mo¿liwoci jego adaptacji, z uwzglêdnieniem historycznej funkcji i wartoci tego zabytku,
b) uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, okrelaj¹cego zakres i sposób ich prowadzenia oraz
wskazuj¹cego niezbêdnie do zastosowania materia³y i technologie,
c) uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu zagospodarowania
zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem, oraz dalszego korzystania z tego zabytku,
z uwzglêdnieniem wyeksponowania jego wartoci.
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5) Prowadzenie robót budowlanych lub rozbiórka, w obrêbie obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie niniejszego
planu, wymaga uzyskania pozwolenia w³aciwego organu w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
6) Zagospodarowanie na cele u¿ytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga:
a) dokumentacji konserwatorskiej okrelaj¹cej stan zachowania zabytku nieruchomego i mo¿liwoci jego adaptacji, z uwzglêdnieniem historycznej funkcji i wartoci tego zabytku,
b) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, okrelaj¹cego zakres i sposób ich prowadzenia oraz
wskazuj¹cego niezbêdnie do zastosowania materia³y i technologie,
c) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania
zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem, oraz dalszego korzystania z tego zabytku,
z uwzglêdnieniem wyeksponowania jego wartoci.

2.

Formy ochrony
archeologicznej.
1.
Indywidualne
strefy ochrony
archeologicznej.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi¹zuje ochrona udokumentowanych stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych
w ramach akcji A.Z.P. (Archeologiczne Zdjêcie Polski).
2. Polityka przestrzenna.
1) Udokumentowane stanowiska archeologiczne tworz¹ce strefê W ochrony archeologicznej, nale¿y chroniæ przed niekontrolowan¹ dzia³alnoci¹ inwestycyjn¹.
2) W obrêbie stanowisk archeologicznych, obowi¹zuje uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prowadzenia wszelkich prac ziemnych oraz spe³nienia warunków konserwatorskich dotycz¹cych prowadzenia tych prac, przy czym warunki konserwatorskie
mog¹ obejmowaæ m.in. obowi¹zek prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem konserwatorskim lub przeprowadzenia badañ archeologicznych przed rozpoczêciem prac ziemnych.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa ochrony archeologicznej: nr lokalny  wg legendy do rysunku planu.

1. Ustalenia podstawowe.
2.
1) Obowi¹zuje ochrona stanowisk archeologicznych w ramach akcji AZP (Archeologiczne zdjêWykaz stanowisk
cie Polski) zewidencjonowanych na obszarze Gminy (strefa W), w tym:
archeologicznych.
a) stanowiska archeologicznego w obrêbie wyspy Grodzisko.
b) pojedynczych stanowisk archeologicznych na pozosta³ym obszarze.
AZP 109-64
- Bartkowa
stanowisko 15
okres nowo¿ytny
- Bartkowa
stanowisko 16
okres nowo¿ytny
- Bartkowa
stanowisko 17
okres nowo¿ytny
- Bartkowa
stanowisko 18
okres nowo¿ytny
- Bartkowa
stanowisko 19
okres nowo¿ytny
- Bartkowa
stanowisko 21
okres nowo¿ytny
- Bartkowa
stanowisko 22
okres nowo¿ytny
- Górowa
stanowisko 70
okres nowo¿ytny?,
redniowiecze?
- Górowa
stanowisko 11
redniowiecze
- Gródek nad DunajcemMa³pa Wyspa stanowisko 29
redniowiecze
- Podole Glinik
stanowisko 23
okres nowo¿ytny
- Podole
stanowisko 24
okres nowo¿ytny
- Podole
stanowisko 25
okres nowo¿ytny
- Podole Glinik
stanowisko 26
okres nowo¿ytny
- Podole Glinik
stanowisko 27
okres nowo¿ytny
- Posadowa Bebny
stanowisko 90
epoka kamienia?
- Posadowa
stanowisko 12
okres nowo¿ytny
- Przydonica
stanowisko 10
epoka kamienia?
- Przydonica
stanowisko 20 0
redniowiecze?
- Przydonica
stanowisko 30
redniowiecze?
- Przydonica Sikornik
stanowisko 40
okres nowo¿ytny
- Przydonica
stanowisko 50
redniowiecze?
- Przydonica
stanowisko 60
redniowiecze?
- Przydonica
stanowisko 80
redniowiecze,
okres nowo¿ytny
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- Przydonica
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Ro¿nów
AZP 109-65
- Podole
- Podole
AZP 100-69
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Roztoka
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Ro¿nów
- Tropie
- Tropie
- Tropie
AZP 108-63
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
- Tropie
AZP 110-63
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce
- Zbyszyce

stanowisko 10

stanowisko 20
stanowisko 28

epoka kamienia
lub epoka br¹zu
okres nowo¿ytny
okres nowo¿ytny /
epoka kamienia
okres nowo¿ytny
epoka kamienia?

stanowisko 10
stanowisko 20

epoka kamienia
epoka kamienia

stanowisko 13
stanowisko 14

stanowisko 60
stanowisko 70
stanowisko 80
stanowisko 90
stanowisko 10
stanowisko 11
stanowisko 12
stanowisko 13
stanowisko 14
stanowisko 31
stanowisko 15
stanowisko 16
stanowisko 17
stanowisko 18
stanowisko 19
stanowisko 20
stanowisko 21
stanowisko 30
stanowisko 40
stanowisko 50
stanowisko 30
stanowisko 40
stanowisko 35
stanowisko 36
stanowisko 37
stanowisko 38
stanowisko 65
stanowisko 66
stanowisko 67
stanowisko 68
stanowisko 69
stanowisko 60
stanowisko 61
stanowisko 62
stanowisko 63
stanowisko 64
stanowisko 65
stanowisko 66
stanowisko 67
stanowisko 68
stanowisko 69
stanowisko 70
stanowisko 71
stanowisko 72
stanowisko 73
stanowisko 104
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AZP 110-64
- Jelna
- Przydonica

3.
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stanowisko 18
stanowisko 35

epoka kamienia
epoka kamienia

Formy
1. Ustalenia podstawowe.
ochrony
1) W ramach planu ochrony krajobrazu kulturowego Gminy wyznacza siê:
struktury
strefy ochrony struktury krajobrazu kulturowego wg klasyfikacji JARK  poszczególnych jedkrajobrazu
nostek architektoniczno-krajobrazowych Gminy:
kulturowego
a) Strefê Ochrony Konserwatorskiej
- S.O.K.,
- wg planu ochrony
b) Strefê Ingerencji Konserwatorskiej
- S.I.K.
i kszta³towania
2) W ramach planu ochrony krajobrazu kulturowego Gminy projektuje siê utworzenie:
krajobrazu
Rezerwatu Kulturowego w miejscowoci Ro¿nów,
kulturowego
Parku Kulturowego w miejscowoci Tropie.
województwa
2. Polityka przestrzenna.
ma³opolskiego.
1) Przestrzeganie ustaleñ okrelonych dla poszczególnych stref i form ochrony.
1.
Strefa Ochrony
Konserwatorskiej
- wartociowej
struktury obszaru
Gminyo lokalnym
znaczeniu - wg
klasyfikacji JARK.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê Strefê Ochrony Konserwatorskiej okrelon¹ na rysunku planu granicami administracyjnymi miejscowoci: Gródek nad Dunajcem, Lipie, Podole Górowa, Przydonica,
Roztoka Brzeziny, Zbyszyce.
2) Cel ochrony obszarów objêtych stref¹:
- zachowanie krajobrazu kulturowego tradycyjnej struktury wiejskiej, obiektów i zespo³ów
zabytkowych oraz powi¹zañ historycznych, przyrodniczych i przestrzennych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi¹zuje indywidualna ochrona obiektów i zespo³ów wpisanych do rejestru i z ewidencji
zabytków wraz z ochron¹ krajobrazu.
2) Ochrona warunków przyrodniczych, widokowych, funkcjonalnych w obrêbie przedpola widokowego cennych obiektów i zespo³ów zabytkowych (buforowy, otulinowy charakter strefy).
3) Utrzymanie historycznych powi¹zañ w kontekcie terytorialnym (instrumentalny, dope³niaj¹cy, ochronny charakter strefy).
4) Ochrona krajobrazu kulturowego wartociowych uk³adów urbanistycznych oraz form architektonicznych.
5) Rozwój zespo³ów osadniczych winien kontynuowaæ ich historyczne struktury oraz historyczn¹ funkcjê. Wymagane jest koncentrowanie nowej zabudowy wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych, zgodnie z uk³adem tradycyjnym  winna ona utrzymaæ drobna skalê, dotychczasow¹ intensywnoæ i stosowaæ tradycyjne, lub nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych rozwi¹zania architektoniczne.
6) W Strefie Ochrony Konserwatorskiej wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna winna byæ prowadzona wg wytycznych regionalnych-§9, §19 tabela 4 oraz Dzia³ IV.
3. Oznaczenia graficzne strefowe na rysunku planu:
- Strefa Ochrony Konserwatorskiej okrelona granicami administracyjnymi miejscowoci
Gródek nad Dunajcem, Lipie, Podole Górowa, Przydonica, Roztoka Brzeziny, Zbyszyce.

2.
Strefa Ingerencji
Konserwatorskiej
- wartociowych
dóbr kultury
obszaru Gminy
wg klasyfikacji
JARK.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê Strefê Ingerencji Konserwatorskiej okrelon¹ na rysunku planu granicami
administracyjnymi miejscowoci: Bartkowa Posadowa, Bujne, Jelna, Sienna.
2) Cel ochrony obszarów objêtych stref¹:
- zachowanie cech dziedzictwa kulturowego, potrzeba kontynuacji tradycji kulturowej.
2. Polityka przestrzenna.
1) Utrzymanie form kultury niematerialnej: nazewnictwa, obyczajów.
2) Zachowanie form kultury materialnej (obiektów i zespo³ów zabytkowych), tradycyjnych
cech budownictwa w aspekcie skali i form zabudowy, charakteru sieci drogowej (wpisanej
w krajobraz) oraz lokalnego ukszta³towania terenu.
3) W Strefie Ingerencji Konserwatorskiej wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna winna byæ prowadzona wg wytycznych regionalnych-§9, §19 tabela 4 oraz Dzia³ IV.
3. Oznaczenia graficzne strefowe na rysunku planu:
- Strefa Ingerencji Konserwatorskiej okrelona granicami administracyjnymi miejscowoci Bartkowa Posadowa, Bujne, Jelna, Sienna.
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3.
Park Kulturowy
"Tropie"
- projektowany.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Projektuje siê utworzenie Parku Kulturowego w miejscowoci Tropie, w obrêbie zespo³u
kocio³a parafialnego wraz z otoczeniem obejmuj¹cym dwa cmentarze z kaplicami i tzw.
Pustelniê w. Andrzeja wierada (kaplica z grot¹).
2) Cel ochrony:
- wysoka wartoæ historyczna i krajobrazowa oraz znaczenie kulturowe kompleksu.
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi¹zuje indywidualna ochrona obiektów i zespo³ów wpisanych do rejestru i z ewidencji
zabytków wraz z ochron¹ krajobrazu.
2) W strefie projektowanego Parku Kulturowego, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna winna byæ
prowadzona wg wytycznych regionalnych, w tym:
a) wszelka dzia³alnoæ w obrêbie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków,
wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz spe³nienia
warunków okrelonych przez Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków,
b) wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna w obrêbie obiektów i obszarów z ewidencji zabytków,
nie wpisanych do rejestru zabytków, wymaga uzyskania pozwolenia w³aciwego organu
- w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz spe³nienia warunków
okrelonych przez W.U.O.Z.,
c) wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna w strefie ekspozycji krajobrazowej zabytkowych obiektów i obszarów, w obrêbie terenów z istniej¹c¹ zabudow¹ oraz przeznaczonych do zabudowy - wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  nowe obiekty
wymagaj¹ specjalnego kszta³towania architektury  w dostosowaniu do rangi miejsca 
w zakresie funkcji, formy, materia³ów budowlanych i skali zabudowy  u¿ytkowanie strefy
ekspozycji krajobrazowej wg rysunku planu.
3) Ochrona warunków przyrodniczych, widokowych oraz funkcjonalnych w obrêbie przedpola widokowego cennych obiektów i zespo³ów zabytkowych (buforowy, otulinowy charakter strefy).
4) Utrzymanie historycznych powi¹zañ w kontekcie terytorialnym (instrumentalny, dope³niaj¹cy, ochronny charakter strefy).
5) Ochrona krajobrazu kulturowego wartociowych uk³adów urbanistycznych, form architektonicznych oraz powi¹zañ historycznych, przyrodniczych i przestrzennych.
6) Szczegó³owe zasady ochrony projektowanego Parku Kulturowego zostan¹ okrelone w planie ochrony Parku - po jego utworzeniu.
7) Planuje siê aby przysz³a granica Parku Kulturowego pokrywa³a siê ze stref¹ ekspozycji krajobrazowej zespo³u sakralnego w Tropiu.

4.
Rezerwat
Kulturowy
"Ro¿nów"
- projektowany.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Projektuje siê utworzenie Rezerwatu Kulturowego w miejscowoci Ro¿nów, w obrêbie zespo³u kocio³a parafialnego p.w. w. Wojciecha, kompleksu dworskiego z parkiem, twierdz¹
bastionow¹ oraz wzgórza zamkowego.
2) Cel ochrony:
- wysoka wartoæ historyczna i krajobrazowa oraz znaczenie kulturowe kompleksu.
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi¹zuje indywidualna ochrona obiektów i zespo³ów wpisanych do rejestru i z ewidencji
zabytków wraz z ochron¹ krajobrazu.
2) W strefie projektowanego Rezerwatu Kulturowego, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna winna
byæ prowadzona wg wytycznych regionalnych, w tym:
a) wszelka dzia³alnoæ w obrêbie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków,
wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz spe³nienia
warunków okrelonych przez Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków,
b) wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna w obrêbie obiektów i obszarów z ewidencji zabytków,
nie wpisanych, do rejestru zabytków, wymaga uzyskania pozwolenia w³aciwego organu
- w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz spe³nienia warunków
okrelonych przez W.U.O.Z.,
c) wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna w strefie ekspozycji krajobrazowej zabytkowych obiektów i obszarów, w obrêbie terenów z istniej¹c¹ zabudow¹ oraz przeznaczonych do zabudowy - wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  nowe obiekty
wymagaj¹ specjalnego kszta³towania architektury  w dostosowaniu do rangi miejsca 
w zakresie funkcji, formy, materia³ów budowlanych i skali zabudowy  u¿ytkowanie strefy
ekspozycji krajobrazowej wg rysunku planu.
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3) Ochrona warunków przyrodniczych, widokowych, funkcjonalnych w obrêbie przedpola widokowego cennych obiektów i zespo³ów zabytkowych (buforowy, otulinowy charakter strefy).
4) Utrzymanie historycznych powi¹zañ w kontekcie terytorialnym (instrumentalny, dope³niaj¹cy, ochronny charakter strefy).
5) Ochrona krajobrazu kulturowego wartociowych uk³adów urbanistycznych oraz form architektonicznych.
6) Szczegó³owe zasady ochrony projektowanego Rezerwatu Kulturowego zostan¹ okrelone
w planie ochrony Rezerwatu  po jego utworzeniu.

4.

Formy ochrony
indywidualnej
krajobrazu
kulturowego.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Dla ochrony krajobrazu kulturowego Gminy wyznacza siê:
strefê indywidualnej ochrony krajobrazu kulturowego poszczególnych obiektów i obszarów
zabytkowych Gminy:
a) cis³ej ochrony konserwatorskiej
- NR 5K - 1,
b) czêciowej ochrony konserwatorskiej
- NR 5K - 2,
c) ekspozycji krajobrazowej
- NR 5K - 3,
d) dokumentacji kulturowej
- NR 5 - 4,
e) os³ony krajobrazowej
- NR 5 - 5.
f) ochrony dominant krajobrazowych
- NR 5 - 6.

1. Ustalenia podstawowe i oznaczenie graficzne.
1.
1) Wyznacza siê strefê cis³ej ochrony konserwatorskiej  obejmuj¹c¹ obiekty lub uk³ady o wyStrefa cis³ej
bitnych wartociach zabytkowych wraz z otoczeniem.
ochrony
2) W strefie tej obowi¹zuje  w zale¿noci od stanu zachowania  utrzymanie, konserwacja,
konserwatorskiej
wzglêdnie rewaloryzacja za³o¿eñ lub ich elementów, a tak¿e dzia³añ o charakterze dewastazabytkowych
cyjnym.
uk³adów
3) Strefa cis³ej ochrony konserwatorskiej obejmuje obiekty oraz obszary wg poni¿szego wyprzestrzennych
kazu,  numeracja wg ustaleñ Dzia³u V oraz rysunku planu.
oraz krajobrazu a) Wie Bartkowa Posadowa:
NR 5K - 1
- A5 ZC cmentarz parafialny (w ewidencji zabytków),
b) Wie Podole Górowa:
- F4UKS koció³ parafialny drewniany z XV I po³.  XX w., p.w. Podwy¿szenia wiêtego
Krzy¿a (w rejestrze zabytków) Ks. A  100, dec.WK 114/2/59/100 z dn. 1.07.1959 r.
c) Wie Przydonica:
- G3 ZC cmentarz parafialny,
- G4 UKS Sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej (w rejestrze zabytków) Ks. A  104
dec.101/30/60/104 z dn. 29.04.1960 r.
d) Wie Ro¿nów:
- I 1UKS koció³ parafialny p.w. w. Wojciecha (w ewidencji zabytków), drewn. XVII w.
- I 2 ZC cmentarz parafialny,
- I 6UK ruiny zamku (przed 1370 r.), dec. z 1935 r.,
- I 29UK,ZP neoklasycystyczny dwór z XIX w. (w rejestrze zabytków) Ks. A  149,
dec. 208/149 z dn. 10.12.1970 r.
- I 29UK,ZP resztki twierdzy z beluardem z XVI w. i budynkiem bramnym z po³. XVI,
oraz XVII w. ( w rejestrze zabytków) Ks. A  701, dec. 501/93 z dn. 05.07.1993 r.
e) Wie Sienna:
- J5 UKS plebania drewn. (1948  1952 r.) przy kociele parafialnym w. Stanis³awa
(w ewidencji zabytków),
- J9 UKS koció³ parafialny (1948  1952 r.) p.w. w. Stanis³awa
(w ewidencji zabytków),
- J10 ZC,ZCW cmentarz parafialny z kwaterami z okresu I wojny wiatowej.
f) Wie Tropie:
- K1 UKS zespó³ kocio³a parafialnego z 1090 r. oraz z 1260 r. p.w. w. wierada
i w. Benedykta Pustelników (w rejestrze zabytków) Ks. A  120, dec. WK.114/1/59
z dn. 01.07.1959 r.
- K2 ZC cmentarz parafialny,
- K13 ZCE cmentarz choleryczny z kapliczk¹ z rzeb¹ Upadek Chrystusa -1848 r.
(w ewidencji zabytków),
- K8 UKS kaplica z grot¹, tzw. Pustelni¹ z XVIII-XIX w. (w ewidencji zabytków).
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g) Wie Zbyszyce:
- L2 UKS koció³ parafialny z XV, XVIII w. p.w. w. Bart³omieja
(w rejestrze zabytków) Ks. A  147, dec. 49/147 z dn. 16.11.1968 r.,
- L3 UK/MZ,ZP-OS-ZO zespó³ dworski z XVII, XVIII, XIX w. z oficyn¹
(w rejestrze zabytków) Ks. A  142, dec. 51/142 z dn. 16.11.1968 r.
2. Polityka przestrzenna.
1) W strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej - w obrêbie obiektów i obszarów wpisanych do
rejestru zabytków  wszelka dzia³alnoæ wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i mo¿e byæ podejmowana wy³¹cznie na warunkach okrelonych
przez W.U.O.Z., po przed³o¿eniu przez osoby uprawnione  koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zamierzeñ inwestycyjnych.
2) W strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej - w obrêbie obiektów i obszarów z ewidencji
zabytków, nie wpisanych do rejestru zabytków  wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna wymaga
uzyskania pozwolenia w³aciwego organu - w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz spe³nienia warunków okrelonych przez W.U.O.Z.
3) Strefa cis³ej ochrony konserwatorskiej obejmuje wymienione w p.1, pp.3) tereny - w granicach w³asnoci i ogrodzenia poszczególnych dzia³ek, w tym:
a) w zespo³ach kocielno-plebañskich ochronie podlegaj¹ m.in. budynki kocielne, plebanie, kapliczki, budynki gospodarskie, elementy ogrodzenia,
b) w obrêbie cmentarzy ochrona obejmuje ca³e za³o¿enia, zabytkowe kwatery lub zespo³y
kwater o zabytkowym charakterze wraz z otoczeniem elementów chronionych, oraz okazy starodrzewia,
c) w zespo³ach dworsko-parkowych ochrona obejmuje m.in.: dwory, za³o¿enia parkowe,
budynki gospodarcze, stawy, elementy ma³ej architektury, oran¿erie, obiekty architektury obronnej.
3) Poszczególne tereny objête stref¹ cis³ej ochrony konserwatorskiej wyszczególnione w p. 1,
pp.3) zosta³y dodatkowo zewidencjonowane w ustaleniach Dzia³u V.
4) W strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej obowi¹zuje zakaz wprowadzania stacji bazowych telefonii komórkowej, urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bezprzewodow¹ sieæ telefonii stacjonarnej, stacji telewizyjnych, sieci napowietrznych infrastruktury technicznej oraz budownictwa wielkokubaturowego (z wyj¹tkiem przypadków, które uzyskaj¹ pozwolenie WKZ).
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefa cis³ej ochrony konserwatorskiej NR 5K  1.

1. Ustalenia podstawowe.
2.
1) Wyznacza siê strefê czêciowej ochrony konserwatorskiej - obejmuj¹c¹ historyczne uk³ady
Strefa czêciowej
przestrzenne lub obszary, gdzie obiekty zabytkowe nie dominuj¹ bezwzglêdnie, jakkolwiek
ochrony
kulturowy ich charakter jest bezdyskusyjny, wraz z ochron¹ ogólnego uk³adu rozplanowakonserwatorskiej
nia, skali i bry³y zabudowy.
uk³adów
2) Zasiêg strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej:
przestrzennych
wie Ro¿nów - otoczenie zabytkowego zespo³u pa³acowo-parkowego oraz obiektu architekoraz krajobrazu tury obronnej - beluardu.
NR 5K - 2
2. Polityka przestrzenna - wytyczne konserwatorskie.
1) W strefie czêciowej ochrony konserwatorskiej obowi¹zuje:
a) utrzymanie elementów krajobrazowych lub ich konserwacja, wzglêdnie rekompozycja,
b) na terenach przeznaczonych do zabudowy wprowadzanie nowych elementów przestrzennych, podporz¹dkowanych zabytkowej strukturze ca³oci, z ograniczeniami (gabaryty, forma), w tym: wszelka dzia³alnoæ na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz przeznaczonych do zabudowy wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  u¿ytkowanie strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej  zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
c) w zakresie czêciowej ochrony krajobrazu - zgodnie z wytycznymi regionalnymi  ochrona
elementów krajobrazu naturalnego, (cieków wodnych, grup zieleni, rzeby terenu) oraz
elementów krajobrazu kulturowego, w tym: zasadniczych dyspozycji i elementów (uk³adu
komunikacyjnego, wielkoci dzia³ek siedliskowych, skali zabudowy), obiektów historycznych o wartociach lokalnych lub miejsca (tradycyjnych nazw),
d) wprowadzenie zieleni niweluj¹cej skutki przestrzenne powsta³e poprzez realizacjê obiektów o formach i skali nie dostosowanej do tradycyjnej zabudowy,
e) uporz¹dkowanie urbanistyczne i architektoniczne najbli¿szego otoczenia zabytkowych
obiektów i obszarów, w tym ograniczenie gabarytów nowych obiektów budowlanych
o ró¿nych funkcjach wg zasad okrelonych dla strefy ochrony dominant krajobrazowych
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NR 5-6 (§19 tabela 4, L.p.4) z obowi¹zkiem przy prowadzeniu dzia³alnoci remontowobudowlanej w obrêbie istniej¹cej zabudowy - stosowania materia³ów budowlanych, kolorystyki i zieleni towarzysz¹cej, harmonizuj¹cych z zabytkowym otoczeniem na terenach:
I69 MNU, I70 MNU, I71 MNU, I73 MNU, I74 MNU, I75 MNU, I1 RZ, I2 RZ, I20 KS, I21UZ, I24
UN, I25 UN, I26 UI, I27 PU, I30 UN.
2) W strefie czêciowej ochrony konserwatorskiej obowi¹zuje zakaz wprowadzania stacji bazowych telefonii komórkowej, urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bezprzewodow¹ sieæ telefonii stacjonarnej, stacji telewizyjnych, sieci napowietrznych infrastruktury technicznej oraz budownictwa wielkokubaturowego. (z wyj¹tkiem przypadków, które uzyskaj¹ pozwolenie WKZ).
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefa czêciowej ochrony konserwatorskiej NR 5K  2.

3.
Strefa ekspozycji
krajobrazowej NR 5K - 3

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strefê ekspozycji krajobrazowej - maj¹c¹ na celu ochronê i umo¿liwienie prawid³owej ekspozycji zespo³ów i terenów szczególnie cennych pod wzglêdem krajobrazowym, zapewniaj¹c¹ ochronê to¿samoci kulturowej terenu (tj. jej ³¹cznych walorów historycznych, artystycznych, ideowych i krajobrazowych), i obejmuj¹c¹ ochronê otwartych terenów zielonych  naturalnych i kulturowych, bêd¹cych wype³nieniem uk³adów i otoczenia
zespo³ów osadniczych oraz za³o¿eñ zabytkowych wraz z ich p³aszczyzn¹ ekspozycyjn¹.
2) Strefa ekspozycji krajobrazowej obejmuje otoczenie najbardziej wartociowych obiektów
i za³o¿eñ zabytkowych na obszarze Gminy - wg zastosowanych na rysunku planu symboli
u¿ytkowania terenów w tym:
a) otoczenie obiektów objêtych stref¹ cis³ej ochrony konserwatorskiej NR 5K-1 (w tym:
obiektów wpisanych do rejestru zabytków i z ewidencji zabytków),
b) otoczenie zabytkowych za³o¿eñ cmentarnych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Strefa ekspozycji krajobrazowej winna chroniæ otoczenie zabytkowych obiektów zlokalizowanych w otwartym krajobrazie, ³ad przestrzenny w otoczeniu zabytków zlokalizowanych
w krajobrazie osadniczym.
2) W strefie ekspozycji krajobrazowej zabytkowych obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów z ewidencji zabytków, nie wpisanych do rejestru
zabytków wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna w obrêbie terenów z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz
przeznaczonych do zabudowy na podstawie niniejszego planu, wymaga uzyskania pozwolenia w³aciwego organu, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz
spe³nienia warunków okrelonych przez W.U.O.Z.  u¿ytkowanie strefy ekspozycji krajobrazowej zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.
3) Uporz¹dkowanie urbanistyczne i architektoniczne najbli¿szego otoczenia zabytkowych
obiektów i obszarów, w tym ograniczenie gabarytów nowych obiektów budowlanych
o ró¿nych funkcjach wg zasad okrelonych równie¿ dla strefy ochrony dominant krajobrazowych NR 5-6 (§19 tabela 4, L.p.4) z obowi¹zkiem prowadzenia dzia³alnoci remontowo-budowlanej w obrêbie istniej¹cej zabudowy oraz stosowania materia³ów budowlanych, kolorystyki i zieleni towarzysz¹cej harmonizuj¹cych z zabytkowym otoczeniem,
na terenach:
a) we wsi Bartkowa Posadowa
- w otoczeniu cmentarza parafialnego A5 ZC,
b) we wsi Podole Górowa
- w otoczeniu kocio³a parafialnego F4 UKS na terenach F11 MNU, F12 MNU, A27 MNU,
A28 MNU, A6 UK,US, A14 KP, F6 UKS, F5 UKS,KP,
c) we wsi Przydonica
- w otoczeniu cmentarza parafialnego G3ZC oraz Sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
G4UKS na terenach G11 ZP, G12 MNU, G13 MNU, G2 UKS,KP, G9 UN,
d) we wsi Ro¿nów
- w otoczeniu kocio³a parafialnego I 1UKS,KP, cmentarza parafialnego I2ZC oraz ruin
zamku I6UK na terenach I62 ZP, I63 ZP, I76 MNU, I4 KP, I48 KP, I49 UKS, I50 W(ZB),
- w otoczeniu dworu z XIX w. z beluardem I29UK,ZP na terenach I51 ZP, I52 ZP, I19 KP, I47
W(U),
e) we wsi Sienna
- w otoczeniu plebanii na terenie J5 UKS, kocio³a parafialnego J9 UKS na terenach J13
MNU, J14 MNU, J15 MU, J12 KP,
- w otoczeniu cmentarza parafialnego J10 ZC,ZCW,
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f) we wsi Tropie
- w otoczeniu zespo³u kocio³a parafialnego K1 UKS-ZO, cmentarza parafialnego K2 ZC,
cmentarza cholerycznego K13 ZCE, kaplicy z grot¹ K8 UKS, na terenach:
K14 ZP, K15 ZP, K16 MNU-ZO, K17 UTL-ZO, K18 UTL,MN-ZO, K19 MNU-ZO,
K20 MNU-ZO, K21 MN-ZO, K5 KP, K4 RZ-ZO, K8 RP, K14 RZ-ZO,
g) we wsi Zbyszyce
- w otoczeniu zespo³u dworskiego L3 UK/MZ,ZP-OS-ZO oraz kocio³a parafialnego L2UKS,
na terenach: L7 MN,ML-ZO, L8 MNU-ZO, L1 UKS, L4 UKS-OS, L5 UN-OS, L2 RP-OS, L3
RP-ZO.
4) Strefa ekspozycji krajobrazowej zabytkowych obiektów i obszarów poza terenami budowlanymi wymienionymi w pp.3)a)-g) obejmuje równie¿ tereny rolne oznaczone na rysunku
planu dodatkowym symbolem RK (ustalenia szczegó³owe - §23, p.8, pp.8).
5) W strefie ekspozycji krajobrazowej obowi¹zuje zakaz wprowadzania stacji bazowych telefonii komórkowej, urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bezprzewodow¹ sieæ telefonii stacjonarnej, stacji telewizyjnych, sieci napowietrznych infrastruktury technicznej oraz budownictwa wielkokubaturowego (z wyj¹tkiem przypadków, które uzyskaj¹ pozwolenie WKZ).
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefa ekspozycji krajobrazowej NR 5K - 3.

4.
Strefa
dokumentacji
kulturowej NR 5 - 4

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strefê dokumentacji kulturowej w celu:
a) archiwizacji nie istniej¹cych ju¿ obiektów, za³o¿eñ i zespo³ów zabytkowych,
b) ochrony obiektów, za³o¿eñ i zespo³ów wspó³czesnych o szczególnych wartociach architektoniczno-urbanistycznych lub zawieraj¹cych informacje istotne dla przysz³ych pokoleñ (np.
wspó³czesne za³o¿enia cmentarne, pomniki), wybitne obiekty architektury wspó³czesnej.
2) Zakres strefy dokumentacji kulturowej:
a) cmentarze wspó³czesne oraz tereny projektowanych za³o¿eñ cmentarnych,
b) dawny cmentarz parafialny w Ro¿nowie na terenie I17 ZC,
c) kocio³y wspó³czesne,
d) miejsca pamiêci (pomniki, obeliski i in.),
e) wybitne obiekty architektury wspó³czesnej.
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi¹zuje ochrona obiektów, za³o¿eñ lub zespo³ów zakwalifikowanych do strefy dokumentacji kulturowej o charakterze historycznym lub wspó³czesnym.
2) Ochrona informacji o szczególnym znaczeniu dla historii kultury zw. z wytypowanymi dziedzinami i zakresem ochrony.
3) Dzia³alnoæ inwestycyjna w obrêbie strefy dokumentacji kulturowej nie wymaga uzyskania
pozwolenia, ani uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków pod warunkiem, ¿e
obiekt lub obszar objêty t¹ stref¹, nie zosta³ wpisany do ewidencji lub do rejestru zabytków.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefa dokumentacji kulturowej NR 5 - 4.

5.
Strefa os³ony
krajobrazowej NR 5 - 5

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strefê os³ony krajobrazowej obejmuj¹c¹ otoczenie obiektów i urz¹dzeñ o negatywnym oddzia³ywaniu przestrzennym, w tym otoczenie oczyszczalni cieków sanitarnych o zasiêgu, okrelonych w Dziale V, obszarów przewidywanych przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska.
2. Polityka przestrzenna.
1) W strefie os³ony krajobrazowej obowi¹zuje stosowanie (w miarê mo¿liwoci) zieleni izolacyjnej, parkowej, parawanowej lub tradycyjnej - w nawi¹zaniu do warunków otoczenia.
2) Rolnicze u¿ytkowanie strefy oraz wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna, w dostosowaniu do
warunków wynikaj¹cych z przepisów szczególnych, wed³ug ustaleñ Dzia³u V tekstu planu,
zgodnie z zastosowanymi na rysunku planu oznaczeniami  w uzgodnieniu z w³aciwym
zarz¹dc¹ strefy oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
3) Dzia³alnoæ inwestycyjna w obrêbie strefy os³ony krajobrazowej, nie wymaga uzyskania
pozwolenia, ani uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefa os³ony krajobrazowej NR 5 - 5.
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6.
Strefa ochrony
dominant
krajobrazowych
NR 5 - 6

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strefê ochrony dominant krajobrazowych obejmuj¹c¹ obszary stoków i wzniesieñ, w obrêbie których wprowadza siê ograniczenia w kszta³towaniu zabudowy.
2. Polityka przestrzenna.
1) W obrêbie strefy ochrony dominant krajobrazowych obowi¹zuje ograniczenie parametrów
zabudowy 
a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-us³ugowej, us³ugowej oraz rekreacyjnej - turystyki, turystyczno- letniskowej oraz letniskowej), w tym:
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 2 kondygnacje nadziemne (druga jako poddasze u¿ytkowe),
- wysokoæ obiektów - max 10,5 m,
- dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 35o - 45o,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
b) gara¿y, zabudowy gospodarczej i innych obiektów towarzysz¹cych u¿ytkowaniu podstawowemu, w tym:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. - mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 7 m,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o  45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania
do projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
c) wskaniki wykorzystania terenów oraz pozosta³e ustalenia wg Dzia³u IV,
d) nawi¹zanie form¹ do architektury tradycyjnej, wg wytycznych regionalnych - §9.
2) Ograniczenia okrelone w p.1,pp.a),b) nale¿y stosowaæ równie¿ na terenach objêtych stref¹
ekspozycji krajobrazowej zabytkowych obiektów i obszarów, na których niniejszy plan dopuszcza zabudowê.
3) W przypadku dzia³añ inwestycyjnych w obrêbie zabudowy istniej¹cej dopuszcza siê dostosowanie projektowanego przekszta³cenia istniej¹cych obiektów do architektury istniej¹cej
zabudowy.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefa ochrony dominant krajobrazowych NR 5  6.

Wykaz dóbr
kultury
-zachowanych
obiektów
i obszarów
zabytkowych.

1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
1) Wie Podole Górowa:
- F4 UKS - koció³ parafialny p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w. z XV-XX w.,
Ks. A  100, dec. WK 114/2/59/100 z dn. 1.07.1959 r.
2) Wie Przydonica:
- G2 UKS - koció³ parafialny p.w. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej z 1527 r.,
Ks. A  104, dec.101/30/60/104 z dn. 29.04.1960 r.
3) Wie Ro¿nów:
- I29 UK,ZP - neoklasycystyczny dwór z XIX w.,
Ks. A  149, dec. 208/149 z dn. 10.12.1970 r.
- I29 UK,ZP pozosta³oci renesansowej fortyfikacji obronnej (przed 1658 r.), w tym:
beluard, mur kurtynowy, budynek bramny, Ks. A 701,dec. 501/93 z dn. 5.07.1993 r.
- I6 UK ruiny zamku, mur. przed 1370 r., dec. z 1935 r.
4) Wie Tropie:
- K1 UKS - zespó³ kocio³a parafialnego p.w. w. wierada i w. Benedykta Pustelni
ków z 1090 r, 1260 r., Ks. A  120, dec. WK. 114/1/59 z dn. 01.07.1959 r.
5) Wie Zbyszyce:
- L2 UKS - koció³ parafialny p.w. w. Bart³omieja z XV w., XVIII w. Ks. A. 147 oraz
zespó³ dworski z XVII, XVIII, XIX w., Ks. A  147, dec. 49/147 z dn. 16.11.1968 r.,
- L3 UK/MZ-OS/ZO  zespó³ dworski z XVII w., XVIII w., XIX w. (z oficyn¹),
Ks. A  142, dec. 51/142 z dn. 16.11.1968 r.

1.
Obiektywpisane
do rejestru
zabytków - A.
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Wykaz dóbr kultury 1. Wykaz obiektów z ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
(bez obiektów wpisanych do rejestru zabytków).
-zachowanych
obiektów
1) Wie Bartkowa Posadowa.
i obszarów
 kapliczka przydro¿na przy wyjedzie na Wojnowice mur. z kam. XIX w.
zabytkowych.
 figura Matki Boskiej obok nr 42 kam./polichrom. k. XIX w.
 figura M.B. z Dzieci¹tkiem przy nr 48, kamienna 1886 r.
2.
 willa nr 42 drewn., ok. 1925 r.
Obiekty z ewidencji
zabytków - B.
2) Wie Gródek nad Dunajcem.
 zagroda nr 26, dwubudynkowa, p. XX w. ( cha³upa, bud. gosp.)
 dom nr 27, drewn., ok. 1930 r.
 szko³a nr 28, mur., ok. 1925 r.
 dom nr 31, drewn., ok. 1925 r.
 zagroda nr 34, 3budynkowa, pocz. XX w. (cha³upa, bud. zagrodowy, kunia,
 krzy¿ drewn.).
 krzy¿ drewn.  obok nr 27 w miejscu XIX  wiecznego.
 dom nr 73, drewn., ok. 1930 r.
 willa nr 53, drewn., ok. 1930 r.
3) Wie Jelna.
 stara szko³a, mur. otynk., ok. 1912 r., wychodek szkolny ok. 1920 r.
 wychodek szkolny, drewn., ok.1920 r.
 kunia obok nr 89, drewn., k. XIX w.
 zagroda nr 35, 2 - budynkowa (cha³upa + stodo³a) 1 æw. XX w.
 cha³upa nr 33, pocz. XX w. oraz m³yn drewn., k. XIX w., spichlerz drewn., XIX w.,
spichlerz drewn., I po³. XX w.
 stodo³a i spichlerzyk przy nr 31, drewn. pocz. XX w.
 zagroda 2  budynkowa ok. 1930 r. (cha³upa nr 29 oraz stodo³a).
 dom (sklep) nr 27, drewn., ok. 1925 r.
 cha³upa nr 26, drewn., pocz. XX w.
4) Wie Lipie.
 spichlerz przy nr 12, drewn., 1900 r.
 cha³upa nr 31, przed 1850 r.
 cha³upa nr 41, drewn., k. XIX w.
5) Wie Podole Górowa.
 kapliczka mur. XIX w.
 willa nr 8, drewn., ok. 1930 r.
 cha³upa nr 66, drewn., ok. 1945 r.
 cha³upa nr 71, drewn., ok. 1949 r.
6) Wie Bartkowa Posadowa.
 cha³upa nr 161, drewn., 1947 r.
 cha³upa nr 164, drewn., biel. ok. 1925 r.
 cha³upa i zabud. gosp. nr 165, drewn., 1929 r.
7) Wie Przydonica.
 zagroda nr 1, 2-budynkowa ok. 1920 r. (cha³upa drewn.)
 cha³upa nr 22, drewn., l. 40-te XX w.
 zagroda nr 25: cha³upa drewn., ok. 1946 r., stodo³a drewn.
 zagroda nr 27: cha³upa drewn., pocz. XX w., stodo³a drewn., pocz. XX w.
 cha³upa nr 31, drewn., 1955 r.
 dawna szko³a nr 33, drewn. pocz. XX w., studnia kam./drewn. 1 æw. XX w.
 organistówka nr 34, drewn., ok. 1920 r.
 obora przy nr 34, drewn., ok. 1920 r.
 cha³upa nr 38, drewn., 1930 r.
 cha³upa nr 43, drewn.,1950 r.
 cha³upa nr 51, drewn.,1935 r.
 cha³upa nr 142, drewn., 1931 r. + piwniczka mur./kam. 1931 r.
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 cha³upa nr 220, drewn., 1950 r.
 kapliczka obok nr 198, kam., XIX w.
 plebania drewn., pocz. XX w.
 spichlerz plebañski, drewn., pocz. XX w.
 kapliczka obok nr 20 mur/kam i æw. XX w.
 kapliczka przy zagrodzie E. Widlaka kam./mur., i æw. XX w.
 kostnica na cmentarzu, drewn., pocz. XX w.
 kapliczka na Gliniku mur./kam., k. XIX w.
8) Wie Ro¿nów.
 figura Pana Jezusa obok starego cmentarza, kam., 1882 r.
 koció³ p.w. w. Wojciecha, drewn., XVII w.
 ruiny zamku, mur., przed 1370 r.
 cha³upa nr 12, drewn., ok. 1920 r.
 dom nr 87, drewn., ok. 1920 r.
 dom nr 115, drewn., ok. 1950 r. 1975 r.
 cha³upa nr 122, drewn., XIX/XX w.
 dom nr 160, drewn., 1938 r.
 sklep, dawna stra¿nica nr 306, mur. ok. 1935 r.
 dom pracowników zapory nr 309, mur. ok. 1935 r. ( w³. zapory)
 dom pracowników zapory nr 310, mur. ok. 1935 r. ( w³. zapory)
 dom pracowników zapory nr 311, mur. ok. 1935 r. ( w³. zapory)
 dom pracowników zapory nr 312, mur. ok. 1935 r. ( w³. zapory)
 dom pracowników zapory nr 313, mur. ok. 1935 r. ( w³. zapory)
 dom bliniak nr 318, mur.-drewn., 1935 r., dom mieszkalny
 dom bliniak nr 318, mur./drewn., 1935 r., dawne mieszkania in¿ynierów zapory.
9) Wie Sienna.
 dom nr 63, mur., ok. 1925 r.
 koció³ parafialny p.w. w. Stanis³awa bpa, mur., 1948-1952 r.
 plebania, drewn., 1948-1952 r.
10) Wie Zbyszyce.
 figura przy kociele w. Jana Nepomucena, kam./polichrom., k. XIX w.
 figura obok nr 26, w. Jana Nepomucena kam./polichrom., k. XIX w.
 kapliczka za nr 49 kam./otynk., pocz. XX w.
 dom nr 28 mur./otynk. k. XIV w.
11) Wie Tropie.
 kaplica z grot¹ tzw. Pustelnia, mur. XVIII -XIX w.
 kapliczka z rzeb¹ Upadek Chrystusa na cmentarzu cholerycznym mur./kam.1848r.
 krzy¿ na d. cmentarzu, ¿el. na s³upie kam., k. XIX w.
 kapliczka przydro¿na z Jezusem ukrzy¿owanym, kam., 1803 r. rem. 1985 r.
 w. d¹b, koniec XI w.
 dom nr 1, drewn./mur. ok. 1930 r.
 cha³upa nr 16, mur., ok. 1920 r.
 cha³upa nr 26, drewn., 1936-40 r.
 dom nr 28, drewn., ok. 1935 r.
 willa nr 32, drewn., 1930 r.
 cha³upa nr 47, drewn., XIX/XX w.
 cha³upa z zagrody nr 48, drewn., ok. 1936 r., stajnia drewn., 1946-1970 r.

6.

Wnioski
konserwatorskie.

1. Obowi¹zuje ochrona zewidencjonowanych dóbr kultury w obrêbie krajobrazu kulturowego
na obszarze Gminy.
2. Nak³ada siê obowi¹zek poprawy stanu zachowania, w tym przeprowadzenia prac:
- konserwatorskich,
- remontowych,
- rewaloryzacyjnych
istniej¹cych zabytkowych obiektów i obszarów
3. Wykaz obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz objêtych wy³¹cznie
ewidencj¹ zabytków wymienionych w § 19 tabela 4, L.p. 5, sporz¹dzony na podstawie
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materia³ów przekazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podlega sta³ej
weryfikacji, ze wzglêdu na niejednolity stan zachowania elementów zabytkowych oraz
uzupe³nienia w zakresie kwalifikacji i archiwizacji materia³ów dotycz¹cych zabytkowych
obiektów i obszarów.
4. Wszelkie dzia³ania wobec obiektów i obszarów wpisanych do rejestru i z ewidencji zabytków, nale¿y podejmowaæ zgodnie z Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pón. zm.)

§ 20 tabela 5
L.p.
1.

Strefy techniczne
zw. z infrastruktur¹ techniczn¹
i komunikacj¹.
Strefa
komunikacji
drogowej.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w strefach technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych
oraz przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci rodowiska.
1. Ustalenia podstawowe.
1) Droga wojewódzka DW nr 975:
a) klasa techniczna: G (g³ówna),
b) parametry techniczne: zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 25 m od krawêdzi jezdni,
d) linie zabudowy:
- w terenach zabudowanych - min. 10 m od krawêdzi jezdni,
- w terenach niezabudowanych - min. 20 m od krawêdzi jezdni,
e) obs³uga komunikacyjna terenów zabudowanych winna odbywaæ siê poprzez istniej¹ce
w³¹czenia do drogi wojewódzkiej, w³¹czenia (skrzy¿owania i wjazdy) nale¿y modernizowaæ w przypadku powstania na tych terenach nowej zabudowy generuj¹cej ruch,
f) na terenach przeznaczonych pod now¹ zabudowê i zagospodarowanie nale¿y projektowaæ sieæ dróg dojazdowych po³¹czonych skrzy¿owaniami z drog¹ wojewódzk¹, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi, w odleg³ociach i w sposób zgodny z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.,
Nr 43, poz. 430), nale¿y unikaæ projektowania zjazdów do zabudowy bezporednio z drogi
wojewódzkiej,
g) zakaz zabudowy w pasie drogowym wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi ustalonymi
dla drogi wojewódzkiej nr 975.
h) Wszelkie odstêpstwa od ustaleñ pp. 1) oraz wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenach przyleg³ych do drogi wojewódzkiej nr 975 nale¿y uzgodniæ z w³aciwym zarz¹dc¹
dróg.
2) Drogi powiatowe.
a) Drogi powiatowe klasy Z (zbiorcze):
DP nr 25302 Ro¿nów  Gierowa  granica Gminy  Witowice Dolne
DP nr 25307 Sienna  Jelna  granica Gminy  Siedlce
- teren zabudowany
- szerokoæ jezdni: 6,5  7,0 m,
- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 20,0 m,
- odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni: min. 8 m,
- teren niezabudowany
- szerokoæ jezdni: 5,5  6,0 m,
- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 20,0 m,
- odleg³oæ zabudowy istn. od krawêdzi jezdni: w liniach zabudowy,
- odleg³oæ zabudowy proj. od krawêdzi jezdni: min. 20,0 m.
b) Drogi powiatowe klasy L (lokalne):
DP 25308 Podole Górowa  Przydonica  granica Gminy  £¹ka Siedlecka
DP 25310 Korzenna  Jasienna  granica Gminy  Przydonica,
DP 25311 Niecew  Lipnica Wielka  granica Gminy  Podole Górowa,
DP 25303 Ro¿nów  Ro¿nów Zapora
DP 25301 Gródek n/ Dunajcem  Bartkowa  £azy  Ro¿nów  Tropie (na odc. Gródek 
Ro¿nów kl. Z poza tym odc. kl. L),
- teren zabudowany
- szerokoæ jezdni: 6,5  7,0 m,
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- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 20,0 m,
- odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni: min. 8 m,
- teren niezabudowany
- szerokoæ jezdni: 5,5  6,0 m,
- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 20,0 m,
- odleg³oæ zabudowy istn. od krawêdzi jezdni: w liniach zabudowy, odleg³oæ zabudowy
proj. od krawêdzi jezdni: min. 20,0 m.
c) Wszelkie odstêpstwa od ustaleñ pp.2) oraz wszelkie zamierzenia inwestycyjne na
terenach przyleg³ych do dróg powiatowych, nale¿y uzgodniæ z w³aciwym zarz¹dc¹
dróg.
3) Drogi gminne.
a) Drogi gminne klasy L (lokalne):
- teren zabudowany
- szerokoæ jezdni: 5,0 m - 6,0 m,
- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 12,0 m,
- odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni: 6,0 m,
- teren niezabudowany
- szerokoæ jezdni: 5,0 - 5,5 m,
- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 15,0 m,
- odleg³oæ zabudowy istn. od krawêdzi jezdni: w liniach zabudowy,
- odleg³oæ zabudowy proj. od krawêdzi jezdni: min. 15,0 m.
b) Drogi gminne klasy D (dojazdowe):
- teren zabudowany
- szerokoæ jezdni 4,5 - 5,0 m (dwupasowe),
3,0 - 3,5 m (jednopasowe),
- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 10,0 m,
(8,0 - 10,0 m w szczególnych przypadkach),
- odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni: 6,0 m,
- teren niezabudowany
- szerokoæ jezdni 5,0  5,5 m (dwupasowe),
3,0  3,5 m (jednopasowe),
- szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych: min. 15,0 m,
- odleg³oæ zabudowy istn. od krawêdzi jezdni: w liniach zabudowy,
- odleg³oæ zabudowy proj. od krawêdzi jezdni: min. 15,0 m.
c) Wszelkie odstêpstwa od ustaleñ pp.3) oraz wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenach przyleg³ych do dróg gminnych nale¿y uzgodniæ z w³aciwym zarz¹dc¹ dróg.
4) Drogi wewnêtrzne KDW.
a) Parametry w zale¿noci od lokalizacji, zakresu obs³ugi oraz sposobów u¿ytkowania terenów  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Polityka przestrzenna.
1) Przestrzeganie ograniczeñ zwi¹zanych z zachowaniem w³aciwych odleg³oci obiektów kubaturowych od tras i urz¹dzeñ komunikacji.
2) Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefach technicznych zwi¹zanych z warunkami
funkcjonowania dróg.
3) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza siê odstêpstwa od ustalonych parametrów
dróg i linii zabudowy, za zgod¹ w³aciwego zarz¹dcy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4) Nowoprojektowane ogrodzenia dzia³ek po³o¿onych przy drogach publicznych, nale¿y
lokalizowaæ poza pasem drogowym, wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi te drogi 
zmniejszenie odleg³oci mo¿e nast¹piæ po uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹ drogi publicznej.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z pón. zm.),
- Ustawa z dnia 2 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 43,poz. 430, z pón. zm.).
4. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- KD (DW  G)  975
 droga wojewódzka klasy G (g³ówna) nr 975,
- KD (DP Z ) nr
 drogi powiatowe klasy Z (zbiorcze) nr ,
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- KD (DP L)  nr
- KD (DG  L)
- KD (DG  D)
- KDW

 drogi powiatowe klasy L (lokalne) nr
 drogi gminne klasy L (lokalne),
 drogi gminne klasy D (dojazdowe),
 drogi wewnêtrzne.

,

2.

Trasy rowerowe.

1. Ustalenie podstawowe.
1) Lokalizacja tras rowerowych winna nawi¹zywaæ do istniej¹cej sieci tras i szlaków turystycznych lokalnych i ponadlokalnych, z uwzglêdnieniem wartoci przyrodniczych oraz kulturowo-krajobrazowych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Projektowane trasy rowerowe sytuowane wzd³u¿ dróg publicznych winny przebiegaæ wydzielonymi traktami w obrêbie pasów drogowych za zgod¹ stosownego zarz¹dcy drogi 
zgodnie z przepisami szczególnymi.
2) Dopuszcza siê sytuowanie cie¿ek rowerowych wydzielonymi pasami z terenów prywatnych (drogami wewnêtrznymi) - szczególnie w rejonach o walorach rekreacyjnych.
3) Szerokoæ trasy rowerowej powinna wynosiæ:
a) ok. 1,5 m  dla jednego kierunku,
b) ok. 2,0 m  dla dwóch kierunków,
c) ok. 2,5 m  gdy poza funkcj¹ obs³ugi ruchu rowerowego pe³ni rolê ci¹gu pieszego.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430, z pón. zm.).

3.

Trasy
wêdrówkowe,
szlaki turystyczne

1. Ustalenie podstawowe.
1) Obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych tras wêdrówkowych, rowerowych, hippicznych, dydaktycznych itp. oraz szlaków turystycznych na obszarze gminy, z dopuszczeniem korekt ich
przebiegu, wynikaj¹cych z warunków naturalnych, podzia³ów w³asnociowych, ochrony przyrody itp.
2. Polityka przestrzenna.
1) Dopuszcza siê tworzenie nowych tras wêdrówkowych i szlaków turystycznych na bazie istniej¹cych dróg wewnêtrznych i publicznych oraz w obrêbie terenów rolnych i lenych za
zgod¹ w³aciwego zarz¹dcy, przy pe³nej ochronie rodowiska przyrodniczego.
2) Dopuszcza siê wyposa¿anie szlaków turystycznych w podstawowe urz¹dzenia obs³ugi ruchu turystycznego w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹ terenów lenych lub innych terenów, przez które s¹ prowadzone.

4.

Strefy ochronne
1. Ustalenia podstawowe.
zw. z gospodark¹
1) Wprowadza siê obowi¹zek generalnego uporz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej na
wodn¹.
obszarze Gminy - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
NR 7
2) Strefy ochronne ujêæ wód na obszarze gminy Gródek nad Dunajcem mog¹ byæ wyznaczone
na wniosek i koszt w³aciciela ujêcia przez organ w³aciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego lub dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej,
3) ród³a o potencjalnych mo¿liwociach wykorzystania lub tereny w obrêbie rzek i potoków
o przydatnoci dla realizacji ujêæ wód (infiltracyjnych i innych) winny byæ chronione przed
zabudow¹ dla ew. wykorzystania w okresie perspektywicznym z uwzglêdnieniem rezerwy
terenu dla wyznaczenia stosownych stref ochronnych.
4) Nale¿y przestrzegaæ ustaleñ decyzji ustanawiaj¹cych strefy ochronne dla ujêæ wody w miejscowociach na obszarze Gminy, którymi s¹:
a) pozwolenie wodnoprawne wa¿ne do 30.03.2006 r. dla ujêcia wody Bartkowa Po sadowa
(dla studni O-1, O-2, O-3, O-4),
b) pozwolenie wodnoprawne wa¿ne do 30.03.2006 r. dla ujêcia wody w Ro¿nowie, (zespo³u
studni S -1, S -2, S -3, S 4),
c) pozwolenie wodnoprawne wa¿ne do 30.03.2006 r. dla ujêcia wody Ro¿nów-Zapora (ujêcie brzegowe) z dwoma zbiornikami wyrównawczymi,
d) pozwolenie wodnoprawne wa¿ne do 30.03.2006 r. dla ujêcia wody Tropie (ujêcie brzegowe) z jednym zbiornikiem wyrównawczym,
e) decyzja z dn. 14.04.1993 r. znak OS.IV.6216/5/93 w sprawie ustanowienia strefy ochrony
bezporedniej i poredniej dla ujêæ w Ro¿nowie (dla studni nr S -1, S -2, S -3, S -4).
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2. Strefy oraz obszary ochronne - zasady ustawowe.
(Prawo wodne Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001r.).
1) W celu zapewnienia odpowiedniej jakoci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnoci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia oraz zaopatrzenia zak³adów wymagaj¹cych wody wysokiej
jakoci, a tak¿e ze wzglêdu na ochronê zasobów wodnych, mog¹ byæ ustanawiane:
a) strefy ochronne ujêæ wody,
b) obszary ochronne zbiorników wód ródl¹dowych.
2) Strefê ochronn¹ ujêcia wody, zwan¹ dalej "stref¹ ochronn¹", stanowi obszar, na którym
obowi¹zuj¹ zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie u¿ytkowania gruntów oraz korzystania z wody.
3) Strefê ochronn¹ dzieli siê na teren ochrony:
a) bezporedniej,
b) poredniej.
4) Dopuszcza siê ustanowienie strefy ochronnej obejmuj¹cej wy³¹cznie teren ochrony bezporedniej, je¿eli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczn¹ ochronê ujmowanej wody.
5) Na terenie ochrony bezporedniej ujêæ wód podziemnych oraz powierzchniowych, zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody.
6) Na terenie ochrony bezporedniej ujêæ wód nale¿y:
a) odprowadzaæ wody opadowe w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostawanie siê ich do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody,
b) zagospodarowaæ teren zieleni¹,
c) odprowadzaæ poza granicê terenu ochrony bezporedniej cieki z urz¹dzeñ sanitarnych,
przeznaczonych do u¿ytku osób zatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody,
d) ograniczyæ do niezbêdnych potrzeb, przebywanie osób niezatrudnionych przy obs³udze
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody.
7) Tereny ochrony bezporedniej nale¿y ogrodziæ, a ich granice przebiegaj¹ce przez wody
powierzchniowe oznaczyæ za pomoc¹ rozmieszczonych w widocznych miejscach sta³ych
znaków stoj¹cych lub p³ywaj¹cych; na ogrodzeniu oraz znakach nale¿y umieciæ tablice
zawieraj¹ce informacje o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób nieupowa¿nionych.
8) Na terenach ochrony poredniej mo¿e byæ zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynnoci powoduj¹cych zmniejszenie przydatnoci ujmowanej wody lub
wydajnoci ujêcia, a w szczególnoci:
a) wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi,
b) rolnicze wykorzystanie cieków,
c) przechowywanie lub sk³adowanie odpadów promieniotwórczych,
d) stosowanie nawozów oraz rodków ochrony rolin,
e) budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych,
f) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych,
g) lokalizowanie zak³adów przemys³owych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz¹t,
h) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a tak¿e
ruroci¹gów do ich transportu,
i) lokalizowanie sk³adowisk odpadów komunalnych lub niebezpiecznych,
j) mycie pojazdów mechanicznych,
k) urz¹dzanie parkingów, obozowisk oraz k¹pielisk,
l) lokalizowanie nowych ujêæ wody,
³) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zw³ok zwierzêcych.
9 ) Na terenach ochrony poredniej ujêcia wody podziemnej, oprócz zakazów lub ograniczeñ, o których mowa w p. 2., pp. 8) mo¿e byæ zabronione lub ograniczone:
a) wydobywanie kopalin,
b) wykonywanie odwodnieñ budowlanych lub górniczych.
10) Na terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej, oprócz zakazów lub ograniczeñ, o których mowa w p. 2., pp. 8) mo¿e byæ zabronione lub ograniczone:
a) lokalizowanie budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego,
b) u¿ywanie samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych,
c) urz¹dzanie pryzm kiszonkowych,
d) chów lub hodowla ryb, ich dokarmianie lub zanêcanie,
e) pojenie oraz wypasanie zwierz¹t,
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f) wydobywanie kamienia, ¿wiru, piasku oraz innych materia³ów, a tak¿e wycinanie rolin
z wód lub brzegu,
g) uprawianie sportów wodnych,
h) u¿ytkowanie statków o napêdzie spalinowym.
11) Na w³acicieli gruntów po³o¿onych na terenie ochrony poredniej mo¿e byæ na³o¿ony obowi¹zek stosowania odpowiednich upraw rolnych lub lenych, a tak¿e zlikwidowania nieczynnych studni, oraz na ich koszt, ognisk zanieczyszczeñ wody.
12) Przy ustalaniu zakazów, nakazów i ograniczeñ dotycz¹cych u¿ytkowania gruntów na terenie ochrony poredniej, nale¿y uwzglêdniæ warunki infiltracji zanieczyszczeñ do poziomu
wodononego, z którego woda jest ujmowana.
13)Teren ochrony poredniej ujêcia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania ujêcia wody;
je¿eli czas przep³ywu wody od granicy obszaru zasilania do ujêcia jest d³u¿szy od 25 lat,
strefa ochronna powinna obejmowaæ obszar wyznaczony 25-let-nim czasem wymiany wody
w warstwie wodononej.
14) Teren ochrony poredniej ujêcia wód podziemnych wyznacza siê na podstawie ustaleñ
zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujêcia.
15) Strefê ochronn¹ ujêcia wód powierzchniowych okrela siê tak, aby trwale zapewniæ jakoæ
wody zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami, oraz aby zabezpieczyæ wydajnoæ ujêcia wody.
16) Strefê ochronn¹ wyznacza siê na podstawie wyników przeprowadzonych badañ hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych obszaru zasilania ujêcia.
17) Strefa ochronna ujêcia wody z potoku górskiego lub z górnego biegu rzeki, mo¿e obejmowaæ ca³¹ zlewniê cieku powy¿ej ujêcia wody.
18) Obszary ochronne zbiorników wód ródl¹dowych, zwane dalej "obszarami ochronnymi",
stanowi¹ obszary, na których obowi¹zuj¹ zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie
u¿ytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed
degradacj¹.
19) Na obszarach ochronnych mo¿na zabroniæ wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog¹ spowodowaæ trwa³e zanieczyszczenie
gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
20) Obszar ochronny ustanawia, w drodze rozporz¹dzenia, dyrektor regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej, na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
3. Sieci wodoci¹gowe.
1) Sieci wodoci¹gowe winny byæ realizowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2) Wszelkie odstêpstwa od podstawowych zasad realizacji sieci - dopuszczone obowi¹zuj¹cymi przepisami  nale¿y uzgodniæ z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzenia.
4. Polityka przestrzenna.
1) W planie wyznacza siê istniej¹ce i projektowane strefy ochrony bezporedniej róde³ oraz
ujêæ wody  w granicach ogrodzenia lub terenu inwestycji o okrelonej powierzchni - na
podstawie pozwoleñ wodno-prawnych.
2) W planie wyznacza siê obszary ochrony poredniej róde³ i ujêæ wody o promieniu 100 m
od ród³a lub ujêcia oraz obszary ochrony o promieniu 50 m od zbiorników wody - na
podstawie analizy aktualnego i projektowanego zagospodarowania terenów po³o¿onych
w bezporednim s¹siedztwie róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹.
3) W obrêbie stref ochronnych wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów oraz obszarów
ochrony wyznaczonych niniejszym planem, o których mowa w p. 4 pp. 1) i 2) obowi¹zuj¹
ustalenia wynikaj¹ce z zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowania poszczególnych terenów oraz ustalenia szczegó³owe Dzia³u V, a ponadto: zakaz prowadzenia czynnoci i lokalizowania urz¹dzeñ mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenie ród³a, ujêcia lub
urz¹dzenia gospodarki wodnej, z dopuszczeniem prac remontowych w obrêbie ujêæ istniej¹cych.
5.Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229).
6. Ustalenia graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefy ochrony bezporedniej róde³ oraz ujêæ wody  okrelone na podstawie pozwoleñ
wodno-prawnych  w liniach rozgraniczaj¹cych tereny wyznaczone na rysunku planu,
- obszary ochrony róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹,
wyznaczone niniejszym planem  NR 7.
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5.

Strefy uci¹¿liwoci
zwi¹zane
z gospodark¹
ciekow¹ oraz
gospodark¹
odpadami.
NR 17-K

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wprowadza siê obowi¹zek ochrony obszaru gminy przed niekorzystnym oddzia³ywaniem
urz¹dzeñ sanitacyjnych, prowadzenia w³aciwej gospodarki wodno- ciekowej, szczelnego
systemu odprowadzania i oczyszczania cieków oraz odpowiedniego systemu gromadzenia, utylizacji, sk³adowania lub wywozu odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Lokalizacja obiektów i sieci s³u¿¹cych odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków oraz sytuowanie sk³adowisk odpadów, punktów gromadzenia oraz ich odbioru, winny byæ podporz¹dkowane wymogom ochrony rodowiska.
2) Strefy techniczne, istniej¹ca i projektowana przepustowoæ (Q), oraz przewidywany zasiêg
przekroczeñ standardów jakoci rodowiska (s.j.s.) dla urz¹dzeñ infrastruktury sanitarnej.
a) Komunalne oczyszczalnie cieków - istniej¹ce:
- I45 K Ro¿nów, Q - 100 m3/d  istniej¹cy zasiêg przekroczeñ s.j..  50 m,
po rozbudowie ok. Q  300 m3/d - przewidywany zasiêg przekroczeñ s.j.  100 m
- C8 K Gródek n. D. Q  214 m3/d  istniej¹cy zasiêg przekroczeñ s.j..  50 m,
po rozbudowie ok. Q  300 m3/d - przewidywany zasiêg przekroczeñ s.j..  100 m
- oczyszczalnia osiedlowa przy zaporze Ro¿nów, Q - 100 m3/d  istniej¹cy zasiêg
przekroczeñ s.j..  50 m,
- oczyszczalnia osiedlowa w Zbyszycach, Q - 100 m3/d  istniej¹cy zasiêg
przekroczeñ s.j..  50 m.
b) Komunalne oczyszczalnie cieków - projektowane:
- J11 K Sienna  ok. Q  250 m3/d  przewidywany zasiêg przekroczeñ s.j..  50 m,
- E4 K Lipie  ok. Q - 150 m3/d  przewidywany zasiêg przekroczeñ s.j..  50 m,
- A19 K Bartkowa Posadowa oraz lokalizacja alternatywna A25 K Bartkowa Posadowa 
ok. Q - 600 m3/d - przewidywany zasiêg przekroczeñ s.j..  100 m,
- K9 K Tropie  ok. Q - 300 m3/d  przewidywany zasiêg przekroczeñ s.j.s.  100 m.
Dopuszcza siê zmianê przepustowoci oczyszczalni w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
c) Oczyszczalnie cieków grupowe lub indywidualne projektowane: na obszarze ca³ej gminy, w miejscach niedostêpnych dla zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
d) Projektowane zlewnie cieków sanitarnych:
- przy oczyszczalniach zbiorczych.
3) Sieci kanalizacyjne:
a) realizacja sieci kanalizacyjnej winna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
b) wszelkie odstêpstwa od podstawowych zasad dopuszczone obowi¹zuj¹cymi przepisami,
nale¿y uzgodniæ z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzenia.
4) Zabrania siê wprowadzania cieków do:
a) wód podziemnych,
b) ziemi na obszarach p³ytkiego wystêpowania u¿ytkowanych wód podziemnych przykrytych utworami przepuszczalnymi,
c) ródl¹dowych wód powierzchniowych i do ziemi, je¿eli by³oby to sprzeczne z wymogami
wynikaj¹cymi z ustanowienia stref ochronnych róde³ i ujêæ wody,
d) ródl¹dowych wód powierzchniowych w obrêbie zorganizowanych k¹pielisk i pla¿ publicznych.
5) Przy wprowadzaniu cieków do wód p³yn¹cych, stoj¹cych, ziemi i cieków wodnych, stanowi¹cych urz¹dzenia melioracji wodnych, winny byæ spe³nione obowi¹zuj¹ce wartoci wskaników zanieczyszczeñ - zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z dnia 8 lipca
2004 roku w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu cieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 68, poz. 1763 z pón. zm.).
6) Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce uci¹¿liwoci oczyszczalni cieków -wg Dzia³u V tekstu planu.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci rodowiska dla oczyszczalni cieków
sanitarnych NR 17-K.

6.

Strefy
sanitarne
cmentarzy
czynnych.
NR 17-ZC

1. Ustalenia podstawowe.
1) Dla terenów cmentarzy czynnych obowi¹zuj¹ strefy sanitarne:
a) II - 150 m od terenu za³o¿enia,
b) I - 50 m od terenu za³o¿enia.
2. Polityka przestrzenna.
1) Mo¿liwoæ poszerzania terenów cmentarzy na terenach wyznaczonych planem z uwzglêdnieniem badañ hydrogeologicznych pod³o¿a oraz przepisów sanitarnych.
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2) Strefy sanitarne cmentarzy czynnych nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami  wg rysunku planu oraz ustaleñ Dzia³u V tekstu planu.
3) Odleg³oæ cmentarza od zabudowañ mieszkalnych, od zak³adów produkuj¹cych artyku³y
¿ywnoci oraz studzien, róde³ i strumieni s³u¿¹cych do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych, powinna wynosiæ co najmniej 150 m  odleg³oæ ta mo¿e byæ zmniejszona
do 50 m pod warunkiem, ¿e teren w granicach od 150 m do 50 m odleg³oci od cmentarza,
posiada sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki korzystaj¹ce z wody, s¹ do tej sieci pod³¹czone.
4) Odleg³oæ od granicy cmentarza ujêæ wody o charakterze zbiorników wodnych, s³u¿¹cych
jako ród³o zaopatrzenia sieci wodoci¹gowej w wodê do picia i potrzeb gospodarczych, nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m.
5) Przepisów okrelonych w p.2,pp.3) oraz pp.4) nie stosuje siê do cmentarzy istniej¹cych,
je¿eli ich zastosowanie uniemo¿liwia³oby korzystanie z cmentarzy, a w³aciwy powiatowy
inspektor sanitarny nie sprzeciwia siê dalszemu korzystaniu z tego cmentarza.
6) Dzia³alnoæ inwestycyjna w obrêbie cmentarzy zabytkowych i wspó³czesnych - wg rysunku
planu oraz ustaleñ Dzia³u IV i Dzia³u V tekstu planu - dla poszczególnych za³o¿eñ oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okrelenia, jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie pod cmentarze (Dz. U. nr 52,
poz. 315).
4. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefy sanitarne cmentarzy czynnych - NR 17-ZC.

7.

Strefy ochronne
(bezpieczeñstwa)
gazoci¹gów.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi¹zuje przestrzeganie ograniczeñ w obrêbie wystêpuj¹cych na obszarze gminy sieci
i urz¹dzeñ gazownictwa - rozdzielczej sieci gazowej redniego cinienia.
2. Polityka przestrzenna.
1) Lokalizacje obiektów w rejonie przebiegu sieci oraz stacji gazowych winny odpowiadaæ
wymogom bezpieczeñstwa  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2) Strefy bezpieczeñstwa gazoci¹gów redniego cinienia  istniej¹cych (minimalne odleg³oci mierzone od zewnêtrznej cianki gazoci¹gu):
- 1,5 m od budynków (odleg³oæ mierzona od rzutu budynku),
- 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych, kana³ów sieci cieplnej, wodoci¹gów, kanalizacji
kablowej i innych kana³ów maj¹cych po³¹czenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz¹t do
skrajni rury, kana³u lub studni,
- 1,0 m od przewodów kanalizacyjnych, kana³ów sieci cieplnej, wodoci¹gów, kanalizacji
kablowej i innych kana³ów nie maj¹cych po³¹czenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz¹t
do skrajni rury, kana³u lub studni,
- 0,5 m od kabla ziemnego elektroenergetycznego o napiêciu do 15 kV licz¹c od skrajni
kabla,
- 1,0 m od kabla ziemnego elektroenergetycznego o napiêciu powy¿ej 15 kV licz¹c od skrajni kabla,
- 0,5 m od s³upa linii elektroenergetycznej o napiêciu do 1 kV, telekomunikacyjnej i trakcji
tramwajowej oraz innych podpór licz¹c do rzutu s³upa, podpory,
- 0,5 od napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiêciu do 1 KV licz¹c do rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej,
- 4,0 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiêciu powy¿ej 1 kV do 30 kV licz¹c
do rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej,
- 8,0 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiêciu powy¿ej 30 kV do 110 kV
licz¹c do rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej,
- 15,0 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiêciu powy¿ej 110 kV licz¹c do
rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej,
- 4,0 m od stacji transformatorów elektroenergetycznych o napiêciu do 15 kV zasilanych
liniami napowietrznymi licz¹c od obrysu zewnêtrznego uziemienia stacji,
- 5,0 m od stacji transformatorów elektroenergetycznych o napiêciu do 15 kV zasilanych
kablami licz¹c od obrysu zewnêtrznego uziemienia stacji,
- 10,0 m od stacji transformatorów elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 15 kV licz¹c
od zewnêtrznego ogrodzenia stacji,
- 1,5 m od drzew licz¹c od skrajni pnia drzewa.
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3) Wszelkie dopuszczalne odstêpstwa od podstawowych stref bezpieczeñstwa winny byæ uzgodnione z w³aciwym zarz¹dc¹ sieci lub urz¹dzenia.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- dla projektowanych nowych gazoci¹gów obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz.1055),
- dla istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ gazownictwa w zakresie stref bezpieczeñstwa stosuje siê
Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r.

8.

1. Ustalenia podstawowe.
Strefy ochronne
1) Obowi¹zuje przestrzeganie ograniczeñ w obrêbie wystêpuj¹cych na obszarze gminy sieci
sieci
i urz¹dzeñ elektroenergetycznych:
elektroenergetycza) linii napowietrznych najwy¿szego napiêcia 110 kV
nych.
b) linii napowietrznych redniego napiêcia 15kV, 30kV,
NR 17-E
c) linii napowietrznych niskiego napiêcia 380/220V,
d) linii kablowych niskiego napiêcia 380/220V,
e) stacje transformatorowych 15/0,4 kV, 30kV.
2) Strefy ochronne sieci elektroenergetycznych.
a) Linie napowietrzne 110kV:
- strefa ochronna na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali, internatów,
¿³obków, przedszkoli itp. - min14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów, przy
uwzglêdnieniu gabarytu s³upów i d³ugoci wysiêgników dla linii dwutorowych - min.
25 m od osi s³upów,
- strefa ochronna na obszarach lokalizacji budynków niemieszkalnych przeznaczonych na
pobyt ludzi nie przekraczaj¹cy 8 godzin - min 4 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów - przy uwzglêdnieniu gabarytu s³upów i d³ugoci wysiêgników dla linii dwutorowych - min 15 m od osi s³upów.
b) Linie napowietrzne 15kV, 30kV:
- strefa ochronna - 6 m - od rzutu poziomego skrajnych przewodów,
- strefa ochronna - 8 m - od osi s³upów.
c) Linie napowietrzne 380/220 V:
- strefa ochronna - 2,5 m od gabarytu obiektu.
d) Linie kablowe 380/220 V:
- strefa ochronna - 0,5 m - od fundamentu obiektu.
e) Stacje transformatorowe 110/30/15kV:
- wg obowi¹zuj¹cych przepisów.
f) Stacje transformatorowe 15/0,4 kV:
- strefa ochronna - 6 m od istniej¹cej i projektowanej zabudowy.
2. Polityka przestrzenna.
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrêbie stref ochronnych nale¿y uzgodniæ z w³aciwym zak³adem i rejonem energetycznym.
2) Istniej¹ce i nowe urz¹dzenia elektroenergetyczne znajduj¹ce siê w terenach, których przeznaczenie ulega zmianie, musz¹ odpowiadaæ normom i przepisom ochrony przeciwpora¿eniowej zgodnie z nowym przeznaczeniem terenu.
3) W pasach napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone winny byæ zagospodarowane zieleni¹ nisk¹.
4) Zaleca siê wykorzystanie potencjalnych mo¿liwoci zastosowania róde³ kogeneracji rozproszonej w obiektach typu: szko³y, orodki zdrowia, urzêdy, wysypiska mieci  celem ³¹cznej
produkcji ciep³a i energii elektrycznej.
5) Istniej¹ce i nowe urz¹dzenia elektroenergetyczne znajduj¹ce siê na terenach, których przeznaczenie ulega zmianie, musz¹ odpowiadaæ normom i przepisom ochrony przeciwpora¿eniowej - zgodnie z nowym przeznaczeniem terenu.
6) W przypadku wyst¹pienia kolizji projektowanej zabudowy z urz¹dzeniami elektroenergetycznymi, usuniêcie kolizji bêdzie mo¿liwe po uzyskaniu warunków przebudowy oraz zawarciu umowy na przebudowê z w³aciwym zak³adem energetycznym.
7) Dostarczenie energii elektrycznej dla projektowanej zabudowy bêdzie mo¿liwe po wybudowaniu odpowiednich urz¹dzeñ zasilaj¹cych  szczegó³owe warunki przy³¹czenia zostan¹
okrelone przez w³aciwy zak³ad energetyczny po wyst¹pieniu inwestora z odpowiednim
wnioskiem.
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w strefach technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych
oraz przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci rodowiska.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- PN - E- 05100-1 z 1998 r. (odleg³oæ zabudowy od elektroenergetycznych linii napowietrznych),
- PN - 76/E- 05125 (odleg³oæ zabudowy od elektroenergetycznych linii kablowych), dla linii
SN w strefach ograniczonej zabudowy  przypadki zbli¿eñ i krzy¿owañ nale¿y uzgadniaæ
indywidualnie z w³aciwym zak³adem energetycznym,
- Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 padziernika 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity  Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504, z pón. zm.).
4. Oznaczenia graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa linii napowietrznych 15 kV oraz 30 kV - min.8m od osi s³upów,
- strefa linii napowietrznych 110kV (zasiêg maksymalny) - 25 m od osi s³upów.

9.

Strefy ochronne
1. Ustalenia podstawowe.
sieci
1) Obowi¹zuje zachowanie stref ochronnych - zgodnie z aktualnymi przepisami.
telekomunikacyj- 2. Polityka przestrzenna.
1) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie sieci i urz¹dzeñ oraz w strefach ochronnych urz¹nych.
dzeñ telekomunikacyjnych nale¿y uzgodniæ z w³aciwym zarz¹dc¹.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia.
- PN - E - 05100 - 1 z 1998 r.,
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z pón. zm.).

§ 21 tabela 6
L.p.
1.

Strefy
szczególne.
Strefy ochrony
przed ha³asem.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego.
1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze Gminy okrela siê nastêpuj¹ce tereny wymagaj¹ce szczególnej ochrony przed
ha³asem:
a) tereny pod zabudowê mieszkaniow¹ - MN,
b) tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - UTL, UT, ML,US, ZL/UTL, UTW,
c) tereny pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y  UO,
d) tereny na cele mieszkaniowo  us³ugowe - MNU,
e) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz rekreacyjna (letniskowa)  MN,ML,
f) strefa ciszy w obrêbie Jeziora Ro¿nowskiego (Uchwa³a Rady Powiatu z dnia 7 kwietnia
2000 roku nr 133/XVI/2000 w sprawie zakazu u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych z napêdem
spalinowym na Jeziorze Ro¿nowskim) - od przystani na tzw. Koszarce (od dzia³ki nr 65/9
Znamirowice-Za³ê¿e) do zapory w Ro¿nowie.
2. Polityka przestrzenna.
1) Wprowadza siê obowi¹zek ochrony przed ha³asem poprzez:
a) lokalizacjê obiektów mog¹cych byæ uci¹¿liwymi akustycznie dla otoczenia w miejscach
do tego przeznaczonych,
b) prawid³owe lokalizowanie parkingów, placów postojowych, przystanków autobusowych
w stosunku do poszczególnych stref funkcjonalnych objêtych ochron¹ przed ha³asem (na
obrze¿ach, w pasach drogowych, w miejscach wydzielonych),
c) realizowanie ekranów akustycznych wzd³u¿ tras komunikacyjnych uci¹¿liwych dla otoczenia (krzewy, ¿ywop³oty, ogrodzenia w formie ekranów akustycznych),
d) przestrzeganie prawid³owo ustalonych linii zabudowy oraz korygowanie ich w wypadku
przekroczeñ natê¿eñ ha³asu (w wyniku badañ kontrolnych),
e) wyposa¿enie istniej¹cej zabudowy zlokalizowanej w s¹siedztwie dróg ponadlokalnych
w t³umi¹ce rodki ochronne (potrójne szklenie okien, izolacje akustyczne cian, us³ugi
w parterach budynków piêtrowych itp.),
f) wykszta³cenie mechanizmów finansowania kontroli natê¿eñ ha³asu w poszczególnych strefach funkcjonalnych Gminy,
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g) zobowi¹zanie jednostek organizacyjnych korzystaj¹cych z maszyn lub urz¹dzeñ mog¹cych powodowaæ powstawanie wibracji, oddzia³uj¹cych ujemnie na otaczaj¹ce budynki
i ludzi w budynkach, dla stosowania odpowiednich rodków technicznych eliminuj¹cych
lub ograniczaj¹cych przenikanie wibracji do rodowiska,
h) ograniczenie przenikania ha³asu i wibracji do rodowiska przy wykonywaniu robót budowlanych polegaj¹cych w szczególnoci na modernizacji i remoncie dróg,
i) w obrêbie strefy ciszy na Zbiornika Ro¿nowskim  zakaz u¿ywania jednostek z napêdem
spalinowym  wg p.1,pp.1)e).
2) Obowi¹zuj¹c¹ strefê ciszy w obrêbie Zbiornika Ro¿nowskiego, kwalifikuje siê, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, jako obszar cichy poza aglomeracj¹, który nie powinien byæ
nara¿ony na oddzia³ywanie ha³asu komunikacyjnego, przemys³owego lub pochodz¹cego
z dzia³alnoci rekreacyjno-wypoczynkowej.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

2.

Strefy zagro¿enia
powodziowego
i melioracyjne.
NR 12
NR 12A
NR 12B
NR 12C
NR 12D

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wprowadza siê obowi¹zek ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Gminy.
2) Wyznacza siê strefê  bezporedniego zagro¿enia powodziowego NR 12 - w obrêbie lokalnych cieków wodnych .
3) Wyznacza siê strefy zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajca, w obrêbie kana³u zrzutowego:
12A - strefa przep³ywu wód - 1200 m3/s,
12B - strefa przep³ywu wód  1500 m3/s,
12C - strefa przep³ywu wód  2200 m3/s,
12D - strefa najwy¿szego przep³ywu wód - 3600 m3/s.
3) Wyznacza siê strefê zagro¿enia podtopieniem  w obrêbie lokalnych potoków, dla których
nie wyznacza siê strefy bezporedniego zagro¿enia powodziowego (strefy zagro¿enia
podtopieniem nie okrela siê graficznie).
2. Polityka przestrzenna.
1) W strefie bezporedniego zagro¿enia powodziowego lokalnych cieków wodnych NR 12
obowi¹zuje:
a) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej na terenach z dodatkowym symbolem ZZ,
b) w obrêbie cieków wodnych dopuszcza siê sposób u¿ytkowania i dzia³alnoæ inwestycyjn¹ wg §28 p.4,pp.1) - tereny wód powierzchniowych - cieków wodnych (WS).
2) W strefach bezporedniego zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajec  w obrêbie kana³u
zrzutowego obowi¹zuje:
a) w strefie NR 12-A (od koryta rzeki do zasiêgu przep³ywu wód powodziowych Q 1200m3/
s) - zakaz realizacji zabudowy kubaturowej - wszelka dzia³alnoæ w strefie NR 12-A wymaga uzgodnienia z ZEW Ro¿nów,
b) w strefie NR 12-B (od zasiêgu przep³ywu wód powodziowych Q 1200 m3/s do zasiêgu
przep³ywu wód Q 1500 m3/s) - zakaz realizacji zabudowy kubaturowej - wszelka dzia³alnoæ w strefie NR 12-B wymaga uzgodnienia z ZEW Ro¿nów,
c) w strefie NR 12-C (od zasiêgu przep³ywu wód powodziowych Q 1500 m3/s do zasiêgu
przep³ywu wód Q 2200 m3/s) dopuszcza siê zabudowê kubaturow¹ oraz urz¹dzenia z ni¹
zwi¹zane, pod warunkiem dostosowania rozwi¹zañ funkcjonalnych oraz konstrukcyjnotechnicznych projektowanej zabudowy i uzbrojenia terenów do wystêpuj¹cych zagro¿eñ
- wszelka dzia³alnoæ w strefie NR 12-C
- wymaga uzgodnienia z ZEW Ro¿nów,
d) w strefie NR 12-D od zasiêgu przep³ywu wód powodziowych Q 2200 m3/s do zasiêgu
przep³ywu wód Q 3600 m3/s) dopuszcza siê zabudowê kubaturow¹ oraz urz¹dzenia z ni¹
zwi¹zane, pod warunkiem dostosowania rozwi¹zañ funkcjonalnych oraz konstrukcyjnotechnicznych projektowanej zabudowy i uzbrojenia terenów do wystêpuj¹cych zagro¿eñ
- wszelka dzia³alnoæ w strefie NR 12-D
- wymaga uzgodnienia z ZEW Ro¿nów.
3) W strefie zagro¿enia podtopieniem - w obrêbie lokalnych potoków, dla których nie wyznaczono strefy bezporedniego zagro¿enia powodziowego a) na terenach rolnych - otwartych obowi¹zuje zachowanie pasów wolnych od zabudowy min15 m od cieków wodnych,
b) na terenach rolnych z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz budowlanych obowi¹zuje zachowanie
pasów wolnych od zabudowy - min 7 m od cieków wodnych,
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c) zmniejszenie odleg³oci okrelonych w pp. 3)a)b) mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹ w³aciwego administratora cieku  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
d) obszary, o których mowa w pp. 3)a)b) okrela siê wy³¹cznie w tekcie planu.
4) W pasach ochronnych (w strefach zagro¿enia powodziowego oraz zagro¿enia podtopieniem) lokalnych potoków nowoprojektowana zieleñ winna byæ tak dobrana, by nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz konserwacji i eksploatacji cieków wodnych,
5) Dopuszcza siê remonty i prace regulacyjne w obrêbie rzek i potoków - zgodnie z przepisami
ochrony rodowiska,
6) Przy projektowaniu nowych przepraw przez cieki wodne nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne oraz przyj¹æ parametry nie zawê¿aj¹ce wiat³a koryta danego cieku.
7) Na terenach zmeliorowanych (systemami drenarskimi i otwartymi rowami) w przypadku
nowych inwestycji nakazuje siê administracyjne wy³¹czenie tych terenów z u¿ytkowania nie dopuszczaj¹cego do szkód w przyleg³ych urz¹dzeniach  we w³aciwym zakresie.
8) Przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych na regulacji wód oraz budowie
zabezpieczeñ przeciwpowodziowych nale¿y uwzglêdniæ potrzebê zachowania dolin rzecznych w stanie równowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿norodnoci biologicznej.
9) Podczas grodzenia nieruchomoci obwi¹zuje zachowanie pasa ochronnego dostêpu do wód
1,5 m od cieków wodnych, w celu umo¿liwienia wykonywania obowi¹zków administratorom cieków  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- modernizacje dróg w s¹siedztwie cieków wodnych  zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ obiekty in¿ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),
- Prawo wodne z 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pón. zm.).
4. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa bezporedniego zagro¿enia powodziowego lokalnych cieków wodnych- NR12,
- strefy zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajca- NR12-A, NR12-B, NR12-C, NR 12D,
- terenów zagro¿enia podtopieniem w obrêbie pasów o szerokoci -12 m na terenach rolnych
oraz -7 m na terenach budowlanych - nie wyznacza siê graficznie.

3.

Strefy
osuwiskowe,
strefy
o niekorzystnych
warunkach
geotechnicznych,
tereny erozyjne.
NR 11-A
NR 11-B
NR 11-C
NR 11-D
NR 11-E

1. Ustalenia podstawowe.
1) W planie wyznacza siê strefy osuwiskowe NR 11, w tym:
a) NR 11-A - osuwisk aktywnych,
b) NR 11-B - osuwisk czêciowo aktywnych,
c) NR 11-C - osuwisk nieaktywnych.
2) W planie wyznacza siê strefy o niekorzystnych warunkach geotechnicznych obejmuj¹ce tereny o spadkach ponad 10%, nara¿one na siln¹ erozjê i mo¿liwoæ powstawania
ró¿norodnych procesów denudacyjnych (zmywów, sp³ywów, z³azisk, obrywów, itp.),
w tym:
a) NR 10-D - o wy¿szym stopniu zagro¿enia procesami denudacyjnymi,
b) NR 10-E - o ni¿szym stopniu zagro¿enia procesami denudacyjnymi.
2. Polityka przestrzenna.
1) W zwi¹zku z trudnymi warunkami fizjograficznymi oraz wystêpowaniem na obszarze Gminy licznych procesów erozyjno-osuwiskowych, ka¿da inwestycja - winna posiadaæ - okrelone w projekcie budowlanym: szczegó³owy opis konstrukcji obiektów oraz szczegó³owe
warunki posadowienia obiektów, ustalone na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów 
w szczególnoci w dostosowaniu do lokalnych warunków gruntowych oraz kategorii projektowanych obiektów oraz wprowadza siê obowi¹zek dostosowania wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
2) Zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej w strefach osuwiskowych NR 11-A, NR 11-B
oraz NR 11-C.
a) W strefach osuwiskowych, na terenach z dodatkowym oznaczeniem -OS, w obrêbie istniej¹cych struktur osadniczych, dopuszcza siê dzia³alnoæ remontowo-budowlan¹ (remonty bie¿¹ce i kapitalne, bez mo¿liwoci rozbudowy, dobudowy, nadbudowy i przebudowy
obiektów kubaturowych) oraz dzia³alnoæ remontowo-budowlan¹ w obrêbie istniej¹cych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) i komunikacji (dojæ i dojazdów)
pod warunkiem dostosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-technicznych planowanych zamierzeñ do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
b) W strefach osuwiskowych, na terenach z dodatkowym oznaczeniem -OS, na terenach
po³o¿onych poza istniej¹cymi strukturami osadniczymi, wprowadza siê zakaz realizacji
nowych obiektów kubaturowych, dla inwestycji sieciowych i drogowych (niezbêdnych
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dojæ i dojazdów) nale¿y i wskazaæ optymalny przebieg, z dostosowaniem rozwi¹zañ technicznych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
3) Zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D oraz NR 10-E.
a) W strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, na terenach z dodatkowym
oznaczeniem - ZO, dopuszcza siê dzia³alnoæ remontowo-budowlan¹ w obrêbie istniej¹cych struktur osadniczych (remonty bie¿¹ce i kapitalne, z mo¿liwoci¹ rozbudowy, dobudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów kubaturowych) oraz realizacjê nowych obiektów budowlanych, pod warunkiem dostosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-technicznych
projektowanych obiektów kubaturowych oraz systemów infrastruktury technicznej i komunikacji zw. z planowanymi inwestycjami - do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
4) Nak³ada siê obowi¹zek informowania inwestorów o zagro¿eniu osuwiskami oraz o ich pe³nej odpowiedzialnoci za ewentualne skutki pope³nionych b³êdów.
5) Nak³ada siê obowi¹zek sta³ego monitoringu procesów osuwiskowych na obszarze Gminy,
natychmiastowego zabezpieczenia zagro¿onych obiektów, oraz okrelenia granic zagro¿onych terenów.
6) Na terenach erozyjnych nale¿y podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu zahamowanie degradacji
gleb, poprzez stosowanie w³aciwego sposobu uprawiania ziemi oraz systemu i rodzaju
upraw.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, z dnia 24 wrzenia 1998 roku,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).
4. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefy o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D, 10-E,
- strefy osuwiskowe NR 11-A, 11-B, 11-C,
- zasiêg terenów erozyjnych pokrywa siê ze strefami osuwiskowymi NR 11-A, NR 11-B, NR 11C oraz ze strefami o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D, NR 10-E.

4.

Strefy po¿arowe.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi¹zuje przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych oraz wynikaj¹cych z nich stref
bezpieczeñstwa.
2. Polityka przestrzenna.
1) Przy prowadzeniu polityki inwestycyjnej nale¿y zachowaæ w³aciwe odleg³oci pomiêdzy
istniej¹cymi i projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego osadnictwa
oraz infrastruktury technicznej i komunikacji, a w szczególnoci przy lokalizacji obiektów
budowlanych w terenach czêciowo zabudowanych, po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie terenów lenych, nale¿y przestrzegaæ przepisów przeciwpo¿arowych reguluj¹cych odleg³oæ projektowanych obiektów od ciany lasu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2) Na obszarze Gminy obowi¹zuje w szczególnoci:
a) zabezpieczenie przeciwpo¿arowe lasów, ³¹k i wrzosowisk,
b) zabezpieczenie przeciwpo¿arowe zbiorów p³odów rolnych,
c) zabezpieczenie przeciwpo¿arowe obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
d) tworzenie i uzupe³nianie sieci dróg po¿arowych,
e) zapewnienie na terenach zabudowanych odpowiedniej sieci hydrantów przeciwpo¿arowych.
3. Podstawowe normy i zarz¹dzenia:
- Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad zabezpieczenia przeciwpo¿arowego lasów (Dz. U. nr 73, poz. 824),
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
nr 121, poz. 1138),
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U.
nr 121, poz. 1137).

5.

Strefa ochronna
specjalna.
NR 13

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze Gminy obowi¹zuje przestrzeganie przepisów obowi¹zuj¹cych w strefie ochronnej
specjalnej.
2) Zasiêg strefy: tereny wsi Przydonica oraz Jelna - w promieniu 1000 m od szczytu góry
Kobylnica.
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Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego.
2. Polityka przestrzenna.
1) Wszelkie inwestycje oraz zmiana sposobu u¿ytkowania terenów strefy specjalnej wymagaj¹
uzgodnienia z inspekcj¹ sanitarn¹ oraz w³aciwymi organami wojskowymi.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa ochronna specjalna  NR 13.

6.

Strefa
eksploatacyjna
zbiorników
wodnych.
NR 27
NR 12-E
NR 12-F
NR 12-G

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wyznacza siê strefê eksploatacyjn¹ zbiorników wodnych  Ro¿nów i Czchów, pozostaj¹c¹ pod zarz¹dem Zespo³u Elektrowni Wodnych Ro¿nów.
2) Strefa eksploatacyjna ZEW -Ro¿nów obejmuje tereny dla potrzeb ZEW - Ro¿nów, po³o¿one w pasie przybrze¿nym zbiorników wodnych, w tym:
a) strefê NR 12-E rezerwy powodziowej - od rzêdnej 270 m n.p.m. do rzêdnej 272,50 m
n.p.m. - przy Zbiorniku Ro¿nowskim,
b) strefê NR 12-F - od rzêdnej 270 m n.p.m. (max rzêdnej piêtrzenia) - przy Zbiorniku Ro¿nowskim do granicy w³asnoci ZEW - Ro¿nów,
c) strefê NR 12-G - od rzêdnej 234,50 m n.p.m. (max rzêdnej piêtrzenia) - przy Zbiorniku
Czchowskim do granicy w³asnoci ZEW - Ro¿nów,
d) strefê NR 27 - zasiêg w³asnoci ZEW Ro¿nów).
2. Polityka przestrzenna.
1) W strefie eksploatacyjnej zbiorników wodnych Ro¿nów i Czchów:
a) utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie i u¿ytkowanie nadbrze¿y zbiorników,
b) obowi¹zuje zakaz podejmowania inwestycji mog¹cych utrudniaæ eksploatacjê zbiorników wodnych, wszelka dzia³alnoæ w strefie eksploatacyjnej zbiorników wodnych oraz
sposób u¿ytkowania i zagospodarowania terenów tej strefy - wg zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowania terenów - w uzgodnieniu z ZEW.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
strefa eksploatacyjna zbiorników wodnych - NR 27 (zasiêg w³asnoci ZEW-Ro¿nów), NR 12-F
(zw. z utrzymaniem rezerwy powodziowej), NR 12-E oraz 12-G (max rzêdne piêtrzenia wód
zbiorników).

DZIA£ IV
STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.
ROZDZIA£ 1
STREFA ROLNICZO-LENA
§ 22
1. Wyznacza siê strefê rolniczo-len¹ obejmuj¹c¹ tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonymi symbolami na rysunku planu - o nastêpuj¹cych formach u¿ytkowania:
1) tereny zieleni lenej w Administracji Lasów Pañstwowych - ZL-A.L.P.,
2) tereny zieleni lenej poza Administracj¹ Lasów Pañstwowych - ZL,
3) tereny zieleni lenej o szczególnych warunkach przyrodniczych - ZL-LN,
4) tereny zieleni lenej o szczególnych wartociach krajobrazowych - ZL-LK,
5) tereny zieleni lenej w obszarach ródliskowych - ZL-LW,
6) tereny rolne przeznaczone dla upraw sadowniczych z dopuszczeniem zalesienia - RS/RD,
7) tereny rolne przeznaczone dla upraw ³¹kowo-pastwiskowych z dopuszczeniem zalesienia - RZ/RD,
8) tereny rolne przeznaczone do zalesienia - RD,
9) tereny zadrzewieñ przeznaczone do zalesienia - LZ/LD.

2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej i ochrony rodowiska w obrêbie strefy rolniczo-lenej.
1) Utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania, uzupe³nianie
i poszerzanie kompleksów lenych.
2) Przeciwdzia³anie degradacji rodowiska lenego dla zapewnienia harmonijnego rozwoju ¿ycia mieszkañców Gminy.
3) Wykorzystanie obszarów lenych oraz ich najbli¿szego
s¹siedztwa dla realizacji programów z zakresu rekreacji (turystyki i sportu) oraz ochrony zdrowia.
4) Przekszta³canie terenów zieleni lenej zagro¿onych ekspansj¹ osadnictwa w parki lene.
5) Gospodarka lena winna byæ prowadzona zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami o lasach, w szczególnoci w zakresie zasad zachowania, ochrony i powiêkszania zasobów lenych, w powi¹zaniu z innymi elementami rodowiska i z gospodark¹ narodow¹.
6) Gospodarkê len¹ nale¿y prowadziæ w oparciu o plany
urz¹dzenia lasów z uwzglêdnieniem:
a) ochrony warunków klimatycznych,
b) zachowania równowagi przyrodniczej,
c) zachowania lenych zasobów genetycznych,
d) zachowania walorów krajobrazowych,
e) ochrony gleb i terenów nara¿onych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie.
7) Nale¿y przestrzegaæ aktualnych przepisów o ochronie
przyrody w celu zachowania:
a) stabilnoci ekosystemów i utrzymania procesów ekologicznych,
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b) ró¿norodnoci gatunkowej,
c) dziedzictwa geologicznego,
d) ci¹g³oci istnienia gatunków i ekosystemów,
e) w³aciwego stanu zasobów i sk³adników przyrody.
8) Nale¿y bezwzglêdnie chroniæ istniej¹ce na obszarach
lenych koncentracje przyrodnicze o randze:
a) stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieo¿ywionej
(formacji geologicznych, skamienia³oci, tworów mineralnych, fragmentów eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych),
b) u¿ytków ekologicznych (naturalnych cieków i zbiorników wodnych, ródpolnych i ródlenych "oczek
wodnych", kêp drzew i krzewów, bagien, starorzeczy, wychodni skalnych, skarp i kamieñców).
9) Powiêkszanie obszarów lenych poprzez zalesianie
gruntów rolniczo nieprzydatnych, nale¿y prowadziæ
w sposób nie stwarzaj¹cy konfliktów z istniej¹c¹ i projektowan¹ struktur¹ funkcjonalno-przestrzenn¹.
10) Optymalne tereny do zalesienia wskazuje siê na rysunku planu - dopuszcza siê zalesianie innych terenów rolnych, nie wskazanych bezporednio na rysunku planu,
wyselekcjonowanych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wg zastosowanych na rysunku planu symboli
u¿ytkowania dla poszczególnych terenów strefy rolniczo-lenej.
11) Ochrona krajobrazu w obrêbie strefy rolniczo-lenej
obejmuje w szczególnoci krajobraz zalesionych wzniesieñ w pó³nocno-wschodniej oraz po³udniowo-zachodniej czêci Gminy.
12) Szczególn¹ ochron¹ nale¿y obj¹æ tereny lene o znaczeniu wodochronnym i glebochronnym.
3. Ogólne warunki i zasady realizacji inwestycji w strefie rolniczo-lenej:
1) Dla zrównowa¿onego rozwoju strefy rolniczo-lenej nale¿y prowadziæ:
a) monitoring stanu rodowiska terenów biologicznie
czynnych w obrêbie lasów i ich bezporedniej otuliny,
b) dzia³ania ochronne, w celu zachowania terenów otwartych - bez zabudowy.
4. Zasady kszta³towania zabudowy w obrêbie strefy rolniczolenej na terenach rolnych.
1) Parametry zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej, mieszkaniowo-us³ugowej, rekreacyjnej i zagrodowej:
a) zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje
nadziemne, w tym: poddasze u¿ytkowe,
b) podpiwniczenie - max 1,2 m n.p.t., mierzone w rodkowej czêci budynku,
c) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
d) wysokoæ obiektów - max 12 m,
e) dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 35o-45o, w nawi¹zaniu do architektury tradycyjnej.
f) w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5-6
obowi¹zuj¹ ograniczenia wg §19, tabela 4, L.p. 4.
2) Parametry zabudowy techniczno-gospodarczej:
a) max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
b) podpiwniczenie - max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
c) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
d) wysokoæ obiektów - max 9 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
e) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o - 45o,
z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy,
projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
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3) Wskaniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
c) intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
5. Zasady kszta³towania zabudowy w obrêbie strefy rolniczolenej na terenach lenych.
1) Dopuszcza siê realizacjê zabudowy i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ len¹ oraz urz¹dzenia turystyczne,
przy pe³nej ochronie rodowiska lenego, w tym:
a) obowi¹zuj¹ parametry kszta³towania zabudowy w dostosowaniu do zabudowy istniej¹cej, projektowanej
funkcji oraz wymagañ technologicznych - w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,
b) wskaniki wykorzystania terenów przeznaczonych
pod inwestycje - w dostosowaniu do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
6. Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych w obrêbie strefy rolniczo-lenej na terenach zabudowy istniej¹cej.
1) Dopuszcza siê odstêpstwa od okrelonych ustaleniami
planu parametrów kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie terenów z istniej¹c¹
zabudow¹, t.j.: przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych
oraz innych przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy budynków).
2) W obrêbie dzia³ek siedliskowych zabudowy zagrodowej i innych, nie wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
dopuszcza siê uzupe³nianie i przekszta³canie istniej¹cej
zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych oraz realizacjê
nowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ, niezbêdnych
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania
terenów (obiektów mieszkalnych, us³ugowych, gospodarczych, gara¿y, obiektów i urz¹dzeñ technicznych,
obiektów zw. z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ i itp.) - w zale¿noci od dotychczasowego lub planowanego sposobu
u¿ytkowania okrelonego terenu, oraz prowadzonej lub
projektowanej dzia³alnoci - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
7. Zasady kszta³towania pozosta³ych typów zabudowy w obrêbie strefy rolniczo-lenej - w zale¿noci od funkcji u¿ytkowej obiektów, w dostosowaniu do charakteru otoczenia.
8. Zasady i warunki kszta³towania zabudowy oraz realizacji
inwestycji dla ca³ego obszaru Gminy - § 9.
9. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy rolniczo-lenej.
1) Tereny zieleni lenej w Administracji Lasów Pañstwowych:
ZL-ALP
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- lasy o funkcjach gospodarczych i ochronnych wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami i obiektami niezbêdnymi
do prowadzenia gospodarki lenej oraz utrzymania
form ochrony.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- trasy i urz¹dzenia turystyczne,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 84

 2710 

- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów ZL-ALP:
- dogêszczanie i odnowa drzewostanów poprzez dolesienia area³u lenego z uwzglêdnieniem lokalnych ekosystemów,
- ochrona istniej¹cych powi¹zañ ekologicznych,
- tworzenie lokalnych form ochrony terenów lenych
o wartociach naturalnych,
- przekszta³canie terenów lenych w s¹siedztwie obszarów znacznie zurbanizowanych w parki lene, wszelka
dzia³alnoæ w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2) Tereny zieleni lenej poza Administracj¹ Lasów Pañstwowych:
ZL
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- lasy o funkcjach gospodarczych i ochronnych wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami i obiektami niezbêdnymi
do prowadzenia gospodarki lenej oraz utrzymania
form ochrony.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- trasy i urz¹dzenia turystyczne,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów ZL:
- dogêszczanie i odnowa drzewostanów poprzez dolesienia area³u lenego z uwzglêdnieniem lokalnych ekosystemów,
- ochrona istniej¹cych powi¹zañ ekologicznych,
- tworzenie lokalnych form ochrony terenów lenych
o wartociach naturalnych,
- przekszta³canie terenów lenych w s¹siedztwie obszarów znacznie zurbanizowanych w parki lene, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3) Tereny zieleni lenej o szczególnych wartociach przyrodniczych:
ZL-LN
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- lasy o funkcjach gospodarczych i ochronnych, o szczególnych wartociach przyrodniczych wraz z towarzysz¹cymi
urz¹dzeniami i obiektami niezbêdnymi do prowadzenia
gospodarki lenej oraz utrzymania form ochrony.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- funkcje gospodarcze do czasu wprowadzenia lokalnych
form ochrony przyrody,
- trasy i urz¹dzenia turystyczne,
- urz¹dzenia informacyjne (oznaczenie granic szczególnej ochrony terenów lenych),
- systemy ochronne niezbêdne do zabezpieczenia przed
dewastacj¹ i zmianami w obrêbie naturalnych ekosystemów lenych,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów ZL-LN:
- dzia³ania dla utrzymania wartociowych zespo³ów florystyczno-faunistycznych w obrêbie istniej¹cych eko-
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systemów, w celu utrzymania ich naturalnej ewolucji
i rozwoju,
- tworzenie lokalnych form ochrony zespo³ów lenych
o szczególnych wartociach przyrodniczych.

4) Tereny zieleni lenej o szczególnych wartociach krajobrazowych:
ZL-LK
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- lasy o funkcjach gospodarczych i ochronnych, o szczególnych wartociach krajobrazowych wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami i obiektami niezbêdnymi do
prowadzenia gospodarki lenej oraz utrzymania form
ochrony.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- funkcje gospodarcze do czasu wprowadzenia lokalnych
form ochrony krajobrazu lenego,
- trasy i urz¹dzenia turystyczne,
- urz¹dzenia informacyjne (oznaczenie punktów i tras
widokowych oraz granic szczególnej ochrony terenów
lenych),
- systemy ochronne niezbêdne do zabezpieczenia przed
dewastacj¹ i zmianami w obrêbie naturalnego krajobrazu.
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów ZL-LK:
- ochrona lenych dominant krajobrazowych,
- powiêkszanie istniej¹cych terenów lenych, z uwzglêdnieniem walorów krajobrazowych (ochrona punktów
i powi¹zañ widokowych).
5) Tereny zieleni lenej w obszarach ródliskowych: ZL-LW
a) U¿ytkowanie podstawowe.
- lasy o funkcjach gospodarczych i ochronnych wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami i obiektami niezbêdnymi
do prowadzenia gospodarki lenej oraz utrzymania
form ochrony.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- trasy i urz¹dzenia turystyczne (cile wytyczone trasy
turystyczne) przy pe³nej ochronie róde³ i cieków wodnych,
- urz¹dzenia informacyjne (oznaczenie terenów z ograniczon¹ i wykluczon¹ dostêpnoci¹ ze wzglêdu na zasoby wodne: ród³a i cieki ród³owe),
- systemy ochronne niezbêdne do zabezpieczenia zasobów wodnych (ródlisk),
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów ZL-LW:
- niezbêdne dzia³ania dla ochrony zasobów wodnych
oraz obszarów ródliskowych, dolesienia,
- ochrona istniej¹cych ekosystemów, ich naturalnej
ewolucji i rozwoju,
- wykluczenie dzia³añ mog¹cych powodowaæ zmianê
stosunków wodnych oraz ograniczenie powi¹zañ ekologicznych.
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6) Tereny rolnicze przeznaczone dla upraw sadowniczych
z dopuszczeniem zalesienia:
RS/RD
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- uprawy sadownicze,
- zalesienia.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- uprawy rolne,
- urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej lub lenej,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów RS/RD:
- ze wzglêdu na znaczne spadki oraz procesy erozyjnoosuwiskowe nale¿y wykorzystaæ tereny RS/RD dla
upraw sadowniczych lub zalesienia w ca³oci lub
w czêci - w zale¿noci do warunków lokalnych,
- dopuszcza siê uprawy systemem tarasowym,
- zaleca siê dzia³ania stabilizuj¹ce procesy erozyjne oraz
osuwiskowe.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RS/
RD w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D oraz NR 10-E:
- utrzymanie istniej¹cych siedlisk zabudowy rolniczej
i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji oraz realizacji nowych obiektów budowlanych - w obrêbie dzia³ek siedliskowych
rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych na terenach
otwartych.
e) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RS/
RD w strefach osuwiskowych NR 11-A, NR 11-B oraz
NR 11-C:
- utrzymanie istniej¹cych siedlisk zabudowy rolniczej
i pozarolniczej, z dopuszczeniem dzia³alnoci remontowo-budowlanej, bez mo¿liwoci realizacji nowych
obiektów kubaturowych - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych na terenach
otwartych.
f) Na terenach RS/RD w szczególnoci obowi¹zuj¹ - w zale¿noci od warunków lokalnych okrelonych na rysunku planu - ustalenia dla stref o niekorzystnych warunkach geotechnicznych - NR 10-D, NR 10-E oraz dla stref
osuwiskowych NR 11-A, NR 11-B, NR 11-C - §21, tabela
6, L.p.3.
7) Tereny rolnicze przeznaczone dla upraw ³¹kowo-pastwiskowych z dopuszczeniem zalesienia:
RZ/RD
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska),
- zalesienia.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- uprawy rolne aktualnie prowadzone,
- urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej lub lenej,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
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d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RZ/
RD w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D oraz NR 10-E:
- utrzymanie istniej¹cych siedlisk zabudowy rolniczej
i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji oraz realizacji nowych obiektów budowlanych - w obrêbie dzia³ek siedliskowych
rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych na terenach
otwartych.
e) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RZ/
RD w strefach osuwiskowych NR 11-A, NR 11-B oraz
NR 11-C:
- utrzymanie istniej¹cych siedlisk zabudowy rolniczej
i pozarolniczej, z dopuszczeniem dzia³alnoci remontowo-budowlanej, bez mo¿liwoci realizacji nowych
obiektów kubaturowych - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz realizacji nowych obiektów ku-baturowych na terenach
otwartych.
f) Na terenach RZ/RD w szczególnoci obowi¹zuj¹ - w zale¿noci od warunków lokalnych okrelonych na rysunku planu - ustalenia dla stref o niekorzyst-nych warunkach geotechnicznych NR 10-D, NR 10-E oraz dla stref
osuwi-skowych NR 11-A, NR 11-B, NR 11-C - §21, tabela
6, L.p.3.
8) Tereny rolne przeznaczone do zalesienia:

RD

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zalesienia.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- uprawy sadownicze,
- urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce lenej,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów RD oraz
RD-RW:
- zalesienia nale¿y prowadziæ w sposób kompleksowy,
z uwzglêdnieniem lokalnych ekosystemów, w obrêbie
terenów rolnych o nasilonych procesach denudacyjnych, o charakterze erozyjnym, znacznych spadkach
i predyspozycjach osuwiskowych, szczególnie w obrêbie ni¿szych klas bonitacyjnych, w s¹siedztwie istniej¹cych enklaw i zespo³ów lenych, zadrzewieñ oraz na
obszarach ródliskowych.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RD:
- zakaz tworzenia siedlisk osadniczych oraz realizacji
obiektów kubaturowych.
9) Tereny zadrzewieñ przeznaczone do zalesienia:

LZ/LD

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zadrzewienia o charakterze lenym (ródpolne i ródlene) predysponowane do przekszta³cenia w tereny lene.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zieleñ lena,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
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- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów LZ/LD:
- przekszta³canie terenów zadrzewieñ w tereny lene,
w szczególnoci kompleksy po³o¿one w s¹siedztwie zespo³ów i enklaw lenych),
- utrzymanie i ochrona istniej¹cych zadrzewieñ do czasu
realizacji kompleksowych przekszta³ceñ systemowych,
- dzia³ania na rzecz utrzymania lokalnych ekosystemów.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów LZ/LD:
- zakaz tworzenia siedlisk osadniczych oraz realizacji
obiektów kubaturowych.
ROZDZIA£ 2
STREFA ROLNICZO-OSADNICZA
§ 23
1. Wyznacza siê strefê rolniczo-osadnicz¹ obejmuj¹c¹ tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonymi symbolami na rysunku planu - o nastêpuj¹cych
formach u¿ytkowania:
1) tereny rolniczo-osadnicze przeznaczone do zabudowy
rolniczej - RM,
2) tereny u¿ytków rolnych (gruntów ornych) - RP,
3) tereny sadów - RS,
4) tereny ³¹k i pastwisk - RZ,
5) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach ochronnych oraz na obszarach ochrony róde³, ujêæ
wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹ RP-RW, RS-RW, RZ-RW,
6) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach ograniczeñ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz
w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych - RP-RT, RSRT, RZ-RT,
7) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych RP-RE, RS-RE, RZ-RE,
8) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska)
o szczególnych wartociach krajobrazowych - RP-RK,
RS-RK, RZ-RK,
9) tereny rolne w strefach ochrony kompleksów rolnych
- RP-RB,
10) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska, zadrzewienia) w strefach zagro¿enia powodziowego - RPZZ, RS-ZZ, RZ-ZZ, LZ-ZZ,
11) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach zagro¿enia powodziowego z warunkowym dopuszczeniem zabudowy - RP-ZW, RS-ZW, RZ-ZW,
12) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach osuwiskowych - RP-OS, RS-OS, RZ-OS,
13) tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych - RPZO, RS-ZO, RZ-ZO,
14) tereny zadrzewieñ przeznaczone do utrzymania - LZ.
2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej i ochrony rodowiska w obrêbie strefy rolniczo-osadniczej.
1) Utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, wymiany substancji budowlanej oraz odtwarzania siedlisk osadniczych za wyj¹tkiem sytuacji szczególnych, zw. z zagro¿eniem
powodziowym, osuwiskowym, przeszkodami zw. z uk³adem komunikacyjnym lub infrastruktur¹ techniczn¹ itp.
2) Rozwój systemów osadnictwa w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ, przy pe³nej ochronie wartocio-
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wych kompleksów rolnych, przyrodniczych, lokalnego
krajobrazu oraz tradycji kulturowej.
3) Realizacja programów rozwoju rolnictwa zgodnie z kierunkiem w³aciwym dla danego obszaru.
4) Przeciwdzia³anie degradacji rodowiska rolnego, poprzez ograniczanie stosowania rodków chemicznych,
preferowanie nawozów naturalnych oraz biologicznych
metod walki ze szkodnikami upraw rolnych.
5) Realizacja zbiorowych oraz indywidualnych systemów
zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania
cieków, likwidacja dzikich wysypisk mieci, realizacja
kompleksowego systemu gromadzenia, segregacji
i usuwania odpadów - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6) Przeciwdzia³anie rozdrobnieniu area³u rolnego na rzecz
sprzyjania tendencjom powiêkszania gospodarstw.
7) Ochrona gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych przed zainwestowaniem.
8) Realizacja planu ochrony gruntów rolnych przed erozj¹
gleb.
9) Realizacja programu zalesiania gruntów najs³abszych,
nieu¿ytków i gruntów rolniczo nieprzydatnych.
10) Zakaz lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ degraduj¹cych
w szerszym zasiêgu rodowisko, w zakresie zdolnoci
produkcyjno-rolniczej.
11) Prowadzenie dzia³alnoci rolniczej - z zakresu drobnej
wytwórczoci, hodowli lub us³ug zwi¹zanych z rolnictwem, pod warunkiem zabezpieczenia rodowiska przed
ska¿eniem oraz dokonania uzgodnieñ z instytucjami
ochrony rodowiska i inspekcji sanitarnej.
12) Uci¹¿liwoæ obiektów o charakterze produkcyjno-przetwórczym winna mieciæ siê w granicach w³asnoci.
13) Architektura obiektów kubaturowych winna byæ kszta³towana wg wytycznych regionalnych, okrelonych dla
poszczególnych typów zabudowy.
14) Ochrona krajobrazu w obrêbie strefy rolniczo-osadniczej obejmuje:
a) krajobraz kulturowy rolny bez zabudowy - zwarte
kompleksy u¿ytków rolnych i zielonych z zadrzewieniami ródpolnymi oraz otulin¹ biologiczn¹ cieków
wodnych,
b) krajobraz kulturowy rolniczo-osadniczy - z zabudow¹
rozproszon¹ oraz terenami upraw rolnych.
15) Optymalne tereny do zalesienia wskazuje siê na rysunku planu - dopuszcza siê zalesianie innych terenów rolnych, nie wskazanych bezporednio na rysunku planu,
wyselekcjonowanych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wg ustaleñ dla poszczególnych terenów strefy
rolniczo-osadniczej.
3. Ogólne warunki i zasady realizacji inwestycji w strefie
rolniczo-osadniczej.
1) W obrêbie strefy rolniczo-osadniczej realizacja zabudowy rolniczej na terenach otwartych oraz tworzenie nowych siedlisk zabudowy zagrodowej, uwarunkowana jest
posiadaniem przez inwestora area³u rolnego o powierzchni nie mniejszej ni¿ wynosi - okrelana corocznie
przez Urz¹d Gminy Gródek nad Dunajcem rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego na obszarze Gminy.
4. Zasady kszta³towania zabudowy w obrêbie strefy rolniczoosadniczej.
1) Parametry zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej, mieszkaniowo-us³ugowej, zagrodowej oraz zw. z agroturystyk¹
- w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych:
a) zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
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b) podpiwniczenie - max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
c) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
d) wysokoæ obiektów - max 12 m od poziomu terenu
do kalenicy dachu,
e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 35o - 45o,
w nawi¹zaniu do architektury tradycyjnej,
f) w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5-6
obowi¹zuj¹ ograniczenia wg §19, tabela 4, L.p. 4.
2) Parametry zabudowy techniczno-gospodarczej w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych:
a) max - 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
b) podpiwniczenie - max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
c) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
d) wysokoæ obiektów - max 9 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
e) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o
- 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
3) Wskaniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
c) intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
5. Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych zabudowy w obrêbie
strefy rolniczo-osadniczej.
1) Dopuszcza siê odstêpstwa, od okrelonych ustaleniami
planu w §23, p.4, parametrów kszta³towania zabudowy
oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie terenów z istniej¹c¹ zabudow¹, t.j.: przy przeprowadzaniu remontów
bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów bu-dowlanych i innych przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej
zabudowy zw. z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ i techniczno-gospodarczej (gara¿y, kurników, chlewni, przechowalni p³odów rolnych itp.).
2) W obrêbie dzia³ek siedliskowych zabudowy zagrodowej
i innych, nie wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi
z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dopuszcza
siê uzupe³nianie i przekszta³canie istniej¹cej zabudowy
i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych, oraz realizacjê nowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ, niezbêdnych dla dalszego
funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów
(obiektów mieszkalnych, us³ugowych, gospodarczych,
gara¿y, obiektów i urz¹dzeñ technicznych, obiektów zw.
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ - produkcyjnych, gospodarczych,
inwentarsko-sk³adowych itp.) - w zale¿noci od dotychczasowego lub planowanego sposobu u¿ytkowania okrelonego terenu, oraz prowadzonej lub projektowanej
dzia³alnoci - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Zasady kszta³towania pozosta³ych typów zabudowy
w obrêbie strefy rolniczo-osadniczej - w zale¿noci od
funkcji u¿ytkowej obiektów, w dostosowaniu do charakteru otoczenia.
7. Zasady i warunki kszta³towania zabudowy oraz realizacji
inwestycji dla ca³ego obszaru Gminy - §9.
8. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy rolniczo-osadniczej.
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1) Tereny rolniczo-osadnicze przeznaczone do zabudowy
rolniczej:
RM
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza)
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
- budynki s³u¿¹ce gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk³adowe),
- produkcja i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze, hodowla
oraz pozosta³a dzia³alnoæ gospodarcza zw. z rolnictwem,
- u¿ytki rolne (grunty orne),
- sady,
- u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- us³ugi niepubliczne - w obrêbie dzia³ek zagrodowych
(wbudowane lub wolnostoj¹ce),
- uprawy ogrodnicze,
- uprawy pod os³onami,
- obiekty i urz¹dzenia zw. z agroturystyk¹,
- urz¹dzenia obs³ugi turystycznej (cie¿ki wêdrówkowe,
rowerowe, hippiczne) oraz inne niekubaturowe urz¹dzenia rekreacji,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- wody ródl¹dowe (stawy, oczka wodne i inne zbiorniki
wodne),
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów RM:
- tereny RM przeznacza siê dla realizacji zabudowy rolniczej, dzia³alnoci zwi¹zanej z rolnictwem oraz wskazuje siê jako rezerwê perspektywiczn¹ dla realizacji
zabu-dowy pozarolniczej - ze wzglêdu na po³o¿enie
w strategicznej strefie osadnictwa NR 18.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RM:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem
oraz na terenach rolnych - otwartych,
- tworzenie nowych zagród oraz realizacja nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, pod
warunkiem prawnie uregulowanego dostêpu do drogi publicznej, spe³nienia przepisów ochrony rodowiska oraz zachowania w³aciwych odleg³oci od cieków wodnych - wg §21, tabela 6, L.p. 2 oraz wg §18,
tabela 3, L.p.10.
2) Tereny u¿ytków rolnych (gruntów ornych):

RP

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki rolne (grunty orne).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza),
- budynki s³u¿¹ce gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk³adowe),
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- produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze, hodowla oraz pozosta³a dzia³alnoæ gospodarcza zw.
z rolnictwem,
- us³ugi niepubliczne w obrêbie dzia³ek zagrodowych
(wbudowane lub wolnostoj¹ce),
- uprawy ogrodnicze,
- uprawy pod os³onami,
- obiekty i urz¹dzenia zw. z agroturystyk¹,
- urz¹dzenia obs³ugi turystycznej (cie¿ki wêdrówkowe,
rowerowe, hippiczne) oraz inne niekubaturowe urz¹dzenia rekreacji,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- wody ródl¹dowe (stawy, oczka wodne i inne zbiorniki
wodne),
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów RP:
- tereny RP wyznacza siê dla upraw rolnych na gruntach
ornych, z dopuszczeniem zabudowy rolniczej, z preferencjami dla dogêszczania istniej¹cych siedlisk i przysió³ków,
- ochrona wartoci produkcyjnych - rolniczych poprzez
spe³nienie norm ochrony rodowiska w zakresie systemów upraw, dzia³alnoci produkcyjnej i hodowli,
- ochrona przed niekontrolowanym rozwojem osadnictwa.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RP:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem
oraz na terenach rolnych - otwartych,
- tworzenie nowych zagród oraz realizacja nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych pod warunkiem
prawnie uregulowanego dostêpu do drogi publicznej,
spe³nienia przepisów ochrony rodowiska oraz zachowania w³aciwych odleg³oci od cieków wodnych - wg
§21, tabela 6, L.p. 2 oraz wg §18, tabela 3, L.p.10.
e) Tereny o symbolach u¿ytkowania RP,RS oraz RP,RZ przeznacza siê na u¿ytki rolne, w tym g³ównie grunty orne
RP, sady RS lub ³¹ki RZ z ³¹cznymi warunkami u¿ytkowania okrelonymi dla terenów RP,RS lub RP,RZ.
3) Tereny sadów:

RS

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- uprawy sadownicze.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza),
- budynki s³u¿¹ce gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk³adowe),
- produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze, hodowla oraz pozosta³a dzia³alnoæ gospodarcza zw.
z rolnictwem,
- us³ugi niepubliczne w obrêbie dzia³ek zagrodowych
(wbudowane lub wolnostoj¹ce),
- uprawy ogrodnicze,
- uprawy pod os³onami,
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- obiekty i urz¹dzenia zw. z agroturystyk¹,
- urz¹dzenia obs³ugi turystycznej (cie¿ki wêdrówkowe,
rowerowe, hippiczne) oraz inne, niekubaturowe urz¹dzenia rekreacji,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- wody ródl¹dowe(stawy, oczka wodne i inne zbiorniki
wodne),
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów RS:
- zmiana u¿ytkowania terenów RS winna wynikaæ z aktualnych warunków lokalnych.
- ochrona przed niekontrolowanym rozwojem osadnictwa.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RS:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem
oraz na terenach rolnych - otwartych,
- tworzenie nowych zagród oraz realizacja nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych pod warunkiem
prawnie uregulowanego dostêpu do drogi publicznej,
spe³nienia przepisów ochrony rodowiska oraz zachowania w³aciwych odleg³oci od cieków wodnych wg §21, tabela 6, L.p. 2 oraz wg §18, tabela 3, L.p.10.
e) Tereny o symbolach u¿ytkowania RP,RS oraz RZ,RS przeznacza siê na u¿ytki rolne, w tym g³ównie grunty orne
RP, sady RS lub ³¹ki RZ z ³¹cznymi warunkami u¿ytkowania okrelonymi dla terenów RP,RS lub RZ,RS.
4) Tereny ³¹k i pastwisk:

RZ

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza),
- budynki s³u¿¹ce gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk³adowe),
- produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze, hodowla oraz pozosta³a dzia³alnoæ gospodarcza zw.
z rolnictwem,
- us³ugi niepubliczne w obrêbie dzia³ek zagrodowych
(wbudowane lub wolnostoj¹ce),
- uprawy ogrodnicze,
- uprawy pod os³onami,
- obiekty i urz¹dzenia zw. z agroturystyk¹,
- urz¹dzenia obs³ugi turystycznej (cie¿ki wêdrówkowe,
rowerowe, hippiczne) oraz inne niekubaturowe urz¹dzenia rekreacji,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- wody ródl¹dowe (stawy, oczka wodne i inne zbiorniki
wodne),
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
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c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów RZ:
- tereny RZ przeznacza siê dla prowadzenia upraw
³¹kowo-pastwiskowych, z dopuszczeniem zabudowy
rolniczej, z preferencjami dla dogêszczania istniej¹cych
siedlisk i przysió³ków,
- utrzymanie istniej¹cych korytarzy ekologicznych dla zachowania siedlisk chronionych gatunków flory i fauny,
- powiêkszanie terenów ³¹k w dolinach cieków wodnych,
- powiêkszanie terenów pastwiskowych w s¹siedztwie
lasów oraz na stromych stokach wzniesieñ,
- ochrona przed niekontrolowanym rozwojem osadnictwa.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów RZ:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem
uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany
substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem oraz na terenach rolnych - otwartych,
- tworzenie nowych zagród oraz realizacja nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, pod warunkiem
prawnie uregulowanego dostêpu do drogi publicznej,
spe³nienia norm ochrony rodowiska oraz zachowania w³aciwych odleg³oci od cieków wodnych wg §21, tabela 6, L.p. 2 oraz wg §18, tabela 3, L.p. 10.
e)Tereny o symbolach u¿ytkowania RP,RZ oraz RS,RZ: przeznacza siê na u¿ytki rolne, w tym g³ównie grunty orne
RP, sady RS oraz ³¹ki RZ z ³¹cznymi warunkami u¿ytkowania okrelonymi dla terenów RP,RZ lub RS,RZ.
5)Tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki) w strefach ochronnychoraz na obszarach ochrony róde³, ujêæ wody oraz
innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹. RPRW, RS-RW, RZ-RW
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki rolne (grunty orne),
- sady,
- u¿ytki zielone ( ³¹ki i pastwiska),
- urz¹dzenia towarzysz¹ce (systemy ochronne), niezbêdne do zabezpieczenia zasobów wodnych.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza)
oraz dzia³alnoæ gospodarcza zw. z rolnictwem, z zachowaniem wymagañ ochrony rodowiska oraz inspekcji sanitarnej),
- zieleñ ochronna w dostosowaniu do lokalnych ekosystemów,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- wody ródl¹dowe,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem -RW:
- ochrona istniej¹cych róde³ i lokalnych ujêæ wód poprzez w³aciwy sposób u¿ytkowania terenów bezporednio z nimi s¹siaduj¹cych,
- wykluczenie ingerencji mog¹cych powodowaæ zmiany
stosunków wodnych, naruszenie powi¹zañ ekologicz-
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nych oraz zanieczyszczenie róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem -RW:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji,
wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw.
z rolnictwem oraz na terenach rolnych - otwartych, pod
warunkiem pe³nego wyposa¿enia w urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania cieków bytowych i gospodarczych,
- szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza siê na okres przejciowy, do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni cieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem -RW w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla stref ochronnych oraz obszarów ochrony róde³,
ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹
NR 7 - § 20, tabela. 5, L.p.4.
6) Tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach ograniczeñ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz
w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych:
RP-RT,
RS-RT, RZ-RT
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- uprawy rolnicze (u¿ytki rolne, u¿ytki zielone),
- systemy ochronne niezbêdne dla funkcjonowania i zabezpieczenia urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz cmentarzy.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne - w zale¿noci od charakteru
strefy, wg ustaleñ szczegó³owych - §20, tabela 5, wg Dzia³u V oraz wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych
na rysunku planu, w tym:
- w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych - NR 17-ZC,
- na obszarach przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska - w otoczeniu oczyszczalni cieków sanitarnych - NR 17-K,
- w strefach ochronnych sieci elektroenergetycznych najwy¿szego napiêcia - NR 17-E.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem -RT:
- dostosowanie istniej¹cego i projektowanego u¿ytkowania do obowi¹zuj¹cych przepisów, w porozumieniu
z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ, zw. z okrelon¹ stref¹
ograniczeñ lub sanitarn¹ - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem -RT:
- utrzymanie istniej¹cego zainwestowania oraz wszelkie zmiany w obrêbie istniej¹cych struktur osadniczych oraz realizacja nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹
zwi¹zanych, obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych
i innych, nie zw. z rolnictwem oraz na terenach rolnych - otwartych, wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach
okrelonych przez w³aciwego zarz¹dcê urz¹dzeñ, zw.
z okrelon¹ stref¹ lub organów kontrolnych urz¹dzeñ,
których strefa dotyczy - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
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7) Tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefach udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych:
RP-RE, RS-RE, RZ-RE
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- uprawy rolne z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi (systemy ochronne), niezbêdnymi do zabezpieczenia z³ó¿ surowców mineralnych.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa zagrodowa oraz dzia³alnoæ gospodarcza
zw. z rolnictwem, w obrêbie terenów z zabudow¹ istniej¹c¹,
- urz¹dzenia zw. z funkcj¹ podstawow¹,
- eksploatacja z³ó¿ - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
- urz¹dzenia informacyjne (oznaczenie terenów z ograniczon¹ i wykluczon¹ dostêpnoci¹) w obrêbie istniej¹cych z³ó¿ surowców mineralnych,
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem -RE:
- wy³¹cznie niezbêdne dzia³ania dla ochrony z³ó¿ surowców mineralnych, w celu umo¿liwienia przysz³ej
eksploatacji.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem -RE:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz budowy nowych obiektów kubaturowych na terenach
otwartych, z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³ó¿,
- dzia³alnoæ górnicza w obrêbie z³ó¿, wy³¹cznie za zgod¹
instytucji ochrony rodowiska i krajobrazu, na podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cej koncesji, po wyznaczeniu
obszaru i terenu górniczego, z obowi¹zkiem rekultywacji terenów po zakoñczeniu eksploatacji.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem -RE w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla stref udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych NR 15 oraz NR 16 - §18, tabela 3, L.p.7.
8) Tereny rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska) w strefie przyrodniczo-krajobrazowej: RP-RK, RS-RK, RZ-RK
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki rolne (grunty orne),
- ³¹ki i pastwiska,
- sady.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- uprawy ogrodnicze,
- trasy rekreacyjne,
- zadrzewienia, zalesienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- zieleñ ³êgowa wzd³u¿ dolin rzecznych,
- wody ródl¹dowe,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
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- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem -RK:
- zachowanie wartoci produkcyjnych - rolniczych i krajobrazowych - przestrzennych,
- przekszta³cenia w³asnociowe warunkuj¹ce powiêkszanie area³u rolnego gospodarstw (scalanie gruntów, przeciwdzia³anie dalszemu rozdrobnieniu terenów rolnych),
- ochrona terenów otwartych,
- ochrona kompleksów rolnych przed degradacj¹,
- dostosowanie systemów upraw do struktury krajobrazu,
- ochrona przed niekontrolowanym rozwojem osadnictwa.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem -RK:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem
uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany
substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem, z dopuszczeniem powiêkszania powierzchni istniej¹cych siedlisk
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz budowy nowych obiektów kuba-turowych na terenach
otwartych.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem -RK w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia
okrelone dla strategicznej strefy przyrodniczo-krajobrazowej NR 19 - §17, tabela 2. L.p.2 oraz dla strefy
ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6 - §19, tabela 4. L.p.4.
9) Tereny rolne (grunty orne) w strefie ochrony kompleksów
rolnych:
RP-RB
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki rolne (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- uprawy ogrodnicze,
- trasy rekreacyjne,
- zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne, w obrêbie jarów i w¹wozów,
- zieleñ ³êgowa wzd³u¿ dolin rzecznych,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem -RB:
- dostosowanie systemów upraw rolnych do lokalnych
warunków glebowych, klimatycznych oraz konfiguracji terenu,
- powiêkszanie area³u istniej¹cych gospodarstw rolnych
(scalanie gruntów),
- stosowanie ekologicznych systemów upraw rolnych,
- ochrona przed niekontrolowanym rozwojem osadnictwa.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem -RB:
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- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem, powiêkszania powierzchni istniej¹cych siedlisk,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz budowy nowych obiektów kubaturowych na terenach
otwartych,
- zakaz upraw pod os³onami.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem - RB w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia dla strategicznej strefy ochrony kompleksów rolnych NR 20 - §17,
tabela 2, L.p.3.
10)Tereny rolnicze (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska, zadrzewienia) w strefach bezporedniego zagro¿enia powodziowego:
RP-ZZ, RS-ZZ, RZ-ZZ, LZ-ZZ
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki rolne (grunty orne),
- u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska).
- sady.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zadrzewienia, zakrzewienia, zalesienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
- wody ródl¹dowe (stawy, oczka wodne, inne zbiorniki
wodne),
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem -ZZ:
- niezbêdne dzia³ania w celu tworzenia systemów ochrony przeciwpowodziowej,
- dostosowanie istniej¹cego u¿ytkowania do obowi¹zuj¹cych przepisów.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem -ZZ:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem
dzia³alnoci remontowo-budowlanej w obrêbie istniej¹cej zabudowy, z obowi¹zkiem dostosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-technicznych remontowanych
obiektów oraz uzbrojenia terenów do wystêpuj¹cych
zagro¿eñ,
- zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych,
nie zw. z rolnictwem,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz budowy nowych obiektów kubaturowych, zakaz upraw
pod os³onami.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem -ZZ w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia
okrelone dla stref zagro¿enia powodziowego rzeki
Dunajca (w obrêbie kana³u zrzutowego) NR 12-A i
NR 12-B oraz strefy bezporedniego zagro¿enia powodziowego lokalnych cieków wodnych NR 12 - §21,
tabela 6,L.p.2.
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11) Tereny rolnicze (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska)
w strefach zagro¿enia powodziowego z warunkowym
dopuszczeniem zabudowy:
RP-ZW, RS-ZW, RZ-ZW
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki rolne (grunty orne),
- sady,
- ³¹ki i pastwiska.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza),
- budynki s³u¿¹ce gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk³adowe),
- produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze, hodowla
oraz pozosta³a dzia³alnoæ gospodarcza zw. z rolnictwem,
- us³ugi niepubliczne w obrêbie dzia³ek zagrodowych
(wbudowane lub wolnostoj¹ce),
- uprawy ogrodnicze, uprawy pod os³onami,
- obiekty i urz¹dzenia zw. z agroturystyk¹,
- urz¹dzenia obs³ugi turystycznej (cie¿ki wêdrówkowe,
rowerowe, hippiczne) oraz inne, niekubaturowe urz¹dzenia rekreacji,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- wody ródl¹dowe (stawy, oczka wodne i inne zbiorniki
wodne),
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem - ZW:
- niezbêdne dzia³ania w celu tworzenia systemów ochrony przeciwpowodziowej,
- dostosowanie istniej¹cego u¿ytkowania rolniczego do
lokalnych warunków hydrolo-gicznych i glebowych.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem - ZW:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem
oraz na terenach rolnych - otwartych,
- tworzenie nowych zagród oraz realizacja nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych pod warunkiem prawnie uregulowanego dostêpu do drogi publicznej, spe³nienia norm ochrony rodowiska, dostosowania rozwi¹zañ funkcjonalnych oraz konstrukcyjno-technicznych projektowanej zabudowy do wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz
zachowania w³aciwych odleg³oci od cieków wodnych wg §21, tabela 6, L.p.2 oraz wg §18, tabela 3, L.p.10.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem
- ZW w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla
strefy zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajec (w obrêbie
kana³u zrzutowego) NR 12-C - §21, tabela 6, L.p.2.
12) Tereny rolnicze (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska)
w strefach osuwiskowych:
RP-OS, RS-OS, RZ-OS
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu,
- u¿ytki rolne (grunty orne ),
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- u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska).
- sady.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- u¿ytki rolne (grunty orne),
- sady,
- zadrzewienia, zakrzewienia, zalesienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
- wody ródl¹dowe (stawy, oczka wodne, inne zbiorniki
wodne),
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem -OS:
- niezbêdne dzia³ania w celu stabilizacji procesów osuwiskowych,
- dostosowanie u¿ytkowania do wystêpuj¹cych zagro¿eñ,
- wprowadzanie zadrzewieñ, zakrzewieñ, zalesieñ na terenach nieprzydatnych dla innych form u¿ytkowania
rolniczego lub wprowadzanie upraw sadowniczych na
stokach o odpowiednich warunkach klimatycznych,
- wprowadzanie upraw tarasowych.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem -OS:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem dzia³alnoci remontowo-budowlanej w obrêbie istniej¹cej
zabudowy, z obowi¹zkiem dostosowania rozwi¹zañ
konstrukcyjno-technicznych remontowanych obiektów
oraz uzbrojenia terenów do wystêpuj¹cych zagro¿eñ,
- zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie
zw. z rolnictwem,
- zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz budowy nowych obiektów kubaturowych na terenach
otwartych,
- zakaz upraw pod os³onami.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem - OS w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla stref osuwiskowych NR 11-A, 11-B, 11-C - §21,
tabela 6, L.p.3.
13) Tereny rolnicze (grunty orne, sady, ³¹ki i pastwiska)
w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych:
RP-ZO,RS-ZO,RZ-ZO
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- u¿ytki rolne (grunty orne),
- u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska).
- sady.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza),
- budynki s³u¿¹ce gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk³adowe),
- produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze, hodowla oraz pozosta³a dzia³alnoæ gospodarcza zw.
z rolnictwem,
- us³ugi niepubliczne w obrêbie dzia³ek zagrodowych
(wbudowane lub wolnostoj¹ce),
- uprawy ogrodnicze,
- uprawy pod os³onami,
- obiekty i urz¹dzenia zw. z agroturystyk¹,
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- urz¹dzenia obs³ugi turystycznej (cie¿ki wêdrówkowe,
rowerowe, hippiczne) oraz inne, niekubaturowe urz¹dzenia rekreacji,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
- wody ródl¹dowe (stawy, oczka wodne i inne zbiorniki
wodne),
- infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rolnych
z dodatkowym symbolem - ZO:
- zmiana u¿ytkowania w dostosowaniu do warunków lokalnych,
- ochrona przed niekontrolowanym rozwojem osadnictwa,
- dostosowanie systemów upraw do zagro¿eñ procesami denudacyjnymi (z³azisk, sp³ywów, obrywów,
erozji itp.).
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym symbolem - ZO:
- utrzymanie istniej¹cych obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i pozarolniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów kubaturowych i innych urz¹dzeñ - w obrêbie dzia³ek siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem
oraz na terenach rolnych - otwartych,
- tworzenie nowych zagród oraz realizacja nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, pod
warunkiem prawnie uregulowanego dostêpu do
dróg publicznych, spe³nienia norm ochrony rodowiska oraz dostosowania rozwi¹zañ konstrukcyjnotechnicznych projektowanych obiektów i uzbrojenia
terenów do istniej¹cych zagro¿eñ, z obowi¹zkiem
szczegó³owego okrelenia warunków posadowienia
obiektów kubaturowych oraz zachowania w³aciwych
odleg³oci od cieków wodnych - wg §21, tabela 6,
L.p. 2 oraz wg §18, tabela 3, L.p. 10.
e) Na terenach rolnych oznaczonych dodatkowym symbolem -ZO w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla stref o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
NR 10-D oraz NR 10-E - §21, tabela 6, L.p.3.
14) Tereny zadrzewieñ przeznaczone do utrzymania:

LZ

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zadrzewienia.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
- dogêszczanie istniej¹cych zadrzewieñ, zalesienia,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów LZ:
- cis³a ochrona istniej¹cych zadrzewieñ,
- powiêkszanie terenów zadrzewieñ zgodnie z lokalnymi ekosystemami, w obrêbie krawêdzi erozyjnych,
strukturalnych i lejów ród³owych.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów LZ:
- utrzymanie i ochrona lokalnych ekosystemów oraz rolin chronionych,
- zakaz tworzenia siedlisk osadniczych oraz realizacji
obiektów kubaturowych.
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ROZDZIA£ 3
STREFA OSADNICZA: MIESZKANIOWO-US£UGOWA
§ 24
1. Wyznacza siê strefê mieszkaniowo-us³ugow¹ obejmuj¹c¹
tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonymi symbolami na rysunku planu - o nastêpuj¹cych formach u¿ytkowania:
1) tereny koncentracji us³ug publicznych oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnoci - UM,
2) tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz us³ugowej o niskiej intensywnoci - MU,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnoci - MN,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej o niskiej intensywnoci - MNU,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnoci oraz zabudowy rekreacyjnej us³ug turystyczno-letniskowych - MN,UTL,
6) tereny us³ug wielobran¿owych - U,
7) tereny us³ug publicznych - UP,
8) tereny us³ug niepublicznych - UN,
9) tereny strefy mieszkaniowo-us³ugowej w strefach zagro¿enia powodziowego z warunkowym dopuszczeniem zabudowy, oznaczone dodatkowym symbolem - ZW,
10) tereny strefy mieszkaniowo-us³ugowej w strefach osuwiskowych, oznaczone dodatkowym symbolem - OS,
11) tereny strefy mieszkaniowo-us³ugowej w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, oznaczone dodatkowym symbolem - ZO,
12) tereny w strefach udokumentowanych z³ó¿ surowców
mineralnych z warunkowym dopuszczeniem realizacji
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - RE/MN -ZW.
2.Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej i ochrony rodowiska w obrêbie strefy mieszkaniowo us³ugowej.
1) Utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymia-ny substancji budowlanej, realizacji nowych obiektów kubaturowych na dzia³kach siedliskowych oraz realizacji nowych struktur osadniczych.
2) Realizacja programu rozwoju inwestycji mieszkaniowous³ugowych zgodnie z aktualnymi potrzebami i mo¿liwo-ciami Gminy.
3) Porz¹dkowanie i przekszta³canie chaotycznych uk³adów
osadniczych, w celu tworzenia ³adu przestrzennego oraz
harmonijnego powi¹zania ich z krajobrazem naturalnym
i kulturowym.
4) D¹¿enie do tworzenia i utrzymania rezerw terenowych
dla ró¿nego rodzaju us³ug.
5) Porz¹dkowania sposobów u¿ytkowania terenów w celu
tworzenia ³adu funkcjonalnego.
6) Realizacja pe³nego zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji dla obs³ugi istniej¹cych i nowych terenów inwestycyjnych.
7) Realizacja systemów zieleni urz¹dzonej i ci¹gów pieszych
oraz tras rowerowych.
8) Przeciwdzia³anie degradacji rodowiska osadniczego, poprzez unikanie przypadkowych lokalizacji oraz ograni-czanie wp³ywu urz¹dzeñ technicznych i produkcyjnych, degraduj¹cych warunki mieszkaniowe.
9) Prawid³owa gospodarka wodno-ciekowej - d¹¿enie
do zaspokojenia potrzeb ludnoci poprzez wodoci¹gi
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zbiorowe i studnie indywidualne, zabezpieczenie odprowadzenia cieków bytowych i gospodarczych oraz
ich oczyszczanie zbiorczymi lub indywidualnymi systemami.
3. Ogólne warunki i zasady realizacji inwestycji w obrêbie strefy mieszkaniowo-us³ugowej.
1) Realizacja inwestycji winna byæ prowadzona przy pe³nej ochronie rodowiska naturalnego i kulturowego.
2) Architektura obiektów kubaturowych winna byæ kszta³towana wg wytycznych regionalnych, okrelonych dla
poszczególnych typów zabudowy.
3) Przy kszta³towaniu formy architektonicznej nale¿y,
w miarê mo¿liwoci, stosowaæ regionalne proporcje,
detale i systemy konstrukcyjne przetworzone dla potrzeb architektury wspó³czesnej.
4) Dopuszcza siê kszta³towanie linii zabudowy wg zasad,
jakie tworzy wiêkszoæ usytuowanych na danym terenie obiektów - w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹
dróg.
5) Prace konserwatorskie (i inne) w obrêbie substancji zabytkowej z rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków winny byæ przeprowadzane na podstawie uzyskanego pozwolenia WKZ, przez jednostki wyspecjalizowane i uprawnione do tego typu dzia³alnoci.
6) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne na terenach wielofunkcyjnych, zw. z realizacj¹ nowej zabudowy oraz zw.
z utrzymaniem, przebudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹
oraz zmian¹ sposobu u¿ytkowania istniej¹cych obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ towarzysz¹cych - winny
spe³niaæ wymagania ochrony rodowiska i krajobrazu
- ze wzglêdu na wielofunkcyjnoæ tych terenów, wprowadza siê obowi¹zek tworzenia zielonych stref izolacyjnych w obrêbie dzia³ek, na których podejmowana dzia³alnoæ gospodarcza mo¿e przyczyniæ siê do pogorszenia wa-runków mieszkaniowych s¹siedniej zabudowy.
7) Zasady kszta³towania zabudowy oraz sposób u¿ytkowania terenów wielofunkcyjnych, nale¿y okrelaæ w dostosowaniu parametrów zabudowy i wskaników wykorzystania terenów do projektowanych inwestycji oraz
podejmowanych przedsiêwziêæ - wg ustaleñ okrelonych w §24 dla poszczególnych typów zabudowy.
8) Tereny strefy mieszkaniowo-us³ugowej mog¹ byæ dzielone na dzia³ki z zachowaniem warunków dostêpnoci
do dróg publicznych.
9) W obrêbie strefy mieszkaniowo-us³ugowej, na terenach
o ró¿nych sposobach u¿ytkowania i zagospodarowania
- z istniej¹c¹ zabudow¹, dopuszcza siê przekszta³canie
tej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych oraz realizacjê nowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ niezbêdnych dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytko-wania terenu, w zale¿noci od dotychczasowego oraz
planowanego sposobu u¿ytkowania okrelonych terenów oraz prowadzonej lub projektowanej dzia³alnoci
- zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
10) Na terenach strefy mieszkaniowo-us³ugowej z dodatkowym symbolem -S, po³o¿onych w strefach ograniczeñ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych, obowi¹zuj¹ ustalenia
okrelone dla poszczególnych terenów, a ponadto lokalizacja nowych obiektów kubaturowych, wymaga
spe³nienia warunków okrelonych dla tych stref - wg
§20, tabela 5.
11) Na terenach strefy mieszkaniowo-us³ugowej z dodatkowym symbolem -W, po³o¿onych na obszarach ochrony róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z gospo-
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dark¹ wodn¹, obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla poszczególnych terenów, a ponadto lokalizacja nowych
obiektów kubaturowych, wymaga spe³nienia warunków
okrelonych dla tych obszarów - wg §20, tabela 5 oraz
Dzia³u V.
12) Ochrona krajobrazu w obrêbie strefy rolniczo-osadniczej obejmuje:
a) krajobraz kulturowy rolniczo-osadniczy z zabudow¹
skupion¹, wystêpuj¹c¹ na terenach równinnych
i w dolinach oraz na ³agodnych stokach otoczon¹
u¿ytkami rolnymi,
b) krajobraz kulturowy osadniczy z zabudow¹ zwart¹, wystêpuj¹c¹ w centrach poszczególnych miejscowoci.
4. Zasady kszta³towania pozosta³ych typów zabudowy w obrêbie strefy mieszkaniowo-us³ugowej - w zale¿noci od
funkcji u¿ytkowej obiektów, w dostosowaniu do charakteru otoczenia.
5. Zasady i warunki kszta³towania zabudowy oraz realizacji
inwestycji dla ca³ego obszaru Gminy - §9.
6. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy mieszkaniowo-us³ugowej.
1) Tereny koncentracji us³ug publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnoci:
UM
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- us³ugi publiczne,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- us³ugi niepubliczne (w tym: nieuci¹¿liwe rzemios³o
us³ugowe),
- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- orodki opieki spo³ecznej i zamieszkania zbiorowego,
- obiekty i urz¹dzenia rekreacji,
- zieleñ urz¹dzona,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów UM.
Zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-us³ugowej oraz us³ugowej i rekreacyjnej:
- dopuszcza siê realizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
- zakaz realizacji zabudowy szeregowej oraz bliniaczej,
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m,
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
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- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 7 m z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
d) Wskaniki wykorzystania terenów UM:
- powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,5,
- na terenach po³o¿onych w strategicznej strefie centrum miejscowoci NR 23, dopuszcza siê odstêpstwa
od w/w wskaników z dostosowaniem do warunków
lokalnych.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów UM:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- tworzenie jednorodnej strefy mieszkaniowo-us³ugowej,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regio-nalnej - § 9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach UM dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych pod
warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalno-przestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.1) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania
terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ
(m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach UM wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
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2) Tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowejoraz us³ugowej o niskiej intensywnoci:
MU
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza),
- us³ugi niepubliczne.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów, nie naruszaj¹cy obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska,
- us³ugi publiczne,
- orodki opieki spo³ecznej i zamieszkania zbiorowego,
- obiekty i urz¹dzenia rekreacji,
- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- rzemios³o us³ugowe i produkcyjne o uci¹¿liwoci nie
wykraczaj¹cej poza granice w³asnoci, przy spe³nieniu
obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska,
- dzia³alnoæ gospodarcza zw. z rolnictwem o uci¹¿liwoci niewykraczaj¹cej
poza granice w³asnoci, z zachowaniem obowi¹zuj¹cych
standardów jakoci rodowiska,
- zieleñ urz¹dzona,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji zw.
z u¿ytkowaniem
podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów MU.
Zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, mieszkaniowo-us³ugowej oraz
us³ugowej i rekreacyjnej:
- dopuszcza siê realizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
- zakaz realizacji zabudowy szeregowej oraz bliniaczej,
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt., mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m,
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o - 45o,
z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy,
projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia
gabarytów zabudowy - wg §19, tabela 4, L.p. 4.
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d) Wskaniki wykorzystania terenów MU:
- powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna min - 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,4,
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów MU:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany
substancji budowlanej oraz realizacji nowych obiektów
kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- tworzenie jednorodnej strefy mieszkaniowo-us³ugowej,
- dopuszczenie lokalizacji nowych obiektów budowlanych, z preferencjami dla kierunków zwi¹zanych z priorytetowymi funkcjami rejonu,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regio-nalnej - §9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach MU dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych pod
warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalno-przestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.2) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji
obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in.
dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo
zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach MU wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej
intensywnoci:
MN
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- us³ugi niepubliczne (w tym: nieuci¹¿liwe rzemios³o
us³ugowe),
- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- obiekty i urz¹dzenia rekreacji,
- zieleñ urz¹dzona (parki, skwery),
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
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- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów MN.
Zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-us³ugowej oraz us³ugowej i rekreacyjnej:
- dopuszcza siê realizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
- zakaz realizacji zabudowy szeregowej oraz bliniaczej,
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m,
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy - wg
§19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
d) Wskaniki wykorzystania terenów MN:
- powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów MN:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- realizacjê nowej zabudowy w dostosowaniu do form
i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - § 9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach MN dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych
pod warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalnoprzestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.3) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
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w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji
obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in.
dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo
zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach MN wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera
siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej o niskiej intensywnoci:
MNU
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- us³ugi niepubliczne.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- obiekty i urz¹dzenia rekreacji,
- zieleñ urz¹dzona (parki, skwery),
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- ma³a architektura,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów MNU.
Zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo- us³ugowej oraz us³ugowej i rekreacyjnej:
- dopuszcza siê realizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
- zakaz realizacji zabudowy szeregowej oraz bliniaczej,
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt., mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m,
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub
wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy - wg
§19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej
czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej za-
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budowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy - wg
§19, tabela 4, L.p. 4.
d) Wskaniki wykorzystania terenów MNU:
- powierzchnia zabudowy - max 40% powierzchni terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 40% powierzchni terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów MNU:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - § 9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach MNU dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych
pod warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalnoprzestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej,
nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.4) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania
terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ
(m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach MNU wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
5) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej
intensywnoci oraz zabudowy rekreacyjnej - turystycznoletniskowej:
MN,UTL
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa turystyczno-letniskowa, w tym: letniskowa,
pensjonatowa, hotele oraz obiekty i urz¹dzenia zw. z rekreacj¹ zbiorow¹.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- us³ugi niepubliczne (w tym: nieuci¹¿liwe rzemios³o us³ugowe),
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- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- zieleñ urz¹dzona,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów MN, UTL.
Zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us³ugowej, us³ugowej oraz turystyczno-letniskowej:
- dopuszcza siê realizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
- zakaz realizacji zabudowy szeregowej oraz bliniaczej,
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m, w zale¿noci od k¹ta
pochylenia dachu,
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy - wg
§19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
d) Wskaniki wykorzystania terenów MN, UTL:
- powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów MN, UTL:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- realizacja nowej zabudowy w dostosowaniu do form
i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - §9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach MN, UTL dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych
pod warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalnoprzestrzennej,
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- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.5) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji
obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in.
dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach MN, UTL wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
6) Tereny us³ug wielobran¿owych:

U

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- us³ugi publiczne,
- us³ugi niepubliczne (w tym: nieuci¹¿liwe rzemios³o
us³ugowe),
- us³ugi turystyki.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów, nie naruszaj¹cy obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska,
- zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zieleñ urz¹dzona,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów U:
- zabudowa wolnostoj¹ca - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt., mierzone w rodkowej czêci budynku,
- rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu 35o - 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- stosowanie detalu miejscowego w nawi¹zaniu do architektury tradycyjnej,
- orodki kultury sakralnej (m.in. kocio³y) oraz inne nietypowe obiekty architektury wspó³czesnej (m.in. amfiteatry, pawilony wystawowe) - w zale¿noci od rozwi¹zañ architektonicznych - bez ograniczeñ kubaturowych,
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- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
d) Wskaniki wykorzystania terenów U:
- powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,5,
- na terenach po³o¿onych w strategicznej strefie centrum miejscowoci NR 23, dopuszcza siê odstêpstwa
od w/w wskaników z dostosowaniem do warunków
lokalnych.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów U:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenu,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - § 9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach U dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych
pod warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalnoprzestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.6) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji
obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in.
dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo
zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach U wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Roz-
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porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
7) Tereny us³ug publicznych:

UP

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- us³ugi publiczne o niesprecyzowanym lub wielobran¿owym programie - U,
- owiata - UO,
- kultura - UK,
- orodki kultury sakralnej - UKS,
- orodki zdrowia - UZ,
- us³ugi publiczne inne - UI,
- orodki opieki spo³ecznej i zamieszkania zbiorowego - MZ.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania, nie naruszaj¹cy
obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska,
- us³ugi niepubliczne (w tym: nieuci¹¿liwe rzemios³o us³ugowe),
- mieszkalnictwo wbudowane lub towarzysz¹ce wolnostoj¹ce,
- orodki opieki spo³ecznej i zamieszkania zbiorowego,
- zieleñ urz¹dzona,
- obiekty i urz¹dzenia rekreacji,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów UP:
- zabudowa wolnostoj¹ca - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m n.p.t., mierzone w rodkowej czêci budynku,
- rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu 35o - 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ
technologicznych,
- stosowanie detalu miejscowego w nawi¹zaniu do architektury tradycyjnej,
- orodki kultury sakralnej (m.in. kocio³y) oraz inne nietypowe obiekty architektury wspó³czesnej (m.in. amfiteatry, pawilony wystawowe) - w zale¿noci od rozwi¹zañ architektonicznych - bez ograniczeñ kubaturowych.
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
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- wysokoæ obiektów - max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o, z mo¿liwoci¹ dostoso-wania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy - wg
§19, tabela 4, L.p. 4.
d) Wskaniki wykorzystania terenów UP:
- powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,5,
- na terenach po³o¿onych w strategicznej strefie centrum miejscowoci NR 23, dopuszcza siê odstêpstwa
od w/w wskaników, z dostosowaniem do warunków
lokalnych,
- orodki kultury sakralnej (m.in. kocio³y) oraz inne nietypowe obiekty architektury wspó³czesnej (m.in. amfiteatry, pawilony wystawowe) - w zale¿noci od rozwi¹zañ architektonicznych - bez ograniczeñ wykorzystania terenu.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów UP:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - § 9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach UP dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych pod
warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalno-przestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.7) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania
terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ
(m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach UP wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
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8) Tereny us³ug niepublicznych:

UN

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym lub wielobran¿owym programie, w tym m.in.: handel, rzemios³o, gastronomia.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów, nie naruszaj¹cy obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska,
- mieszkalnictwo wbudowane lub towarzysz¹ce wolnostoj¹ce,
- obiekty i urz¹dzenia rekreacji,
- zieleñ urz¹dzona,
- ma³a architektura,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy terenów UN.
Zasady kszta³towania zabudowy us³ugowej:
- zabudowa wolnostoj¹ca - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
- rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 12 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu 35o - 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- stosowanie detalu miejscowego, w nawi¹zaniu do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
Zasady kszta³towania zabudowy techniczno-gospodarczej:
- max 1 kondygnacja parterowa z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza u¿ytkowego,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt, mierzone w rodkowej czêci budynku,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
- wysokoæ obiektów - max 9 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19, tabela 4, L.p. 4.
d) Wskaniki wykorzystania terenów UN:
- powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,5,
- na terenach po³o¿onych w strategicznej strefie centrum miejscowoci NR 23, dopuszcza siê odstêpstwa
od w/w wskaników, z dostosowaniem do warunków
lokalnych.
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e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów UN:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - § 9.
f) Na wielofunkcyjnych terenach UN dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych
pod warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalnoprzestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, pp.8) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania
terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ
(m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na wielofunkcyjnych terenach UN wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
9) Tereny strefy mieszkaniowo-us³ugowej w strefach zagro¿enia powodziowegoz warunkowym dopuszczeniem zabudowy - oznaczone dodatkowym symbolem:
- ZW
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
d) Wskaniki wykorzystania terenów:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
f) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów strefy
mieszkaniowo- us³ugowej z dodatkowym symbolem - ZW:
- ze wzglêdu na po³o¿enie terenów strefy mieszkaniowo-us³ugowej oznaczonych dodatkowym symbolem ZW w strefach zagro¿enia powodziowego - w dolinie
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Dunajca (w obrêbie kana³u zrzutowego), dopuszcza siê
dzia³alnoæ remontowo-budowlan¹ w obrêbie zabudowy istniej¹cej oraz realizacjê nowych obiektów budowlanych, pod warunkiem dostosowania rozwi¹zañ funkcjonalnych oraz konstrukcyjno-technicznych projektowanych obiektów i urz¹dzeñ do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
e) Na terenach strefy mieszkaniowo-us³ugowej oznaczonych dodatkowym symbolem - ZW w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla strefy zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajec (w obrêbie kana³u zrzutowego)
NR 12C - §21, tabela 6, L.p.2.
10) Tereny strefy mieszkaniowo-us³ugowej w strefach osuwiskowych - oznaczone dodatkowym symbolem: - OS
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- wed³ug rysunku planu, zgodnie z dotychczasowym sposobem u¿ytkowania terenów, bez mo¿liwoci wprowadzania nowej zabudowy.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dzia³alnoæ remontowo-budowlana w obrêbie istniej¹cej zabudowy,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
- zieleñ urz¹dzona,
- sadownictwo,
- zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
- wg §24, w dostosowaniu do zabudowy istniej¹cej.
d) Wskaniki wykorzystania terenów:
- wg §24, w dostosowaniu do istniej¹cego u¿ytkowania
terenów.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
- niezbêdne dzia³ania w celu stabilizacji procesów osuwiskowych
f) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów strefy
mieszkaniowo-us³ugowej z dodatkowym symbolem - OS:
- ze wzglêdu na po³o¿enie terenów strefy mieszkaniowous³ugowej, oznaczonych dodatkowym symbolem -OS,
w strefach osuwiskowych NR11-A, NR 11-B oraz NR 11-C,
przy prowadzeniu dzia³alnoci remontowo-budowlanej
w obrêbie zabudowy istniej¹cej, nale¿y dostosowaæ rozwi¹zania konstrukcyjno-techniczne remontowanych obiektów i urz¹dzeñ, system uzbrojenia oraz odwodnienia terenów inwestycyjnych - do wystêpuj¹cych zagro¿eñ,
- zakaz zmiany gabarytów obiektów budowlanych,
- zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych.
g) Na terenach strefy mieszkaniowo-us³ugowej oznaczonych dodatkowym symbolem - OS w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla stref osuwiskowych
NR 11-A, 11-B, 11-C - §21, tabela 6, L.p.3.
11) Tereny strefy mieszkaniowo-us³ugowej w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych - oznaczone
dodatkowym symbolem:
- ZO
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
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d) Wskaniki wykorzystania terenów:
- wg symboli u¿ytkowania terenów okrelonych na rysunku planu oraz wg §24.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
- niezbêdne dzia³ania w celu stabilizacji procesów denudacyjnych.
f) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów strefy
mieszkaniowo-us³ugowej z dodatkowym symbolem - ZO:
- ze wzglêdu na po³o¿enie terenów strefy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczonych dodatkowym symbolem
-ZO w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D oraz NR 10-E, przy prowadzeniu dzia³alnoci remontowo-budowlanej w obrêbie zabudowy
istniej¹cej oraz przy realizacji nowej zabudowy, nale¿y
dostosowaæ rozwi¹zania konstrukcyjno-techniczne projektowanych obiektów i urz¹dzeñ oraz sposób uzbrojenia oraz odwodnienia terenów inwestycyjnych - do
wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
e) Na terenach strefy mieszkaniowo-us³ugowej oznaczonych dodatkowym symbolem - ZO w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla stref o niekorzystnych
warunkach geotechnicznych NR 10-D oraz 10-E - §21,
tabela6 L.p.3.
12) Tereny udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych, z warunkowym dopuszczeniem realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
RE/MN -ZW
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- uprawy rolne z warunkowym dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnoci.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
- wg §24, p.6, pp. 3) w dostosowaniu do zabudowy istniej¹cej.
d) Wskaniki wykorzystania terenów:
- wg §24, w dostosowaniu do zabudowy istniej¹cej.
e) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
- dopuszczenie realizacji zabudowy po spe³nieniu warunków okrelonych w §18, tabela 3, L.p.7 - Polityka
przestrzenna w strefach udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych "Ro¿nów-Dwory" i "Czchów II".
f) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów RE/
MN-ZW - przy realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów okrelone w Dziale IV, §24, p.6,
pp. 3).
g) Na terenach RE/MN - ZW w szczególnoci obowi¹zuj¹
ustalenia okrelone dla strefy zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajec (w obrêbie kana³u zrzutowego) NR 12C
- §21, tabela 6, L.p.2 oraz ustalenia okrelone dla stref
udokumentowa-nych z³ó¿ surowców mineralnych NR 15
oraz NR 16 - §18, tabela 3, L.p.7.
ROZDZIA£ 4
STREFA OSADNICZA - PRODUKCYJNA
§ 25
1. Wyznacza siê strefê produkcyjn¹, obejmuj¹c¹ tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelo-
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nymi symbolami na rysunku planu, o nastêpuj¹cych formach u¿ytkowania:
1) tereny produkcyjne z dopuszczeniem dzia³alnoci nie
zwi¹zanej z rolnictwem, w tym:
- orodki produkcyjne - P,
- orodki produkcyjno-us³ugowe - PU,
- przemys³ górniczy - PG
2) tereny produkcyjne z dopuszczeniem dzia³alnoci zwi¹zanej z rolnictwem, w tym:
- tereny obs³ugi rolnictwa w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz lenych i rybackich - RU.
2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej i ochrony rodowiska w obrêbie strefy produkcyjnej.
1) Utrzymanie istniej¹cej struktury orodków produkcyjnych
z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, moder-nizacji, remontów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji budowlanej, zmiany technologii produkcji oraz
re-alizacji nowej zabudowy i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych.
2) Porz¹dkowanie struktury istniej¹cych zespo³ów osadniczych w zakresie mo¿liwoci podejmowania dzia³alnoci produkcyjnej.
3) Wykorzystanie strefy produkcyjnej dla realizacji zadañ
zwi¹zanych z rozwojem gospodarczym Gminy, poprzez
unowoczenianie i rozwój rzemios³a produkcyjnego
i us³ugowego.
4) Realizacja programu winna odbywaæ siê z zachowaniem
zasady jednorodnoci funkcjonalnej na obszarach przeznaczonych dla lokalizacji wiêkszych orodków produkcyjnych oraz us³ugowo-produkcyjnych.
5) Nale¿y tworzyæ i utrzymywaæ rezerwy terenowe dla lokalizacji perspektywicznych przedsiêwziêæ produkcyjnych
6) Nale¿y d¹¿yæ do porz¹dkowania terenów mieszkalnictwa poprzez sukcesywn¹ zmianê technologii produkcji
degraduj¹c¹ funkcje mieszkaniowe oraz dokonaæ zmiany ich lokalizacji.
3. Ogólne warunki i zasady realizacji inwestycji w obrêbie strefy produkcyjnej.
1) Przy podejmowaniu dzia³añ inwestycyjnych na terenach
produkcyjnych, nale¿y dokonaæ analizy ich usytuowa-nia
w strukturze osadniczej ca³ej Gminy, uk³adu komunikacyjnego, dostêpnoci i mo¿liwoci wyposa¿enia w in-frastrukturê techniczn¹ oraz oddzia³ywania na stan rodowiska naturalnego i kulturowego, w aspekcie mo¿liwoci przekroczenia obowi¹zuj¹cych standardów jakoci
rodowiska.
2) Realizacja obiektów produkcyjnych winna odbywaæ siê
równoczenie z pe³nym zakresem infrastruktury technicznej, a w szczególnoci z rozwi¹zanym systemem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania cieków oraz prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami - zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3) Nale¿y d¹¿yæ do restrukturyzacji istniej¹cych zak³adów
produkcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych: energooszczêdnych, wodooszczêdnych, ma³oodpadowych technologii, nie stwarzaj¹cych konfliktów
w rodowisku.
4) Na terenach strefy produkcyjnej dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów produkcyjnych i rzemielniczych,
pod warunkiem spe³nienia wymagañ ochrony rodowiska, w tym m.in.:
a) wyposa¿enia w systemy utylizacji cieków i usuwania
odpadów w sposób zorganizowany,
b) realizacji urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych w przypadku
cieków o parametrach przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci wskaników zanieczyszczeñ.
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5) Tereny przeznaczone na cele magazynowo-sk³adowe
winny posiadaæ szczelne zabezpieczenie pod³o¿a.
6) Dzia³alnoæ produkcyjn¹ dopuszcza siê zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczególnych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.),
w tym: na ca³ym obszarze Gminy wyklucza siê rodzaje
przedsiêwziêæ produkcyjnych mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza
siê w przypadku, gdy oddzia³ywanie na rodowisko
zamyka siê w granicach w³asnoci inwestora, z dopuszczeniem odstêpstw dla przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, w tym m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
7) Na dzia³kach produkcyjnych, produkcyjno-us³ugowych
oraz magazynowo-sk³adowych ustala siê obowi¹zek
wprowadzania zieleni izolacyjnej systemem nasadzeñ
pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych z zastosowaniem krzewów i niskich drzew:
a) gatunki naturalne, rodzime - w terenach otwartych,
b) gatunki ozdobne, parkowe - w terenach osadniczych.
8) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w strefie produkcyjnej zw. z utrzymaniem, modernizacj¹, przebudow¹,
rozbudow¹, zmian¹ sposobu u¿ytkowania istniej¹cej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych oraz realizacj¹
nowych obiektów produkcyjnych, winny spe³niaæ wymagania ochrony rodowiska i krajobrazu.
9) Warunkiem realizacji zabudowy jest uzbrojenie dzia³ek
w urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
10)Tereny strefy produkcyjnej mog¹ byæ dzielone na dzia³ki z zachowaniem warunków dostêpnoci do dróg publicznych.
4. Zasady i warunki kszta³towania zabudowy oraz realizacji
inwestycji dla ca³ego obszaru Gminy - §9.
5. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy produkcyjnej.
1) Tereny produkcji pozarolniczej:

P,PU,PG

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- przemys³, sk³ady, magazyny - P,
- orodki produkcyjno-us³ugowe - PU,
- przemys³ górniczy - PG.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów, nie naruszaj¹cy obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska,
- mieszkalnictwo wbudowane lub towarzysz¹ce, wolnostoj¹ce,
- us³ugi niepubliczne (w tym: rzemios³o us³ugowe i produkcyjne),
- zaplecze administracyjno-techniczne, socjalno-sanitarne, magazynowo-sk³adowe,
- zieleñ urz¹dzona,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania obiektów produkcyjnych (hale produkcyjne, biura, itp.):
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- max 1 kondygnacja nadziemna z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia, zastosowania poddasza u¿ytkowego oraz
z dopuszczeniem dostosowania liczby kondygnacji do
istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- podpiwniczenie - max 1,5 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
- wysokoæ obiektów - max 12 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
- dachy jednospadowe lub dwuspadowe (z dopuszczeniem wielospadowych) o nachyleniu - max 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
d) Zasady kszta³towania obiektów zaplecza technicznego
(magazyny, wiaty, budynki techniczne, gara¿e):
- max 1 kondygnacja nadziemna, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia, zastosowania poddasza u¿ytkowego oraz z
dopuszczeniem odstêpstw, dla dostosowania do istniej¹cej zabudowy,
- wysokoæ obiektów - max 9 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
- dachy jednospadowe lub dwuspadowe - z dopuszczeniem wielospadowych) o nachyleniu - max 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
e) Wskaniki wykorzystania terenów produkcji pozarolniczej:
- powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,6.
f) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów produkcji
pozarolniczej:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- dopuszcza siê zmianê u¿ytkowania podstawowego na
u¿ytkowanie dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej funkcji zamiennej,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - §9.
g) Na terenach z istniej¹c¹ zabudow¹ produkcyjn¹, przy
dokonywaniu uzupe³nieñ, przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy obiektów) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, dopuszcza siê odstêpstwa
od okrelonych w p. 5, pp. 1) parametrów kszta³towania zabudowy w zakresie:
- wysokoci obiektów i liczby kondygnacji,
- ukszta³towania i k¹tów pochylenia postaci dachowych,
- powierzchni u¿ytkowej terenów,
- wskaników wykorzystania terenów (powierzchni zabudowy, powierzchni biologiczno-czynnej oraz intensywnoci zabudowy).
h) Na terenach produkcji pozarolniczej wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia-
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³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania wydzielonych
planem terenów produkcji pozarolniczej wg ustaleñ
szczegó³owych - Dzia³ V.
2) Tereny produkcji rolniczej:

RU

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- tereny produkcji i obs³ugi rolnictwa (w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz lenych i rybackich) - RU.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów, nie naruszaj¹cy obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska
- mieszkalnictwo wbudowane lub towarzysz¹ce - wolnostoj¹ce,
- obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego i techniczno-magazynowe,
- us³ugi niepubliczne zw. z rolnictwem,
- zieleñ urz¹dzona,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania obiektów produkcyjnych oraz produkcyjno-hodowlanych:
- max 1 kondygnacja nadziemna, z mo¿liwoci¹ zastosowania podpiwniczenia poddasza u¿ytkowego oraz
z dopuszczeniem dostosowania liczby kondygnacji do
istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
- podpiwniczenie - max 1,5 m npt. mierzone w rodkowej czêci budynku,
- wysokoæ obiektów - max 12 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
- dachy jednospadowe lub dwuspadowe (z dopuszczeniem wielospadowych), o nachyleniu max 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
d) Zasady kszta³towania obiektów zaplecza technicznego
(m.in. magazyny, wiaty, budynki gospodarcze):
- max 1 kondygnacja nadziemna bez podpiwniczenia oraz
bez poddasza u¿ytkowego,
- wysokoæ obiektów - max 9 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
- dachy jednospadowe lub dwuspadowe (z dopuszczeniem wielospadowych), o nachyleniu 12o - 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
e) Wskaniki wykorzystania terenów produkcji rolniczej RU:
- powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
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- powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,6.
f) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów produkcji
rolniczej:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- dopuszcza siê zmianê u¿ytkowania podstawowego terenów na u¿ytkowanie dopuszczalne, zwi¹zane z dzia³alnoci¹ rolnicz¹, pod warunkiem niekonfliktowej funkcji zamiennej,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - §9.
h) Na terenach z istniej¹c¹ zabudow¹ produkcyjn¹, przy
dokonywaniu uzupe³nieñ, przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy obiektów) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, dopuszcza siê odstêpstwa
od okrelonych w p. 5, pp. 2) parametrów kszta³towania zabudowy w zakresie:
- wysokoci obiektów i liczby kondygnacji,
- ukszta³towania i k¹tów pochylenia postaci dachowych,
- powierzchni u¿ytkowej terenów,
- wskaników wykorzystania terenów (powierzchni zabudowy, powierzchni biologiczno-czynnej oraz intensywnoci zabudowy).
i) Na terenach produkcji rolniczej wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
j) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania wydzielonych
planem terenów produkcji rolniczej wg ustaleñ szczegó³owych - Dzia³ V.
ROZDZIA£ 5
STREFA OSADNICZA - REKREACJI
§ 26
1. Wyznacza siê strefê rekreacji, obejmuj¹c¹ tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonymi symbolami na rysunku planu o nastêpuj¹cych formach
u¿ytkowania:
1) zabudowa rekreacji zbiorowej - turystyczna - UT,
2) zabudowa turystyczno - letniskowa - UTL,
3) zabudowa rekreacji indywidualnej - letniskowa - ML,
4) orodki i urz¹dzenia sportowe - US,
5) obiekty i urz¹dzenia rekreacji nadwodnej - UTE.
6) urz¹dzenia rekreacji nadwodnej - UTW,
7) zieleñ lena z istniej¹c¹ zabudow¹ turystyczno-letniskow¹ z zakazem dogêszczania istniej¹cych struktur
osadniczych - ZL/UTL-Z.
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2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej i ochrony rodowiska w strefie rekreacji.
1) Utrzymanie istniej¹cych orodków rekreacyjnych, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji,
remontów bie¿¹cych i kapitalnych, wymiany substancji
budowlanej oraz realizacji nowych, z ograniczeniami w zale¿noci od uwarunkowañ lokalnych,okrelonych na
rysunku planu oraz w §26, L.p.6.
2) Rozwój orodków rekreacji pobytowej, weekendowej
oraz tranzytowej.
3) Prowadzenie polityki inwestycyjnej uwzglêdniaj¹cej
ochronê lasów przed dewastacj¹, ochronê otuliny biologicznej rzek i potoków (odpowiedni wybór miejsc pla¿owania, k¹pielisk, tras narciarskich) oraz ochronê pozosta³ych terenów zagro¿onych ekspansj¹ osadnictwa
(przyrodniczo-czynnych).
3. Ogólne warunki i zasady realizacji inwestycji w obrêbie strefy rekreacji.
1) Na terenach lasów i obszarach s¹siaduj¹cych z nimi,
dopuszcza siê wprowadzanie nastêpuj¹cych elementów
zwi¹zanych z turystyk¹, takich jak:
a) szlaki turystyczne,
b) cie¿ki wêdrówkowe, rowerowe, hippiczne,
c) miejsca biwakowe,
d) zadaszenia, schrony.
2) W siedliskach rolniczych dopuszcza siê zabudowê
agroturystyczn¹.
3) Na terenach przybrze¿nych rzek i potoków dopuszcza
siê wprowadzanie urz¹dzeñ tzw. rekreacji zielonej (bez
trwa³ych obiektów kubaturowych), w tym:
a) k¹pielisk,
b) pla¿ naturalnych i urz¹dzonych, po uzgodnieniu
szczegó³owych zasad zagospodarowania i u¿ytkowania terenów z w³aciwymi instytucjami.
4) Na stokach wzniesieñ dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych
(rozbieralnych) wyci¹gów narciarskich torów saneczkowych oraz urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych.
5)Trasy wêdrówkowo-rowerowe nale¿y lokalizowaæ w powi¹zaniu z istniej¹cymi szlakami turystycznymi.
6) Dopuszcza siê przekszta³canie obiektów mieszkaniowych w mieszkaniowo-pensjonatowe, powiêkszaj¹ce
bazê noclegow¹:
a) wykorzystanie istniej¹cych, zewidencjonowanych
obiektów architektury mieszkaniowej, drewnianej
(o walorach etnograficznych) dla wzbogacenia bazy
letniskowej i us³ugowej,
b) rozwój gospodarstw agroturystycznych na bazie istniej¹cych siedlisk zagrodowych.
7) Warunkiem realizacji zabudowy jest pe³ne uzbrojenie
dzia³ek w urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
8) Podzia³y budowlane na terenach rekreacyjnych mog¹
byæ dokonywane z zachowaniem warunków dostêpnoci do dróg publicznych.
9) Na terenach strefy rekreacyjnej z dodatkowym symbolem -S, po³o¿onych w strefach ograniczeñ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych, obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla poszczególnych terenów, a ponadto lokalizacja nowych
obiektów kubaturowych, wymaga spe³nienia warunków
okrelonych dla tych stref - wg §20, tabela 5.
10) Na terenach strefy rekreacyjnej z dodatkowym symbolem -W, po³o¿onych na obszarach ochrony róde³, ujêæ
wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹,
obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla poszczególnych te-
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renów, a ponadto lokalizacja nowych obiektów kubaturowych, wymaga spe³nienia warunków okrelonych
dla tych obszarów - wg §20, tabela 5 oraz Dzia³u V.
4. Zasady i warunki kszta³towania zabudowy dla ca³ego obszaru Gminy - §9.
5. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy rekreacji.
1) Tereny rekreacji zbiorowej - turystyki.

UT

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa turystyczna (hotele, motele, schroniska).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo-us³ugowa,
- us³ugi niepubliczne (w tym: nieuci¹¿liwe rzemios³o
us³ugowe),
- zaplecze administracyjne, socjalno-sanitarne, noclegowo-gastronomiczne,
- urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- ma³a architektura,
- zieleñ urz¹dzona,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy turystycznej (hotele, motele, schroniska, kempingi - do 100 miejsc noclegowych):
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt.,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a, pastelowa kolorystyka,
- wysokoæ obiektów - max 12,0 m,
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia wg §19, tabela 4, L.p. 4,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19,
tabela 4, L.p. 4.
d) Zasady kszta³towania obiektów zaplecza turystycznego
(socjalno-sanitarnych oraz techniczno- gospodarczych):
- 1 kondygnacja parterowa bez podpiwniczenia oraz bez
poddasza u¿ytkowego,
- wysokoæ obiektów - max 12 m,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o 45o,
- zwarta, prosta bry³a, pastelowa kolorystyka,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia wg §19, tabela 4, L.p. 4,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19,
tabela 4, L.p. 4.
e) Wskaniki wykorzystania terenów UT:
- powierzchnia zabudowy - max 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 50% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,5.
f) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rekreacji
zbiorowej UT:
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- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- d¹¿enie do jednorodnoci funkcjonalnej poszczególnych terenów rekreacji,
- tworzenie rezerw terenowych dla realizacji perspektywicznych,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regio-nalnej - §9.
g) Na terenach rekreacji zbiorowej UT dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych
pod warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalnoprzestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej,
nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.5, pp.1) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji
obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in.
dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo
zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw.
z u¿ytkowaniem podstawowym.
h) Na terenach rekreacji UT wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
i) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów rekreacji zbiorowej UT wg ustaleñ szczegó³owych - Dzia³ V.
2) Tereny rekreacji indywidualnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowe.
UTL
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa turystyczna (pensjonaty, domy mieszkalne
z czêci¹ hotelow¹, zabudowa letniskowa).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo-us³ugowa,
- us³ugi niepubliczne (w tym: nieuci¹¿liwe rzemios³o
us³ugowe),
- zaplecze administracyjne, socjalno-sanitarne, noclegowo-gastronomiczne,
- urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- ma³a architektura,
- zieleñ urz¹dzona,
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- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy turystyczno-letniskowej.
Zabudowa turystyczna (pensjonaty, hotele - do 50 miejsc
noclegowych):
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt.,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a, pastelowa kolorystyka,
- wysokoæ obiektów - max 12,0 m (dla obiektów rekreacji zbiorowej),
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej.
Zabudowa letniskowa oraz obiekty us³ugowe w obrêbie
kempingów:
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt.,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a, pastelowa kolorystyka,
- wysokoæ obiektów - max 10,5 m (dla obiektów rekreacji indywidualnej),
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19,
tabela 4, L.p. 4.
d) Zasady kszta³towania obiektów zaplecza turystycznego
(socjalno-sanitarnych oraz techniczno- gospodarczych):
- 1 kondygnacja parterowa bez podpiwniczenia oraz bez
poddasza u¿ytkowego,
- wysokoæ obiektów - max 9 m - dla terenów zabudowy
turystycznej,
- wysokoæ obiektów - max 7 m - dla terenów zabudowy
letniskowej,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o - 45o,
- zwarta, prosta bry³a, pastelowa kolorystyka,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia gabarytów zabudowy wg §19,
tabela 4, L.p. 4.
e) Wskaniki wykorzystania terenów UTL:
- powierzchnia zabudowy - max 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
f) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rekreacji
indywidualnej i zbiorowej UTL:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- d¹¿enie do jednorodnoci funkcjonalnej poszczególnych terenów rekreacji,
- tworzenie rezerw terenowych dla realizacji perspektywicznych,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - §9.

Poz. 535

g) Na terenach rekreacji indywidualnej i zbiorowej UTL dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych
pod warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalnoprzestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.5, pp.2) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji
obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
h) Na terenach rekreacji UTL wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera
siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
i) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów rekreacji indywidualnej i zbiorowej UTL - wg ustaleñ szczegó³owych - Dzia³ V.
3) Tereny rekreacji indywidualnej - letniskowe:

ML

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zabudowa letniskowa (sezonowa oraz ca³oroczna).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- ma³a architektura,
- zieleñ urz¹dzona,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy letniskowej:
- zabudowa ma³ogabarytowa, max 3 kondygnacje nadziemne, w tym: poddasze u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,2 m npt.,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a, pastelowa kolorystyka,
- wysokoæ obiektów - max 10,5 m,
- dachy o nachyleniu 35o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
- stosowanie form i detalu miejscowego, w nawi¹zaniu do architektury tradycyjnej,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia wg §19, tabela 4, L.p. 4.
d) Zasady kszta³towania obiektów zaplecza turystycznego
(socjalno-sanitarnych oraz techniczno- gospodarczych):
- 1 kondygnacja parterowa bez podpiwniczenia oraz bez
poddasza u¿ytkowego,
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- wysokoæ obiektów - max 7 m,
- dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 12o - 45o,
- zwarta, prosta bry³a, pastelowa kolorystyka,
- w strefie ochrony dominant krajobrazowych NR 5 - 6
obowi¹zuj¹ ograniczenia wg §19, tabela 4, L.p. 4.
e) Wskaniki wykorzystania terenów ML:
- powierzchnia zabudowy - max 30% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
f) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów rekreacji
indywidualnej ML:
- utrzymanie istniej¹cej struktury osadniczej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji nowych
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych,
dla dalszego funkcjonowania okrelonego u¿ytkowania terenów,
- d¹¿enie do jednorodnoci funkcjonalnej poszczególnych terenów rekreacji,
- tworzenie rezerw terenowych dla realizacji perspektywicznych,
- na wydzielonych terenach rekreacyjnych dopuszcza siê
zamianê okrelonego planem istniej¹cego lub projektowanego sposobu u¿ytkowania okrelonego terenu
na inny, z zakresu rekreacji, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia oraz architektury regionalnej - §9.
g) Na terenach rekreacji indywidualnej ML dopuszcza siê:
- wydzielanie jednorodnych terenów funkcjonalnych pod
warunkiem uregulowania w³asnoci terenów oraz
zgodnoci wyodrêbnianej funkcji z ustaleniami dotycz¹cymi okrelonego rejonu i strefy funkcjonalno-przestrzennej,
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie
dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej, nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.5, pp.3) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania
terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ
(m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
h) Na terenach strefy rekreacji indywidualnej ML wyklucza
siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
i) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów rekreacji indywidualnej ML: wg ustaleñ szczegó³owych Dzia³ V.

4) Tereny sportowe.

Poz. 535
US

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- orodki sportowe (boiska sportowe, sale gimnastyczne, obiekty zaplecza, hale widowiskowe, k¹pieliska, p³ywalnie itp.).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zaplecze administracyjne, socjalno-sanitarne, noclegowo-gastronomiczne,
- urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- ma³a architektura,
- zieleñ urz¹dzona,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym.
c) Zasady kszta³towania zabudowy w obrêbie terenów US:
- w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ
technologicznych.
d) Wskaniki wykorzystania terenów US:
- w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ
technologicznych.
e) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów US:
- wg ustaleñ szczegó³owych - Dzia³ V.
f) Na terenach strefy rekreacji US wyklucza siê:
- przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - przedsiêwziêcia, dla których
raport mo¿e byæ wymagany, dopuszcza siê w przypadku, gdy zasiêg oddzia³ywania na rodowisko zawiera siê w granicach w³asnoci inwestora - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pón. zm.), z dopuszczeniem odstêpstw dla realizacji przedsiêwziêæ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym, m.in. urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
5) Tereny obiektów i urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej w strefie eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego(od rzêdnej
270,00 m n.p.m. do rzêdnej 272,5 m n.p.m.):
UTE
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- urz¹dzenia zw. z eksploatacj¹ Zbiornika Ro¿nowskiego.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne - w uzgodnieniu z ZEW - "Ro¿nów":
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- obiekty i urz¹dzenia rekreacji nadwodnej, w tym: pawilony us³ugowe, urz¹dzenia rekreacyjne (place gier
i zabaw, boiska sportowe, przechowalnie sprzêtu sportowego i jednostek p³ywaj¹cych),
- inne, w zale¿noci od potrzeb - w uzgodnieniu z ZEW "Ro¿nów".
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów UTE:
- utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ oraz
realizacji nowych obiektów i urz¹dzeñ zw. z rekreacj¹
nadwodn¹, eksploatacj¹ zbiorników wodnych oraz
utrzymaniem utrzymaniem we w³aciwym stanie terenów po³o¿onych wzd³u¿ linii brzegowej zbiorników.
d) Zasady kszta³towania zabudowy us³ugowej, gospodarczej - magazynowej i zaplecza sanitarnego w obrêbie terenów UTE:
- zabudowa ma³ogabarytowa - max 1 kondygnacja
nadziemna, bez podpiwniczenia oraz bez poddasza
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u¿ytkowego, w nawi¹zaniu do architektury regionalnej - §9,
- wysokoæ obiektów -max 7 m,
- zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a, pastelowa kolorystyka,
- dachy o nachyleniu 30o-45o, symetryczne, dwu- lub wielospadowe.
e) Wskaniki wykorzystania terenów UTE:
- powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej),
- intensywnoæ zabudowy - max 0,4.
f) Na terenach rekreacji indywidualnej i zbiorowej UTE dopuszcza siê:
- odstêpstwa od okrelonych w p. 5, pp. 5) ustaleniami
planu parametrów kszta³towania zabudowy oraz
wskaników wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej
zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy
realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych,
nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
g) Na terenach rekreacji - obiektów i urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej UTE wyklucza siê:
- realizacjê obiektów kubaturowych trwale zwi¹zanych
z gruntem,
- wprowadzanie zieleni w sposób mog¹cy utrudniaæ
utrzymanie zbiorników we w³aciwym stanie,
- wprowadzanie nie oczyszczonych cieków do wód i do
gleby,
- urz¹dzania sk³adowisk odpadów.
h) Na terenach rekreacji - obiektów i urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej UTE obowi¹zuje:
- spe³nienie przepisów sanitarnych w zakresie urz¹dzania k¹pielisk publicznych,
- wszelka dzia³alnoæ wymaga uzgodnienia z ZEW "Ro¿nów".
6) Tereny urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej w strefie eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego (od lustra wody do rzêdnej 270,00m n.p.m.):
UTW
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- urz¹dzenia zw. z eksploatacj¹ Zbiornika Ro¿nowskiego.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne - w uzgodnieniu z ZEW "Ro¿nów":
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania i zagospodarowania terenów,
- urz¹dzenia rekreacji nadwodnej, w tym: k¹pieliska
otwarte, pomosty, pla¿e, przystanie, urz¹dzenia ratownictwa wodnego i obs³ugi jednostek p³ywaj¹cych,
- ci¹gi piesze, place gier i zabaw, urz¹dzenia sportowe,
elementy ma³ej architektury,
- zieleñ niska,
- urz¹dzenia przeciwerozyjne i przeciwabrazyjne,
- inne, w zale¿noci od potrzeb - w uzgodnieniu z ZEW "Ro¿nów".
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów UTW:
- utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ oraz
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realizacji nowych urz¹dzeñ zw. z rekreacj¹ nadwodn¹,
eksploatacj¹ zbiorników wodnych oraz utrzymaniem
we w³aciwym stanie terenów po³o¿onych wzd³u¿ linii
brzegowej zbiorników.
d) Na terenach urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej UTW wyklucza siê:
- realizacjê zabudowy kubaturowej, z wyj¹tkiem wielofunkcyjnego terenu A26 UTW,US,KP,UN nad Zatok¹
Bartkowsk¹,
- niszczenia urz¹dzeñ zw. z eksploatacj¹ zbiorników
wodnych,
- wprowadzania zieleni wysokiej - mog¹cej utrudniaæ
utrzymanie zbiorników we w³aciwym stanie,
- wprowadzanie nie oczyszczonych cieków do wód i do
gleby,
- urz¹dzania sk³adowisk odpadów.
e) Na terenach urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej UTW obowi¹zuje:
- spe³nienie przepisów sanitarnych, w szczególnoci
w zakresie urz¹dzania k¹pielisk publicznych oraz przystani wodnych,
- wszelka dzia³alnoæ wymaga uzgodnienia z ZEW "Ro¿nów".
7) Tereny - zieleni lenej z istniej¹c¹ zabudow¹ turystyczno-letniskow¹, z zakazem dogêszczania istniej¹cych
struktur osadniczych:
ZL/UTL- Z
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zieleñ lena,
- turystyczno-letniskowe.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zaplecze sanitarne,
- urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne bez obiektów kubaturowych,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- zieleñ lena.
c) Zasady kszta³towania zabudowy przy prowadzeniu dzia³alnoci remontowo - budowlanej (remonty bie¿¹ce i kapitalne, wymiana substancji):
- w dostosowaniu do wytycznych regionalnych - §9 oraz
charakteru otoczenia.
d) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
- utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem remontów bie¿¹cych i kapitalnych, wymiany substancji z zachowaniem dotychczasowych gabarytów zabudowy,
- porz¹dkowanie istniej¹cego zagospodarowania i u¿ytkowania,
- niezbêdne dzia³ania w celu stabilizacji obrze¿a Jeziora
Ro¿nowskiego,
- w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D oraz NR 10-E obowi¹zuje dostosowanie
konstrukcji remontowanych obiektów kubaturowych
do wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz wprowadzenie prawid³owego systemu odwodnienia terenów, w dostosowaniu do warunków lokalnych.
e) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów ZL/
UTL-Z:
- ze wzglêdu na po³o¿enie terenów ZL/UTL-Z w obrêbie stoków przyleg³ych do linii brzegowej Zbiornika
Ro¿nowskiego - na terenach lenych obowi¹zuje zakaz dogêszczania istniej¹cych struktur osadniczych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 84

 2735 

- zakaz realizacji nowej zabudowy rekreacyjno- letniskowej,
- przy prowadzeniu dzia³alnoci remontowo-budowlanej w obrêbie zabudowy istniej¹cej, dopuszcza siê realizacjê zaplecza sanitarnego oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym: sanitarnej - obowi¹zuje sukcesywne wyposa¿anie istniej¹cych zespo³ów rekreacyjnych w indywidualne lub grupowe oczyszczalnie cieków sanitarnych - docelowo nale¿y d¹¿yæ do pod³¹czenia istniej¹cych orodków turystyczno - letniskowych do zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania cieków,
- wszelka dzia³alnoæ w obrêbie terenów ZL/UTL-Z, po³o¿onych w granicach w³asnoci ZEW - "Ro¿nów", wymaga uzgodnienia z ZEW - "Ro¿nów".
f) Na terenach ZL/UTL-Z oznaczonych dodatkowym symbolem -ZO w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone dla stref o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-D oraz NR 10-E - §21, tabela 6, L.p.3.
ROZDZIA£ 6
STREFA ZIELENI URZ¥DZONEJ I NIEURZ¥DZONEJ
§ 27
1. Strefa zieleni urz¹dzonej.
1) Wyznacza siê strefê zieleni urz¹dzonej, obejmuj¹c¹ tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonymi symbolami na rysunku planu - o nastêpuj¹cych formach u¿ytkowania:
- zieleñ parkowa - ZP,
- cmentarze - ZC,
- zieleñ izolacyjna - ZI.
2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej w obrêbie strefy zieleni urz¹dzonej.
1) Utrzymanie istniej¹cych za³o¿eñ zieleni urz¹dzonej z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, poprzez po-wiêkszanie istniej¹cych terenów zieleni urz¹dzonej, oraz tworzenie powi¹zañ z krajobrazem naturalnym Gminy.
2) Poszerzanie istniej¹cych zespo³ów zieleni oraz tworzenie nowych - w zale¿noci od potrzeb oraz charakteru
u¿ytkowania obiektów i zespo³ów osadniczych.
3) Tworzenie izolacyjnych i parawanowych stref zielonych
w otulinie pasów drogowych, w strefach uci¹¿liwoci
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w strefach sanitarnych cmentarzy, w strefach ochronnych ujêæ
wód oraz w otoczeniu innych obiektów i urz¹dzeñ stanowi¹cych element dekompozycji z krajobrazem osadniczym oraz dysharmonii z krajobrazem naturalnym.
3. Ogólne warunki realizacji zieleni urz¹dzonej oraz architektury i ochrony rodowiska.
1) Ogólne warunki realizacji zespo³ów zieleni:
a) porz¹dkowanie istniej¹cych zespo³ów zieleni oraz
kszta³towanie kompozycji rolinnych (systemu nasadzeñ i sk³adu gatunkowego rolin) w dostosowaniu
do charakteru otoczenia:
- zieleñ tradycyjna parkowa w obrêbie zabytkowych
obiektów i zespo³ów,
- zieleñ naturalna (³êgowa, lena) w obrêbie dolin
rzecznych,
b) przy realizacji zieleni wzd³u¿ tras komunikacyjnych
nale¿y zachowaæ w³aciwe odleg³oci dla prawid³owego rozwoju systemu korzeniowego drzew i krzewów oraz zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
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c) projekty zieleni na terenach niezagospodarowanych,
przeznaczonych pod zabudowê winny umo¿liwiæ prowadzenie ci¹gów infrastruktury technicznej dla obs³ugi tych terenów,
d) odtwarzanie powi¹zañ ekologicznych w obrêbie koncentracji osadniczych oraz w obrêbie innych barier
przestrzennych (tworzenie przepustów ekologicznych
w obrêbie dróg),
e) tworzenie nowych ci¹gów ekologicznych na terenach
wyznaczonych dla realizacji nowej zabudowy,
f) tworzenie parków lenych na terenach zieleni lenej
zagro¿onej ekspansj¹ osadnictwa.
2) Zasady kszta³towania zabudowy w obrêbie zespo³ów zieleni urz¹dzonej (za wyj¹tkiem obszarów zabytkowych objêtych ochron¹ konserwatorsk¹).
a) Architektura obiektów kubaturowych winna spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:
- max 1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia
oraz bez poddasza u¿ytkowego,
- wysokoæ obiektów - max 5 m,
- zwarta bry³a, z dopuszczeniem a¿urowych detali konstrukcyjnych i wystroju zewnêtrznego,
- dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 35o-45o,
- oszczêdna kolorystyka, w tonacji koresponduj¹cej
z zieleni¹ otoczenia,
- ma³a architektura w nawi¹zaniu do form obiektów
architektonicznych otoczenia oraz do obowi¹zuj¹cych na okrelonym terenie systemów ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego.
b) Wskaniki wykorzystania terenów:
- pow. zabudowy obiektów kubaturowych - max 5%
powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
- pow. urz¹dzeñ niekubaturowych - max 30% powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych.
3) Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie zespo³ów zieleni objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹ w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4) W obrêbie strefy zieleni urz¹dzonej wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko oraz przedsiêwziêcia, dla których raport
mo¿e byæ wymagany - wg Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z pón. zm.).
4. Strefa zieleni nieurz¹dzonej.
1) Wyznacza siê strefê zieleni nieurz¹dzonej, obejmuj¹c¹
tereny po³o¿one wzd³u¿ linii brzegowej Zbiornika Ro¿nowskiego oraz Zbiornika Czchowskiego, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonymi
symbolami na rysunku planu - o nastêpuj¹cych formach
u¿ytkowania:
- zieleñ nieurz¹dzona - ZN.
2) Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej w obrêbie strefy zieleni nieurz¹dzonej.
1) Utrzymanie istniej¹cych enklaw zieleni nieurz¹dzonej,
z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, poprzez
powiêkszanie istniej¹cych terenów zieleni nieurz¹dzonej, oraz tworzenie powi¹zañ ekologicznych z innymi
elementami krajobrazu naturalnego Gminy.
2) Tereny zieleni nieurz¹dzonej w obrêbie strefy eksploatacyjnej zbiorników "Ro¿nów" i "Czchów" pozostaj¹
w dyspozycji administratora tych akwenów.
5. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy zieleni urz¹dzonej.
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1) Tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym parkowej:
ZP

3) Tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy epidemicznych:
ZCE

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- parki rekreacyjne (wspó³czesne), skwery, parki zabytkowe (historyczne).
b) U¿ytkowanie dopuszczalne dla parków wspó³czesnych:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- ma³a architektura (pawilony ogrodowe, altany, zadaszenia, pergole, fontanny, ³awki, elementy owietlenia
i inne),
- urz¹dzenia rekreacji zielonej,
- urz¹dzenia kultury o charakterze wyró¿ników miejsca
(pomniki, rzeby ogrodowe, elementy miejsc pamiêci,
obeliski),
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) U¿ytkowanie dopuszczalne dla parków zabytkowych:
- w obrêbie za³o¿eñ parkowych z ewidencji zabytków,
nie wpisanych do rejestru, dopuszcza siê wy³¹cznie
dzia³ania uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
- w obrêbie za³o¿eñ parkowych wpisanych do rejestru
zabytków dopuszcza siê wy³¹cznie dzia³ania na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po spe³nieniu warunków okrelonych przez
W.U.O.Z.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów zieleni urz¹dzonej ZP
- wg ustaleñ szczegó³owych dla poszczególnych terenów
- Dzia³ V.

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- cmentarze epidemiczne.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zaplecze zw. z konserwacj¹ zieleni,
- urz¹dzenia zw. z kultur¹ sakraln¹,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
c) U¿ytkowanie dopuszczalne dla za³o¿eñ oznaczonych symbolem ZCE:
- wy³¹cznie dzia³ania na podstawie uzyskanego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po spe³nieniu warunków okrelonych przez W.U.O.Z.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów cmentarzy epidemicznych - ZCE
- wg ustaleñ szczegó³owych dla poszczególnych terenów - Dzia³ V.

2) Tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy:
ZC, ZCW
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- cmentarze zabytkowe oraz wspó³czesne.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne dla za³o¿eñ wspó³czesnych
oznaczonych symbolem ZC:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zaplecze zw. z konserwacj¹ zieleni,
- kaplice,
- urz¹dzenia zw. z kultur¹ sakraln¹,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) U¿ytkowanie dopuszczalne dla za³o¿eñ lub kwater zabytkowych z ewidencji zabytków oznaczonych symbolem ZCW (cmentarze wojenne):
- wy³¹cznie dzia³ania uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
d) U¿ytkowanie dopuszczalne dla za³o¿eñ lub kwater zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków symbolem
ZCW (cmentarze wojenne):
- wy³¹cznie dzia³ania na podstawie uzyskanego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po
spe³nieniu warunków okrelonych przez W.U.O.Z.
e) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów cmentarzy ZC
- wg ustaleñ szczegó³owych - Dzia³ V.

4) Tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze ochronnym - izolacyjnej:
ZI
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zieleñ izolacyjna.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zaplecze zw. z konserwacj¹ zieleni,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem
podstawowym.
c) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów zieleni izolacyjnej ZI
- wg ustaleñ szczegó³owych dla poszczególnych terenów - Dzia³ V.
5) Tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym dzia³kowej:
ZD
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zieleñ dzia³kowa.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- urz¹dzenia kultury,
- ma³a architektura, w tym: pawilony ogrodowe, altany,
zadaszenia, pergole, fontanny, ³awki, elementy owietlenia i inne),
- urz¹dzenia rekreacji zielonej,
- inne, w zale¿noci od potrzeb zw. z funkcj¹ podstawow¹.
c) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów zieleni urz¹dzonej ZP
- wg ustaleñ szczegó³owych - Dzia³ V.
6. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy zieleni nieurz¹dzonej.
1) Tereny zieleni nieurz¹dzonej:

ZN

a) U¿ytkowanie podstawowe:
- zieleñ nieurz¹dzona.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne dla terenów zieleni nieurz¹dzonej poza administracj¹ ZEW -"Ro¿nów":
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- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- zieleñ lena o charakterze ochronnym,
- dzia³alnoæ zwi¹zana z zabezpieczeniem linii brzegowej zbiorników wodnych,
- stabilizacja procesów osuwiskowych i erozyjnych,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) U¿ytkowanie dopuszczalne dla terenów zieleni nieurz¹dzonej w administracji ZEW- "Ro¿nów":
- sposób u¿ytkowania uzgodniony z administratorem
zbiorników., w tym urz¹dzenia rekreacji nadwodnej.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów zieleni nieurz¹dzonej:
- utrzymanie istniej¹cego zagospodarowania, z dopuszczeniem dzia³alnoci remontowo-budowlanej w obrêbie istniej¹cego zagospodarowania, bez mo¿liwoci
reali-zacji nowych obiektów kubaturowych,
- przy realizacji urz¹dzeñ turystycznych, obowi¹zuje
ochrona naturalnej szaty rolinnej, stanowi¹cej otulinê biologiczn¹ akwenów,
- wszelka dzia³alnoæ w obrêbie terenów zieleni nieurz¹dzonej po³o¿onych w granicach w³asnoci ZEW - "Ro¿nów", wymaga uzgodnienia z ZEW - "Ro¿nów".
ROZDZIA£ 7
STREFA WÓD POWIERZCHNIOWYCH - RÓDL¥DOWYCH
§ 28
1. Wyznacza siê strefê wód powierzchniowych, ródl¹dowych
- p³yn¹cych oraz stoj¹cych, obejmuj¹c¹ tereny wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonym symbolem na rysunku planu, o nastêpuj¹cych formach u¿ytkowania:
a) cieki wodne - rzeki i potoki,
b) zbiorniki wodne - Zbiornik Ro¿nów oraz Zbiornik Czchów.
2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej i ochrony rodowiska w strefie wód powierzchnio-wych.
1) Zachowanie istniej¹cego systemu cieków wodnych, d¹¿enie do poprawy klas czystoci wód.
2) Wykorzystanie dolin cieków wodnych dla rozwoju rekreacji, przy pe³nej ochronie zieleni ³êgowej.
3) Prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zagêszczenia sieci ekologicznej cieków wodnych.
4) Ochrona bezporedniej otuliny biologicznej rzek i potoków oraz Zbiornika Ro¿nowskiego i Zbiornika Czchowskiego.
3. Ogólne warunki i zasady realizacji inwestycji w obrêbie strefy wód powierzchniowych.
1) W granicach terenów bezporednio przyleg³ych do cieków i akwenów wodnych, winien byæ zabezpieczony dostêp dla korzystania z wód oraz w celu wykonywania
obowi¹zków administratora cieku.
2) W korytach i na obrze¿ach cieków wodnych oraz w obrêbie i na obrze¿ach akwenów wodnych dopuszcza siê
roboty konserwacyjno-remontowe, zabezpieczenia
przeciwpowodziowe oraz inwestycje wynikaj¹ce z potrzeb gospodarczych i utrzymania infrastruktury Gminy - w uzgodnieniu z w³aciwym administratorem cieku lub akwe-nu, oraz instytucjami ochrony rodowiska
i inspekcji sanitarnej.
3) W obrêbie strefy wód powierzchniowych obowi¹zuje
zakaz:
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a) wprowadzania nie oczyszczonych cieków do wód i ziemi,
b) sk³adowania substancji niebezpiecznych.
4. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy wód powierzchniowych.
1) Tereny wód powierzchniowych - cieków wodnych:

WS

a) U¿ytkowanie podstawowe.
- rzeki, potoki.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów,
- urz¹dzenia zw. z gospodark¹ wodn¹,
- stopnie wodne oraz lokalne zbiorniki przeciwpo¿arowe, rekreacyjno-retencyjne, energetyczne,
- prace i urz¹dzenia zw. z w³aciwym utrzymywaniem
koryt rzek i potoków oraz dzia³ania zw. z ochron¹ przeciwpowodziow¹ i przeciwerozyjn¹ (regulacje przep³ywu wód w obrêbie linii brzegowej),
- realizacja przepraw mostowych komunikacji drogowej,
- trasy piesze i rowerowe,
- ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
- odtwarzanie i powiêkszanie otuliny biologicznej cieków
wodnych (renaturalizacja dolin rzek i potoków),
- zieleñ ³êgowa na obrze¿ach cieków wodnych,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
- zachowanie i ochrona cieków wodnych przed niekontrolowan¹ dzia³alnoci¹ dewastacyjn¹,
- rekultywacja zniszczeñ linii brzegowej w wyniku dzia³añ gospodarczych lub klêsk ¿ywio³owych,
- renaturalizacja otuliny biologicznej cieków wodnych.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenów w obrêbie cieków wodnych:
- utrzymanie istniej¹cych powi¹zañ ekologicznych oraz
naturalnego systemu cieków wodnych na obszarze
Gminy,
- wszelkie dzia³ania w obrêbie i bezporednim otoczeniu cieków i wodnych wymagaj¹ zgody w³aciwego
zarz¹dcy,
- na terenach otwartych, po³o¿onych w dolinach rzek i potoków nale¿y - w miarê mo¿liwoci - ograniczyæ wszelk¹
dzia³alnoæ zmieniaj¹c¹ naturalny krajobraz tych dolin, do dzia³añ okrelonych jako u¿ytkowanie dopuszczalne - p.4, pp.1)b).
e) W obrêbie strefy wód powierzchniowych w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia dla strefy ochrony ekologicznej cieków i zbiorników wodnych NR 6 - § 18, tabela 3,
L.p.10. oraz dla strefy bezporedniego zagro¿enia powodziowego NR 12 - §21, tabela 5 L.p.2.
2) Tereny wód powierzchniowych - zbiorników wodnych: WSz
a) U¿ytkowanie podstawowe.
- zbiornik wodny "Ro¿nów'" o funkcji retencyjnej, energetycznej i rekreacyjnej - max rzêdna piêtrzenia
270,00 m n.p.m.,
- zbiornik wodny "Czchów" o funkcji retencyjnej i energetycznej - max rzêdna piêtrzenia 234,50 m n.p.m.,
- kana³ zrzutowy na odcinku rzeki Dunajec pomiêdzy w/
w zbiornikami.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne - za zgod¹ ZEW " Ro¿nów":
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania zbiorników,
- urz¹dzenia zw. z gospodark¹ wodn¹ i energetyk¹,
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- prace i urz¹dzenia zw. z w³aciwym utrzymaniem
akwenów,
- dzia³ania zw. z ochron¹ przeciwpowodziow¹, przeciwerozyjn¹ i przeciwabrazyjn¹,
- trasy piesze na obrze¿ach zbiorników,
- ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb
lokalnych,
- zieleñ nieurz¹dzona wzd³u¿ linii brzegowej zbiorników,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
- zachowanie i ochrona linii brzegowej przed niekontrolowan¹ dzia³alnoci¹ dewastacyjn¹,
- rekultywacja zniszczeñ linii brzegowej w wyniku dzia³añ gospodarczych lub klêsk ¿ywio³owych,
- renaturalizacja otuliny biologicznej zbiorników wodnych,
- odmulanie zbiorników i inne dzia³ania utrzymuj¹ce
akweny w prawid³owym stanie,
- przebudowa nadbrze¿y zbiorników dla realizacji miejsc
postojowych, parkingowych, przystani wodnych, pla¿
publicznych, k¹pielisk.
d) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania zbiorników
wodnych:
- w obrêbie Zbiornika Czchów obowi¹zuje zakaz u¿ytkowania rekreacyjnego.
- w obrêbie Zbiornika Ro¿nowskiego dopuszcza siê, za
zgod¹ ZEW "Ro¿nów", u¿ytkowanie rekreacyjne akwenu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
- obowi¹zuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych
cieków do wód zbiorników.
- u¿ytkowanie obrze¿a Zbiornika Ro¿nowskiego w formie naturalnych k¹pielisk publicznych, winno odbywaæ siê w miejscach cile do tego celu wyznaczonych i oznakowanych - przy spe³nieniu wymagañ sanitarnych.
e) Dla prawid³owej eksploatacji zbiorników "Ro¿nów" oraz
"Czchów" niezbêdne jest utrzymanie we w³aciwym stanie przyleg³ych stoków oraz kontrola u¿ytkowania terenów po³o¿onych wzd³u¿ linii brzegowej akwenów.
f) Dla Zbiornika "Ro¿nowskiego" wprowadza siê dodatkowe ustalenia dla terenów UTW po³o¿onych do granicy
rzêdnej 270 m n.p.m.(max poziom piêtrzenia wód) oraz
dla terenów UTE po³o¿onych do granicy rzêdnej 272,50 m
n.p.m. - §26.
g) Granica wyw³aszczenia ZEW - "Ro¿nów" oznacza siê jako
strefê NR 27.
h) W obrêbie strefy wód powierzchniowych w szczególnoci obowi¹zuj¹ ustalenia dla strefy ochrony ekologicznej cieków i zbiorników wodnych NR 6 - §18, tabela 3,
L.p.10 oraz dla strefy eksploatacji zbiorników wodnych §21, tabela 6, L.p.6.
ROZDZIA£ 8
STREFA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- USTALENIA OGÓLNE
§ 29
1. Wyznacza siê strefê infrastruktury technicznej obejmuj¹c¹
tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczone okrelonymi symbolami na rysunku planu - o nastêpuj¹cych formach zagospodarowania i u¿ytkowania:
1) podstawowe urz¹dzenia techniczne, sieci magistralne infrastruktury,
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2) pomocnicze urz¹dzenia techniczne, sieci rozdzielcze
i przy³¹cza infrastruktury,
3) zaplecze techniczne,
4) obszary o ograniczonych mo¿liwociach u¿ytkowania ze
wzglêdu na istniej¹ce i projektowane elementy infrastruktury technicznej (strefy techniczne, bezpieczeñstwa, sanitarne, obszary przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska) oraz strefy sanitarne
cmentarzy czynnych.
2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej w strefie infrastruktury technicznej.
1) Utrzymuje siê istniej¹ce na obszarze Gminy, wyodrêbnione i niewyodrêbnione rysunkiem planu, sieci oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w tym m.in.:
a) wodoci¹gowe (ruroci¹gi, ujêcia wody, zbiorniki wody
i inne urz¹dzenia),
b) kanalizacyjne (sanitarne i opadowe),
c) melioracyjne,
d) gazowe (ruroci¹gi magistralne, rozdzielcze),
e) ciep³ownicze,
f) gospodarki odpadami,
g) elektroenergetyczne (linie napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowe, itp.),
h) ³¹cznoci (linie napowietrzne i kablowe, stacje telefonii komórkowej, itp.).
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê oraz budowê nowych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w celu:
a) zapewnienia optymalnego funkcjonowania terenów
zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy,
b) poprawy warunków ochrony rodowiska i krajobrazu.
3) Zaleca siê sukcesywne tworzenie rezerw terenowych dla
nowych, niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4) Realizacja sieci magistralnych infrastruktury technicznej
winna odbywaæ siê g³ównie wzd³u¿ ci¹gów drogowych
i pieszych oraz na terenach rolnych - w oparciu o opracowania techniczne - w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
przez tereny przeznaczone do zainwestowania.
5) W miarê mo¿liwoci nale¿y przeprowadziæ:
a) kompleksowe uzbrojenie terenów w sieci infrastruktury
technicznej przed wydaniem pozwolenia na budowê.
b) wykonanie pe³nego zakresu przy³¹czy infrastruktury
technicznej przed wydaniem pozwolenia na u¿ytkowanie obiektów.
3. Realizacja infrastruktury technicznej na obszarze Gminy, winna przebiegaæ zgodnie z zasadami i programami
wynikaj¹cymi z planów rozwoju infrastruktury technicznej województwa ma³opolskiego - na podstawie szczegó³owych wytycznych ustalonych dla obszarów aglomeracji, obejmuj¹cych tereny koncentracji osadnictwa.
4. Ogólne warunki realizacji inwestycji i ochrony rodowiska
w strefie infrastruktury technicznej.
1) Ustanawia siê obowi¹zek sukcesywnego wyposa¿enia
sieci osadniczej Gminy w pe³ny zakres infrastruktury technicznej.
2) Rozwi¹zania infrastruktury technicznej winny zapewniæ
prawid³ow¹ ochronê zasobów rodowiska.
3) Szczegó³owe warunki korzystania z infrastruktury technicznej winny byæ ustalone przed udzieleniem pozwolenia na budowê.
4) Gospodarka zasobami rodowiska oraz systemy i zasady korzystania z urz¹dzeñ infrastruktury technicznej winny podlegaæ sta³emu monitorowaniu i konsultacjom ze
s³u¿bami ochrony rodowiska.
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5) Istniej¹ce obiekty i dzia³alnoæ gospodarcza, które w sposób negatywny wp³ywaj¹ na rodowisko nale¿y poddaæ
przegl¹dom ekologicznym ustalaj¹cym hierarchiê, sposoby, zakres modernizacji i przystosowania do obo-wi¹zuj¹cych standardów - projektowane przedsiêwziêcia
podlegaj¹ okrelonej procedurze ocen i sporz¹dzania
raportów o oddzia³ywaniu na rodowisko.
6) W polityce przestrzennej - inwestycyjnej nale¿y przestrzegaæ ustalonych zasad w zakresie odleg³oci pomiêdzy poszczególnymi istniej¹cymi i projektowanymi urz¹dzeniami oraz sieciami infrastruktury technicznej, a istniej¹c¹ i projektowan¹ zabudow¹ oraz zasad
korzystania z tych urz¹dzeñ, uzyskanych na mocy
uzgodnieñ z w³aciwymi instytucjami.
7) W przypadku uci¹¿liwoci urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wykraczaj¹cych poza ustalone odleg³oci i dopuszczalne zasady funkcjonowania, nale¿y d¹¿yæ do
wprowadzenia obszarów ograniczonego u¿ytkowania.
8) W granicach terenów przeznaczonych pod zabudowê, dopuszcza siê lokalizowanie nowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi tych terenów,
wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych,
nie koliduj¹cych z mo¿liwoci¹ realizacji innych ustaleñ
planu - niezale¿nie od rysunku planu, dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w terenach rolnych, dla obs³ugi obszarów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowê.
5. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy infrastruktury technicznej.
1) Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: W,K,E,T,G,O,C
a) U¿ytkowanie podstawowe:
- urz¹dzenia zw. z gospodark¹ wodn¹ - W,
- urz¹dzenia zw. z gospodark¹ ciekow¹ - K,
- urz¹dzenia elektroenergetyczne - E,
- urz¹dzenia telekomunikacji - T,
- urz¹dzenia zaopatrzenia w gaz - G,
- sk³adowiska odpadów - O,
- urz¹dzenia grzewcze - C.
b) U¿ytkowanie dopuszczalne:
- dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów, przy spe³nieniu wymagañ ochrony rodowiska,
- obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub technicznego jednostek eksploatacji,
- zieleñ urz¹dzona,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym,
- inne, w zale¿noci od potrzeb, zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
c) Zasady kszta³towania obiektów infrastruktury technicznej (hale techniczne, biura, itp.):
- max 1 kondygnacja parterowa, z mo¿liwoci¹ wykorzystania poddasza na cele u¿ytkowe,
- podpiwniczenie - max 1,5 m n.p.t., mierzone w rodkowej czêci budynku,
- wysokoæ obiektów - max 12 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej
funkcji i wymagañ technologicznych,
- zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
- dachy jednospadowe, dwuspadowe (z dopuszczeniem wielospadowych), o nachyleniu 12 o - 45 o ,
z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
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d) Zasady kszta³towania obiektów zaplecza technicznego
infrastruktury (magazyny, wiaty, budynki techniczne, itp.):
- max 1 kondygnacja parterowa, bez podpiwniczenia oraz
bez poddasza u¿ytkowego,
- wysokoæ obiektów - max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,
- zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
- dachy jednospadowe, dwuspadowe (z dopuszczeniem
wielospadowych), o nachyleniu 12o - 45o, z mo¿liwoci¹ dostosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
e) Wskaniki wykorzystania terenów infrastruktury technicznej:
- w zale¿noci od powierzchni terenu, w dostosowaniu
do projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
f) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych terenów strefy infrastruktury technicznej:
- utrzymuje siê istniej¹ce trasy i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, modernizacji oraz realizacji nowych sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury,
- trasy sieci oraz lokalizacje urz¹dzeñ infrastruktury technicznej winny umo¿liwiaæ optymalne wykorzystanie terenów budowlanych - dla funkcji cile inwestycyjnych
oraz terenów otwartych - dla funkcji zwi¹zanych z rolnictwem, lenictwem oraz rekreacj¹,
- realizacja wszelkich urz¹dzeñ, sieci oraz obiektów kubaturowych infrastruktury technicznej, winna byæ prowadzona zgodnie z wymaganiami ochrony rodowiska,
- funkcjonowanie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
winno spe³niaæ normy ochrony rodowiska.
g) Na wydzielonych terenach infrastruktury technicznej dopuszcza siê:
- zamianê u¿ytkowania podstawowego na u¿ytkowanie dopuszczalne, pod warunkiem niekonfliktowej,
nieuci¹¿liwej funkcji zamiennej,
- odstêpstwa od okrelonych w p.5, pp.1) zasad kszta³towania zabudowy oraz wskaników wykorzystania
terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych, modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ
(m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy i urz¹dzeñ
zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
ROZDZIA£ 9
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
USTALENIA BRAN¯OWE
§ 30
1. Zaopatrzenie w wodê:

W

1) Ustalenia podstawowe.
a) Utrzymuje siê nastêpuj¹ce systemy zaopatrzenia
w wodê obszaru Gminy:
- indywidualny - poprzez studnie (kopane i g³êbinowe) oraz ujêcia grawitacyjne (system tymczasowy,
uzupe³niaj¹cy do czasu uruchomienia zbiorczych
systemów komunalnych).
- zbiorczy - poprzez sieci magistralne z ujêæ infiltracyjnych,
ród³owych, brzegowych i innych (system docelowy).
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2) Polityka przestrzenna.
a) G³ównym ród³em zaopatrzenia w wodê mieszkañców
Gminy s¹ i pozostan¹ w najbli¿szym okresie:
- wodoci¹gi komunalne zbiorcze i lokalne dla obs³ugi
zabudowy skoncentrowanej,
- wodoci¹gi zagrodowe oraz indywidualne ujêcia
wody dla obs³ugi zabudowy rozproszonej.
b) Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych róde³ zaopatrzenia w wodê: studni kopanych i g³êbinowych, ujêæ
ród³owych, infiltracyjnych i brzegowych oraz lokalnych sieci wodoci¹gowych, przy spe³nieniu norm
ochro-ny rodowiska i ochrony sanitarnej.
c) Planuje siê rozbudowê zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodê z systemem uzdatniania wody, w opar-ciu
o istniej¹ce i nowe lokalne ród³a zasilania.
3) Na obszarze Gminy zak³ada modernizacjê istniej¹cych
oraz siê realizacjê nowych systemów wodoci¹gowych.
a) Utrzymuje siê system wodoci¹gowy Bartkowa Posadowa, Gródek, Podole Górowa, Przydonica, Bujne oparty na ujêciu wody w Bartkowej Posadowej, sk³adaj¹cy siê z 4 studni O-1, O-2, O-3, O-4, oraz ze zbiornika wyrównawczego w Bartkowej Posadowej.
Przewiduje siê:
- realizacjê dodatkowego zbiornika wyrównawczego
w Bartkowej Posadowej,
- rozbudowê wodoci¹gu w Gródku n. Dunajcem,
w tym zbiornika wyrównawczego w po³udniowej
czêci miejscowoci,
- budowê wodoci¹gu dla wsi Bujne z dodatkowym ujêciem wody.
b) Utrzymuje siê system wodoci¹gowy Ro¿nów, Roztoka
Brzeziny - oparty na ujêciu wody z dwóch studni wierconych Sb-1 oraz Sb-2 zlokalizowanych nad Dunajcem,
w zachodnim regionie miejscowoci oraz z dwóch zbiorników wyrównawczych i pompowni wody przy zbiorniku - we wschodnim rejonie Ro¿nowa.
c) Utrzymuje siê system wodoci¹gowy Ro¿nów Zapora zasilany w wodê z ujêcia brzegowego, sk³adaj¹cego
siê z dwóch studni filtracyjnych oraz dwóch zbiorników wyrównawczych.
d) Utrzymuje siê system wodoci¹gowy Tropie - dla zachodniej czêci wsi, zasilany z istniej¹cego ujêcia
wody oraz zbiornika wyrównawczego, projektuje siê
realizacjê nowego ujêcia wody w centralnej czêci
wsi oraz sieæ wodoci¹gow¹ ze zbiornikiem wyrównawczym.
4) Dla wszystkich istniej¹cych i projektowanych ujêæ wody
nale¿y wyznaczyæ strefy ochronne - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5) Strefy ochronne i techniczne sieci oraz urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - § 20, tabela 5, L.p. 4.
2. Odprowadzanie i oczyszczanie cieków - kanalizacja sanitarna i deszczowa:
K
1) Ustalenia podstawowe.
a) Realizacja kanalizacji ciekowej odbywaæ siê bêdzie
poprzez:
- zbiorcze, lokalne systemy kanalizacji z oczyszczalniami cieków sanitarnych dla poszczególnych rejonów,
- indywidualne systemy kanalizacji z oczyszczalniami
cieków sanitarnych dla poszczególnych siedlisk lub
grup zabudowy.
b) Na obszarze Gminy zak³ada siê realizacjê nastêpuj¹cych zbiorczych systemów kanalizacyjnych:
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- system "Ro¿nów" z istniej¹c¹, lokaln¹ biologiczn¹
oczyszczalni¹ cieków przeznaczon¹ do rozbudowy
- dla obs³ugi miejscowoci Ro¿nów,
- system "Ro¿nów - Zapora" z istniej¹c¹ lokaln¹, mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalni¹ cieków,
- system "Gródek nad Dunajcem" z istniej¹c¹ lokaln¹,
biologiczn¹ oczyszczalni¹ cieków przeznaczon¹ do
rozbudowy - dla obs³ugi miejscowoci Gródek n. Dunajcem oraz czêci miejscowoci Przydonica (Glinik),
- oczyszczalnie cieków projektowane w obrêbie miejscowoci:
Sienna - dla obs³ugi miejscowoci Sienna, Jelna, Lipie oraz czêci wsi Zbyszyce,
Tropie - dla obs³ugi miejscowociTropie, Roztoka Brzeziny oraz czêci miejscowoci Ro¿nów (Gierowa),
Bartkowa Posadowa - dla obs³ugi miejscowoci Bartkowa Posadowa, Podole Górowa, Przydonica.
c) Utrzymuje siê systemy uzupe³niaj¹ce: zbiorniki na
cieki oraz indywidualne lub grupowe lokalne oczyszczalnie cieków sanitarnych - w miejscach niedostêpnych dla zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnie osiedlowe.
2) Polityka przestrzenna.
a) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych cieków do wód i gleby.
b) W perspektywie na obszarze Gminy realizacja nowej
zabudowy mo¿liwa bêdzie po zrealizowaniu w³aciwego systemu kanalizacyjnego, przejciowo dopuszcza
siê mo¿liwoæ zabudowy, pod warunkiem wyposa¿enia jej w indywidualne, wysokosprawne urz¹dzenia
do oczyszczania cieków (oczyszczalnie indywidualne,
grupowe lub szczelne zbiorniki wybieralne).
Po realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej obowi¹zuj¹:
- zakaz powstawania nowych obiektów nie wyposa¿onych w przy³¹cza kanalizacyjne,
- likwidacja zbiorników wybieralnych (szamb).
c) Dla projektowanych zbiorczych oczyszczalni cieków
sanitarnych okrela siê wstêpnie przewidywany zasiêg
przekroczeñ standardów jakoci rodowiska.
d) Dla terenów, na których nie planuje siê zbiorczych
systemów kanalizacyjnych wprowadza siê obowi¹zek sukcesywnej realizacji systemów lokalnych - indywidualnych, z dopuszczeniem realizacji ma³ych
oczyszczalni cieków.
e) W perspektywie indywidualne oczyszczalnie cieków
winny funkcjonowaæ wy³¹cznie na terenach o zbyt
skomplikowanych warunkach ukszta³towania dla wprowadzania systemów zbiorczych oraz na terenach
o utrudnionych warunkach hydrogeologicznych.
f) Przy realizacji przedsiêwziêæ wytwarzaj¹cych cieki
o parametrach przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci wskaników zanieczyszczeñ, obowi¹zuje realizacja
urz¹dzeñ redukuj¹cych te zanieczyszczenia - przed
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
g) W przypadku realizacji sieci kanalizacji opadowej, cieki deszczowe winny byæ sukcesywnie oczyszczane z zanieczyszczeñ ropopochodnych i czêci sta³ych przed
odprowadzeniem do wód powierzchniowych.
h) W perspektywie przewiduje siê wprowadzenie sieci
kanalizacji opadowej w centrach miejscowoci (po
uporz¹dkowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej
obszaru wsi).
3) Strefy uci¹¿liwoci, techniczne oraz przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci rodowiska urz¹dzeñ oczyszczania cieków i sieci kanalizacyjnej - § 20,
tabela 5, L.p. 5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 84
3. Gospodarka odpadami:

 2741 
O

1) Ustalenia podstawowe.
a) Utrzymuje siê istniej¹cy system gospodarki odpadami na obszarze Gminy:
- odpady komunalne - system zorganizowany, zbiorczy,
- odpady niebezpieczne - system zorganizowany,
zbiorczy.
2) Gospodarka odpadami.
a) Odpady komunalne:
- teren dotychczasowego, Gminnego sk³adowiska odpadów komunalnych w miejscowoci Podole Górowa przeznacza siê do zalesienia,
- wskazuje siê na koniecznoæ kompleksowego uporz¹dkowania gospodarki odpadami komunalnymi
oraz obowi¹zek permanentnej likwidacji nielegalnych wysypisk mieci.
b) Odpady niebezpieczne:
- wskazuje siê na koniecznoæ uporz¹dkowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi we wszystkich elementach procesu gromadzenia, wywozu i utylizacji
- powstaj¹ce w ramach procesów produkcyjnych
cieki, nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach
i po neutralizacji przekazywaæ do oczyszczalni,
w przeciwnym wypadku cieki winny byæ utylizowane w specjalistycznych firmach - co winno byæ unormowane w sposób formalny.
3) Polityka przestrzenna.
a) Zasady gospodarki odpadami komunalnymi:
- segregacja i gromadzenie w odpowiednich miejscach
i okresowo opró¿nianych pojemnikach, usytuowanych na ka¿dej posesji oraz zorganizowany wywóz
na ustalone miejsce sk³adowania lub utylizacji.
b) Zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi:
- segregacja, utylizacja, neutralizacja odpadów p³ynnych przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej - w przypadku braku zbiorczej kanalizacji - wywóz poza obszar Gminy na odpowiednie miejsce
utylizacji,
- w stosunku do odpadów sta³ych wprowadza siê obowi¹zek sk³adowania i przechowywania w szczelnych
pojemnikach (w szczególnoci odpady ropopochodne) oraz sukcesywny wywóz na miejsca utylizacji
i sk³adowiska poza obszar Gminy,
- nale¿y realizowaæ program minimalizacji powstawania odpadów, gromadzenia, usuwania i transportu
oraz wykorzystania lub unieszkodliwiania,
- w celu minimalizacji iloci powstawania odpadów
nale¿y stosowaæ takie sposoby i formy us³ug lub
wykorzystania surowców i materia³ów, które zapobiegaj¹ powstawaniu odpadów albo pozwalaj¹ utrzymaæ na mo¿liwie najni¿szym poziomie ich iloæ,
a tak¿e zmniejszaj¹ uci¹¿liwoæ, b¹d zagro¿enie dla
¿ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska,
- miejsca czasowego sk³adowania odpadów powinny
byæ tak zorganizowane, aby nie stwarza³y zagro¿enia dla zdrowia ludzi i uci¹¿liwoci dla rodowiska,
- wszelkie zmiany maj¹ce wp³yw na iloæ i rodzaj wytwarzanych odpadów powstaj¹cych w wyniku prowadzonej dzia³alnoci, nale¿y uzgodniæ z w³aciwymi s³u¿bami ochrony rodowiska i administracji,
- transport odpadów niebezpiecznych powinien odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
c) Zakaz spalania wszelkich odpadów gospodarczo-bytowych na terenach dzia³ek siedliskowych.
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d) Zakaz gromadzenia wszelkich odpadów na nielegalnych sk³adowiskach.
e) Na ka¿dej dzia³ce po³o¿onej w terenach budowlanych
oraz na dzia³kach siedliskowych (rolniczych) winna byæ
mo¿liwoæ selektywnego gromadzenia odpadów na
pow. co najmniej 2m2.

4. Gazownictwo:

G

1) Ustalenia podstawowe.
a) Utrzymuje siê zasilanie Gminy w gaz poprzez:
- stacjê redukcyjno-pomiarow¹ I stopnia w miejscowoci Tymowa (gm. Czchów) zasilaj¹c¹ pó³nocno
zachodni¹ czêæ Gminy,
- stacjê redukcyjno-pomiarow¹ I stopnia w miejscowoci £êka Siedlecka (gm. Korzenna) zasilaj¹c¹ po³udniowo- zachodni¹ czêæ Gminy,
- gazow¹ sieæ rozdzielcza redniego cinienia.
b) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej gazowej sieci rozdzielczej redniego cinienia.
2) Polityka przestrzenna.
a) System rozbudowy istniej¹cych sieci gazowych:
- prowadzenie g³ównych gazoci¹gów rednioprê¿nych
wzd³u¿ tras komunikacyjnych,
- modernizacja i rozbudowa sieci gazowej rozdzielczej
stosownie do potrzeb, z uwzglêdnieniem etapowej
zabudowy terenów wyznaczonych planem.
b) Dopuszcza siê zastosowanie gazu dla celów grzewczych:
- dla odbiorców indywidualnych - po uzgodnieniu
z w³aciwym zak³adem gazowniczym,
- dla odbiorców zespo³owych - po dokonaniu analizy
mo¿liwoci zaopatrzenia i realizacji sieci gazowej
rednio-prê¿nej.
3) Strefy ochronne (bezpieczeñstwa) i techniczne sieci i urz¹dzeñ gazowniczych - §20, tabela 5, L.p. 7.
5. Ciep³ownictwo:

C

1) Ustalenia podstawowe.
a) Utrzymuje siê podstawowy system zaopatrzenia
w energiê ciepln¹ obszaru Gminy:
- indywidualny - poprzez ekologiczne ród³a zasilania
(dla pojedynczych obiektów).
b) Dopuszcza siê system uzupe³niaj¹cy:
- zbiorczy - poprzez kot³ownie komunalne z ekologicznymi ród³ami zasilania (dla perspektywicznych zespo³owych realizacji, np.: osiedli mieszkaniowych,
orodków us³ugowo-produkcyjnych i innych).
2) Polityka przestrzenna.
a) Obowi¹zuje sukcesywna eliminacja wêglowo-koksowych systemów grzewczych,
b) Zaleca siê stosowanie systemów ekologicznych:
elektrycznych, gazowych (gaz ziemny, gazy p³ynny)
oraz innych, równie¿ niekonwencjonalnych róde³
energii cieplnej (s³onecznych, wiatrowych, biopaliw
i innych).
6. Elektroenergetyka:

E

1) Ustalenia podstawowe.
a) Utrzymuje siê istniej¹cy system zaopatrzenia Gminy
w energiê elektryczn¹:
- zbiorczy - poprzez sieci magistralne, najwy¿szego
i redniego napiêcia, stacje transformatorowe oraz
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sieci niskich napiêæ - na warunkach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
2) Polityka przestrzenna.
a) Utrzymuje siê istniej¹cy system zasilania Gminy
w oparciu o g³ówny punkt zasilania 11/SN - Ro¿nów
pe³ni¹cy rolê stacji redukcyjnej, powi¹zany z elektrowni¹ "Ro¿nów" oraz z GPZ w Nowym S¹czu. Rozprowadzenie energii na obszarze Gminy dokonywaæ siê bêdzie sieciami redniego napiêcia.
b) Utrzymuje siê aktualny przebieg linii elektroenergetycznych:
- linii napowietrznych najwy¿szego napiêcia 110 kV
przesy³owych, relacji Nowy S¹cz-Gródek nad Dunajcem oraz Gródek nad Dunajcem-Gorlice,
- linii napowietrznych redniego napiêcia 30 kV i 15 kV.
c) W uk³adzie docelowym przewiduje siê budowê na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem dodatkowych stacji transformatorowych - sam uk³ad sieci rozdzielczych
nie ulegnie zasadniczym zmianom.
d) Globalny nacisk w programie elektroenergetyki po³o¿ony bêdzie na poprawê jakoci obs³ugi odbiorców
poprzez:
- zapewnienie przewidzianych parametrów jakociowych dostarczanej energii elektrycznej,
- zwiêkszenie niezawodnoci dostaw energii,
- zapewnienie nieograniczonoci dostawy energii
elektrycznej.
Cele te nale¿y realizowaæ poprzez sukcesywn¹ modernizacjê uk³adu zasilania sieci rozdzielczych redniego napiêcia, budowê nowych stacji transformatorowych oraz remonty linii niskiego napiêcia.
e) Na terenach skoncentrowanego osadnictwa oraz
w centrach miejscowoci planuje siê realizacjê nowych
sieci energetycznych w wykonaniu kablowym oraz systematyczne kablowanie istniej¹cych sieci napowietrznych, w szczególnoci na obrze¿ach Zbiornika Ro¿nowskiego - równie¿ przy przebudowie i remontach istniej¹cych sieci napowietrznych.
f) Przy rozbudowie istniej¹cej sieci redniego i niskiego
napiêcia obowi¹zuje uwzglêdnienie etapów realizacji
zabudowy oraz przewidywanego poboru mocy.
g) Modernizacja i rozbudowa na obszarze Gminy sieci
redniego i niskiego napiêcia winna obejmowaæ budowê izolowanych linii napowietrznych i kablowych
oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych (wnêtrzowych wbudowanych lub wolnostoj¹cych) w zakresie
formy zgodnie z zasadami przyjêtymi dla zabudowy stacje transformatorowe wbudowane winny zachowywaæ odpowiednie odleg³oci od pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, linie kablowe winny byæ
prowadzone g³ównie w terenach o zwartej zabudowie
lub ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu.
h) Nowe stacje transformatorowe, których iloæ i lokalizacje wynikaæ bêd¹ z bie¿¹cych potrzeb, mog¹ byæ
realizowane w ramach terenów budowlanych (zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy) - zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
i) Istniej¹ce i nowe urz¹dzenia elektroenergetyczne na
terenach, których przeznaczenie ulega zmianie, musz¹
odpowiadaæ normom i przepisom ochrony przeciwpora¿eniowej zgodnie z nowym przeznaczeniem terenu.
j) W przypadku wyst¹pienia kolizji projektowanej zabudowy z urz¹dzeniami elektroenergetycznymi, usuniêcie kolizji bêdzie mo¿liwe po uzyskaniu warunków prze-
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budowy oraz zawarciu umowy na przebudowê z rejonowym zak³adem energetycznym.
k) Dostarczenie energii elektrycznej dla projektowanej
zabudowy bêdzie mo¿liwe po wybudowaniu odpowiednich urz¹dzeñ zasilaj¹cych - szczegó³owe warunki przy³¹czenia zostan¹ okrelone przez w³aciwy rejon dystrybucji po wyst¹pieniu inwestora z wnioskiem
o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3) Strefy ochronne (bezpieczeñstwa) sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych - §20, tabela 5, L.p. 8.
7. Telekomunikacja:

T

1) Ustalenia podstawowe.
a) Utrzymuje siê podstawowy system zaopatrzenia obszaru Gminy w us³ugi telekomunikacji:
- zbiorczy - poprzez sieci magistralne, rozdzielcze oraz
przy³¹cza - za porednictwem centrali telefonicznej
we wsi Bartkowa Posadowa oraz poprzez centralê
w Ro¿nowie - wspó³pracuj¹ce w ruchu automatycznym z central¹ rejonow¹.
2) Polityka przestrzenna.
a) Zaleca siê system rozbudowy us³ug telekomunikacyjnych poprzez modernizacjê, rozbudowê, wzglêdnie budowê nowych central i sieci abonenckich oraz sieci
ogólnodostêpnych automatów telefonicznych.
b) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji urz¹dzeñ telekomunikacyjnych:
- urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej nale¿y lokalizowaæ w ramach dopuszczalnego
prze-znaczenia terenów w obiektach kubaturowych
lub budynkach wolnostoj¹cych, o zminimalizowanych gabarytach i wystroju dostosowanym do istniej¹cej, lub projektowanej zabudowy,
- w przypadku koniecznoci budowy kontenerowych
obiektów telekomunikacji przewodowej, nale¿y stosowaæ zieleñ parawanow¹ w ich otoczeniu - w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹.
c) Ustanawia siê preferencje dla realizacji sieci telekomunikacyjnej za pomoc¹ kanalizacji telefonicznej oraz
przy³¹czy kablowych ziemnych - równie¿ przy przebudowie i remontach istniej¹cych sieci.
d) Sieci telekomunikacyjne nale¿y prowadziæ wzd³u¿ tras
komunikacyjnych - z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy
przebiegu.
e) Wskazuje siê na koniecznoæ modernizacji systemu obs³ugi telekomunikacyjnej Gminy, który pozwoli na pokrycie pe³nego zapotrzebowania na tego typu us³ugi.
f) Realizacja nowych masztów telekomunikacyjnych telefonii na obszarze Gminy Gródek n. Dunajcem wymaga pozytywnej opinii instytucji ochrony rodowiska i krajobrazu oraz zmiany niniejszego planu - zakaz
lokalizacji urz¹dzeñ wzd³u¿ tras widokowych oraz w rejonach punktów widokowych.
3) Strefy ochronne (bezpieczeñstwa) sieci i urz¹dzeñ telekomunikacji - §20, tabela 5, L.p. 9.
8. £¹czne zasady i warunki realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na obszarze Gminy.
1) W granicach wszystkich miejscowoci (wsi) dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê oraz realizacjê nowych, niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
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2) Realizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
winna byæ prowadzona zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
3) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci komunalnej, na
warunkach okrelonych przez w³aciwego zarz¹dcê lub
realizacja indywidualnych ujêæ wody, na warunkach okrelonych przepisami szczególnymi.
4) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci rozdzielczej, na warunkach okrelonych przez w³aciwego
zarz¹dcê (zak³ad energetyczny).
5) Zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych i grzewczych
z istniej¹cej sieci rozdzielczej, na warunkach okrelonych
przez w³aciwego zarz¹dcê (zak³ad gazowniczy).
6) System ciep³owniczy indywidualny lub zbiorczy, z preferencjami dla paliw ekologicznych (energii elektrycznej oleju opa³owego, gazu ziemnego oraz innych, niekonwencjonalnych róde³ energii - s³onecznej, wiatrowej,
biopaliw itp.).
7) Na obszarze Gminy obowi¹zuje zakaz odprowadzania
nieoczyszczonych cieków do wód i gleby.
8) Utylizacja i odprowadzenie cieków do w³asnego, szczelnego, okresowo opró¿nianego zbiornika lub do w³asnej
przydomowej oczyszczalni cieków - alternatywnie do
oczyszczalni grupowej, a po zrealizowaniu w danym rejonie kanalizacji sanitarnej - do zbiorczej sieci kanalizacji komunalnej.
9) Obowi¹zuje segregacja i gromadzenie sta³ych odpadów
komunalnych we w³aciwych pojemnikach oraz ich wywóz na ustalone wysypisko. Zakaz tworzenia dzikich wysypisk mieci oraz spalania odpadów na dzia³kach siedliskowych. Obowi¹zuje przestrzeganie obowi¹zuj¹cych
przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.
ROZDZIA£ 10
STREFA KOMUNIKACJI DROGOWEJ
§ 31
1. Ustalenia podstawowe.
1) Utrzymuje siê istniej¹cy uk³ad dróg publicznych, który
stanowi¹:
- droga wojewódzka nr 975 (D¹browa Tarnowska - Wojnicz - Zakliczyn) - granica Gminy - Bartkowa Posadowa
- Podole Górowa - Gródek n/Dunajcem - Wilkonosza) granica Gminy - (D¹browa), pe³ni¹ca funkcjê drogi
zbiorczej, oraz drogi Powiatowe, pe³ni¹ce funkcje dróg
zbiorczych i lokalnych:
- droga Powiatowa nr 25301 Gródek n/Dunajcem - Bartkowa Posadowa - £azy - Ro¿nów - Tropie, na odcinku
Gródek - Ro¿nów pe³ni¹ca funkcjê drogi zbiorczej, na
pozosta³ym odcinku - drogi lokalnej, posiadaj¹ca po³¹czenie przepraw¹ promow¹ przez Dunajec do drogi
krajowej nr 99,
- droga Powiatowa nr 25302 Ro¿nów - Gierowa - granica Gminy - (Witowice Dolne), pe³ni¹ca funkcjê drogi
zbiorczej,
- droga Powiatowa nr 25303 Ro¿nów - Ro¿nów Zapora,
pe³ni¹ca funkcjê drogi lokalnej,
- droga Powiatowa nr 25307 Sienna - Jelna - granica
Gminy - (Siedlce), pe³ni¹ca funkcjê drogi zbiorczej,
- droga Powiatowa nr 25308 Podole Górowa - Przydonica - granica Gminy - (£¹ka Siedlecka), pe³ni¹ca funkcjê
drogi lokalnej,
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- droga Powiatowa nr 25310 (Korzenna - Jasienna) - granica Gminy - Przydonica, pe³ni¹ca funkcjê drogi lokalnej,
- droga Powiatowa nr 25311 (Niecew - Lipnica Wielka) granica Gminy - Podole Górowa, pe³ni¹ca funkcjê drogi lokalnej.
2) Utrzymuje siê uk³ad dróg Gminnych lokalnych (DG-L)
oraz dojazdowych (DG-D) - we wskazaniem na koniecznoæ przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz remontowych.
3) Utrzymuje siê sieæ dróg wewnêtrznych (KDW), które stanowi¹:
a) drogi dojazdowe polne,
b) drogi dojazdowe w obrêbie terenów budowlanych,
c) drogi dojazdowe lene.
2. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej w obrêbie strefy komunikacji drogowej.
1) Utrzymuje siê istniej¹cy uk³ad drogowy na obszarze Gminy, w tym:
a) planuje siê adaptacjê i modernizacjê istniej¹cych tras
wraz z niezbêdnymi ich uzupe³nieniami wynikaj¹cymi
z obs³ugi ruchu tranzytowego oraz powi¹zañ lokalnych,
b) wprowadza siê obowi¹zek uporz¹dkowania dróg wewnêtrznych (nie zaliczonych do dróg publicznych) w szczególnoci: dróg osiedlowych, dojazdowych do
gruntów rolnych i lenych oraz dojazdowych do obiektów u¿ytkowanych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.
2) Ustala siê, ¿e trasy komunikacyjne niezbêdne dla obs³ugi terenów budowlanych - nie wyznaczone na rysunku
planu - mog¹ byæ wydzielane poprzez podzia³y geodezyjne tych¿e terenów na dzia³ki budowlane.
3) Skrzy¿owania dróg wewnêtrznych z drogami publicznymi winny spe³niaæ zasady ustawowe - zwi¹zane g³ównie
z zapewnieniem bezpieczeñstwa i odpowiedni¹ organizacj¹ ruchu.
4) Wskazuje siê na koniecznoæ budowy sieci parkingów
o ró¿norodnym przeznaczeniu:
- widokowych (na nadbrze¿u Jeziora Ro¿nowskiego),
publicznych, turystyczno-tranzytowych, rekreacyjnych (w rejonach projektowanych zespo³ów sportowo-wypoczynkowych), us³ugowych (dla zaopatrzenia
sieci placówek us³ugowych i rzemielniczych - w granicach w³asnych dzia³ek lub na poboczach drogowych), technicznych (dla obs³ugi urz¹dzeñ infrastruktury technicznej).
3. Ogólne warunki realizacji inwestycji i ochrony rodowiska.
1) W pasach drogowych dróg publicznych mog¹ znajdowaæ siê budynki i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego, obiekty uznane za
zabytki kultury materialnej lub pomniki przyrody, sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej - za zgod¹ w³aciwego zarz¹du dróg.
2) W pasach drogowych dopuszcza siê pozostawienie w dotychczasowym stanie obiektów in¿ynierskich i urz¹dzeñ
nie zwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ lub obs³ug¹ ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿eñ i utrudnieñ ruchu drogowego oraz wykonywania zadañ zarz¹du dróg.
3) W pasach drogowych mog¹ byæ sytuowane obiekty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce u¿ytkownikom dróg: miejsca postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla
pieszych, trasy rowerowe, dodatkowe pasy ruchu, itp.
4) W pasach drogowych mog¹ byæ lokalizowane innego
rodzaju urz¹dzenia ni¿ wymienione w pp. 3) - po spe³nieniu wymogów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych, za zgod¹ zarz¹dcy drogi - dotyczy to w szczegól-
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noci: reklam, owietlenia nieruchomoci, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma³ej architektury, parkingów, ogrodzeñ.
5) W pasach drogowych - w szczególnoci zabrania siê:
a) lokalizacji budynków nie zwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹,
b) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz
samowolnego zwê¿ania pasa drogowego i rozkopywania drogi,
c) odprowadzania wody i cieków z urz¹dzeñ zak³adowych do rowów przydro¿nych lub na jezdniê drogi,
d) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewieñ przydro¿nych.
6) W przypadku modernizacji lub geodezyjnego wydzielania nowych dróg dojazdowych dla obs³ugi tere-nów budowlanych, projekt przebudowy lub nowy projekt zagospodarowania terenu winny zapewniæ w szczególnoci:
a) jezdniê o szer. min. 3,5 m (pasmo ruchu) - w przypadku wydzielania dwóch dzia³ek,
b) jezdniê o szer. min. 5,0 m (pasmo ruchu) - w przypadku wydzielania wiêcej ni¿ dwóch dzia³ek,
c) pobocza o szer. min. 0,5 m,
d) rezerwê terenu na odwodnienie drogi,
e) przy odcinkach jednopasmowych rezerwy terenu na
mijanki i place nawrotowe,
f) na ³ukach i przy skrzy¿owaniach niezbêdne poszerzenia pasa drogowego dla zachowania widocznoci oraz
geometrii ruchu.
7) Podzia³y geodezyjne na terenach przyleg³ych do dróg
winny uwzglêdniaæ warunki zarz¹dcy drogi - w szczególnoci w zakresie obs³ugi komunikacyjnej terenu.
8) Warunkiem pod³¹czenia do dróg publicznych nowych terenów osadniczych jest realizacja dróg dojazdowych wewnêtrznych oraz zapewnienie p³ynnoci ruchu po w³¹czeniu dodatkowego strumienia ruchu z projektowanych
obiektów.
9) Modernizacja uk³adu drogowego winna wprowadziæ
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce poruszanie siê osobom niepe³nosprawnym, jak: obni¿enie krawê¿ników przy
przejciach dla pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne.
10) Obowi¹zuje zapewnienie dojazdów po¿arowych do
wszystkich jednostek i zespo³ów osadniczych na obszarze Gminy.
11) Dla wskazanych na rysunku planu orientacyjnych przebiegów tras rekreacyjnych obowi¹zuje:
a) przy nowych podzia³ach geodezyjnych pozostawienie
przejæ pieszych o szer. min 1,2 m,
b) przy projektowaniu nowych zespo³ów osadniczych wydzielenie pasa ogólnie dostêpnego terenu o szerokoci
min 1,2 m - powi¹zanego z uk³adem zieleni, urz¹dzeniami rekreacyjnymi oraz uk³adem komunikacji lokalnej (w dostosowaniu do potrzeb),
c) w przypadku przebiegu ci¹gu w ulicy - wytyczenie i urz¹dzenie wzd³u¿ chodników pasa dla ruchu rowerowego.
12) Realizacje inwestycji wzd³u¿ dróg winny byæ zgodne z zasadami okrelonymi dla odpowiedniej kategorii drogi,
zachowywaæ odpowiednie odleg³oci od krawêdzi jezdni oraz linie rozgraniczaj¹ce.
13) Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wg ustaleñ planu (zgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami) z dopuszczeniem odstêpstw na warunkach indywidualnie uzgodnionych z administratorem drogi.
14) Dopuszcza siê zmianê parametrów technicznych w obrêbie dróg Gminnych lokalnych i dojazdowych - zgodnie
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z obowi¹zuj¹cymi przepisami - w dostosowaniu do sposobu i intensywnoci u¿ytkowania terenów oraz nasilenia ruchu drogowego.
15) Ustala siê zasadê realizacji tras wêdrówkowo-rowerowych w ci¹gu istniej¹cych dróg Gminnych oraz tras terenowych, na bazie obecnych dróg gruntowych.
16) Pasy drogowe mog¹ byæ wykorzystywane dla potrzeb
infrastruktury technicznej, po uzgodnieniu ze stosownym
zarz¹dc¹ dróg.
17) Drogi publiczne winny spe³niaæ odpowiednie warunki
(parametry techniczne) obowi¹zuj¹ce dla poszczególnych kategorii.
4. Zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych.
1) W obrêbie dzia³ek o ró¿norodnym u¿ytkowaniu lub przeznaczeniu nale¿y, w miarê mo¿liwoci, zabezpieczyæ tereny dla realizacji parkingów i miejsc postojowych (z dopuszczeniem odstêpstw dla dostosowania do warunków
lokalizacyjnych):
a) w obrêbie dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnych - min 1 sta³e miejsce postojowe lub gara¿,
b) w obrêbie dzia³ek zabudowy zagrodowej - min 1 sta³e
miejsce postojowe lub gara¿ oraz min 1 miejsce dla
maszyn rolniczych,
c) w obrêbie dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us³ugowej oraz wielofunkcyjnej (mieszkaniowo-us³ugowej) na terenach: U, UM, MU oraz MNU - min. 1 sta³e
miejsce postojowe lub gara¿ oraz miejsca dla klientów w iloci do indywidualnego okrelenia (w zale¿noci od
wielkoci dzia³ki i prowadzonej dzia³alnoci),
d) w obrêbie dzia³ek us³ugowych - min 3 miejsca parkingowe/100 m2 pow. u¿ytkowej,
e) w obrêbie dzia³ek biurowo-administracyjnych min 3 miejsca parkingowe/100m2 pow. u¿ytkowej,
f) w obrêbie dzia³ek zw. z gastronomi¹ min. 1 miejsce
parkingowe/5 miejsc konsumpcyjnych,
g) dla zespo³ów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz terenów zabudowy wielofunkcyjnej U,
UM, MU oraz MNU dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych
parkingów 5 - 10 stanowisk, z ograniczeniami wynikaj¹cymi ze stref uci¹¿liwoci lub ochrony,
h) dla terenów rekreacyjnych (w tym: sportowych) iloæ
miejsc postojowych w zale¿noci od potrzeb,
i) dla obiektów sakralnych - min10 miejsc parkingowych/
100 m2 pow. u¿ytkowej,
j) dla obiektów owiaty - min 2 miejsca parkingowe /
1 pomieszczenie do nauki,
k) dla obiektów produkcji i rzemios³a - 2 miejsca parkingowe/10 osób zatrudnionych,
l) cmentarze - min 2 miejsca parkingowe/ 1000 m 2
pow. cmentarza.
5. Zasady realizacji tras rowerowych.
1) Lokalizacja tras rowerowych winna nawi¹zywaæ do istniej¹cej sieci tras i szlaków turystycznych lokalnych i ponadlokalnych, z uwzglêdnieniem wartoci przyrodniczych
oraz kulturowo-krajobrazowych.
2) Projektowane trasy rowerowe sytuowane wzd³u¿ dróg
publicznych, mog¹ przebiegaæ w obrêbie pasów drogowych - za zgod¹ w³aciwego zarz¹dcy drogi - zgodnie
z przepisami szczególnymi.
3) Dopuszcza siê sytuowanie tras rowerowych wydzielonych pasami z terenów prywatnych (drogami wewnêtrznymi) - szczególnie w rejonach o walorach rekreacyjnych.
4) Parametry tras rowerowych - §20, tabela 5, L.p.2.
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6. Przeznaczenie oraz warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów strefy komunikacji drogowej.
1) U¿ytkowanie podstawowe.
a) Tereny komunikacji drogowej:
- droga wojewódzka - DW klasy G (g³ówna),
- drogi Powiatowe - DP klasy Z (zbiorcze),
- drogi Powiatowe - DP klasy L (lokalne),
- drogi Gminne - DG klasy L (lokalne),
- drogi Gminne - DG klasy D (dojazdowe),
- drogi wewnêtrzne - KDW.
b) Tereny obs³ugi ruchu drogowego :
- stacje paliw i napraw pojazdów - KU,
- stacje diagnostyczne i napraw pojazdów - KS,
- parkingi publiczne - KP.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne.
a) Tereny komunikacji drogowej w liniach rozgraniczaj¹cych tras komunikacyjnych:
- zatoki przystankowe,
- zatoki postojowe,
- zaplecze socjalno-techniczne jednostek zajmuj¹cych
siê utrzymaniem ruchu,
- ekrany akustyczne (w formie pe³nych ogrodzeñ, ziemne, zielone - zieleñ izolacyjna),
- inne, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
b) Tereny obs³ugi ruchu drogowego :
- parkingi publiczne
- stacji paliw, napraw, diagnostyczne,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z funkcj¹ podstawow¹,
- us³ugi niepubliczne w powi¹zaniu z terenami obs³ugi ruchu drogowego,
- inne, w zale¿noci od potrzeb zw. z funkcj¹ podstawow¹.
3) Zasady kszta³towania zabudowy terenów obs³ugi ruchu
drogowego.
Zasady kszta³towania obiektów u¿ytkowania podstawowego (hale napraw, diagnostyki, sprzeda¿y, stacje
paliw itp.):
a) max 1 kondygnacja naziemna, z mo¿liwoci¹ zastosowania poddasza na cele u¿ytkowe,
b) wysokoæ obiektów - max 9 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
c) zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
d) dachy - wg rozwi¹zañ systemowych lub z zastosowaniem
elementów regionalnych, z mo¿liwoci¹ dostosowania do
projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
Zasady kszta³towania obiektów zaplecza technicznego
(magazyny, wiaty, budynki techniczne):
a) 1 pe³na kondygnacja parterowa, bez podpiwniczenia
oraz bez poddasza u¿ytko-wego,
b) wysokoæ obiektów - max 7 m, z mo¿liwoci¹ dostosowania do projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
c) zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
d) dachy - wg rozwi¹zañ systemowych lub z zastosowaniem
elementów regionalnych, z mo¿liwoci¹ dostosowania do
projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych.
4) Kierunki przekszta³ceñ strukturalnych:
a) przy projektowaniu nowych dróg nale¿y - w miarê mo¿liwoci:
- nawi¹zaæ do uwarunkowañ historycznych,
- uwzglêdniæ podzia³y w³asnociowe terenu,
- dostosowaæ lokalizacjê tras do warunków hydrogeologicznych,
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b) realizacja nowych po³¹czeñ drogowych winna zapewniæ zachowanie ci¹g³oci korytarzy ekologicznych oraz
ochronê miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych,
c) stacje paliw (KU) oraz stacje napraw i diagnostyk pojazdów (KS) winny byæ lokalizowane wy³¹cznie na terenach wyznaczonych planem, z zachowaniem wymagañ ochrony rodowiska.
5) Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza siê:
- odstêpstwa od okrelonych w p.6, ustaleniami planu
parametrów kszta³towania zabudowy oraz wskaników
wykorzystania terenów, przy dokonywaniu uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj. przy
przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych,
modernizacji obiektów budowlanych, innych przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy budynków) oraz przy realizacji, na dzia³kach czêciowo zainwestowanych, nowej zabudowy
i urz¹dzeñ zw. z u¿ytkowaniem podstawowym.
7. Parametry oraz strefy techniczne tras komunikacyjnych § 20, tabela 5, L.p.1.
DZIA£ V
USTALENIA PLANU DLA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH
GMINY.
ROZDZIA£ 1
MIEJSCOWOÆ BARTKOWA POSADOWA - A
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 32
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Bartkowa Posadowa obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1)
- 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej oraz agroturystyki NR 4R-T - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6.
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §33.
ROZDZIA£ 2
MIEJSCOWOÆ BARTKOWA POSADOWA - A
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 33
1. Wyznacza siê teren:

A1 RU/MN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji i obs³ugi rolnictwa z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) pow. 0,52 ha.
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji i obs³ugi rolnictwa - §25,
b) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: punkt skupu mleka, tereny
mieszkaniowo-us³ugowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24,
§25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Emitowany do rodowiska ha³as w granicach wartoci dopuszczalnych.
h) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
2. Wyznacza siê teren:

A2 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 1,56 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
3. Wyznacza siê teren:

A3 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,10 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi gastronomii.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.

4. Wyznacza siê teren:
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A4 PU-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji pozarolniczej - produkcyjno-us³ugowe,
b) pow. 0,23 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji pozarolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: produkcyjno - us³ugowe
(tartak).
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Ekologia produkcji.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
j) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
k) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu A4 PU-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
5. Wyznacza siê teren:

A5 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 1,31 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: cmentarz parafialny.
b) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
I - 50 m - od terenu za³o¿enia,
II - 150 m - od terenu za³o¿enia.
c) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych
na rysunku planu symboli u¿ytkowana terenów.
d) W obrêbie za³o¿enia zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
6. Wyznacza siê teren:

A6 UK,US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) wydzielone tereny us³ug publicznych - kultury oraz rekreacji - sportu,
b) pow. 0,29 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ sportu - §26.
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3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: Dom Kultury oraz boisko
sportowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24,
§26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa i parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazo-wej 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie F4 UKS - ustalenia szczegó³owe §19,
tabela 4.L.p.4.
7. Wyznacza siê teren:

A7 RU

1) Ustalenia podstawowe:
a) tereny produkcji i obs³ugi rolnictwa,
b) pow. 0,29 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji rolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: hodowla ryb.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Remonty oraz realizacja nowych obiektów zaplecza wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
8. Wyznacza siê teren:

A8 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 0,90 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: cmentarz
c) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
I - 50 m - od terenu za³o¿enia,
II - 150 m - od terenu za³o¿enia.
d) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce
z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowana terenów.
e) W obrêbie za³o¿enia zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
f) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej).

9. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
A9 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania
i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
10. Wyznacza siê teren:

A10 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno-sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu
wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
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j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
11. Wyznacza siê teren:

A11 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,02 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody, obecnie nieeksploatowane.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony 100 m od terenu ujêcia (w przypadku
wznowienia dalszej eksploatacji).
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ.
12. Wyznacza siê teren:

A12 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe, obowi¹zuj¹ce:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,11 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej
oraz dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.

Poz. 535

d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia
wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ filtracyjna, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz
inspekcj¹ sanitarn¹.
13. Wyznacza siê teren:

A13 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym: kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zu-j¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ
oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
14. Wyznacza siê teren:

A14 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów publicznych,
b) pow. 0,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny przy kociele na terenie F4 UKS.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
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f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie F4 UKS - ustalenia szczegó³owe - §19,
tabela 4.L.p.4.
15. Wyznacza siê teren:

A15 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,02 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia
wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ
oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
16. Wyznacza siê teren:

A16 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie projektowane: ujêcie wody, obecnie nieeksploatowane.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.

Poz. 535

h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia
wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru,
kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
17. Wyznacza siê teren:

A17 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Projektowana strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W projektowanej strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
18. Wyznacza siê teren:

A18 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29,
§30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
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d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Projektowana strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W projektowanej strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
19. Wyznacza siê teren:

A19 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
b) pow. 0,22 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: oczyszczalnia cieków sanitarnych dla obs³ugi miejscowoci Bartkowa Posadowa, Podole Górowa oraz wsi Przydonica.
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K - 100 m, projektowana przepustowoæ Qd r 600 m3/d.
d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska, na terenach rolnych-otwartych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni
urz¹dzonej izolacyjnej o charakterze naturalnym,
dopuszcza siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu.
Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹
istniej¹c¹ oraz przeznaczonych do zabudowy,
w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ oczyszczalni oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym oraz lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:

Poz. 535
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie zagospodarowania i u¿ytkowania jak na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K.

20. Wyznacza siê teren:

A20 UTL

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - turystyczno-letniskowe,
b) pow. 0,61 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyczno-letniskowych - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: orodek turystyczno-letniskowy.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna o charakterze naturalnym.
21. Wyznacza siê teren:

A 21 KP,UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi ruchu drogowego - parkingów publicznych oraz kultury sakralnej,
b) pow. 0,17 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31,
b) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - kultury sakralnej - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny oraz kaplica cmentarna przy cmentarzu A8 ZC.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia, architektura kaplicy - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej cmentarza).
22. Wyznacza siê teren:

A22 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
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d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Projektowana strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W projektowanej strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
23. Wyznacza siê teren:

A23 RU-A.L.P.

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji i obs³ugi rolnictwa - gospodarki
lenej,
b) pow. 3,35 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji rolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: gospodarstwo lene, szkó³ka
lena.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania
i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Emitowany do rodowiska ha³as w granicach wartoci dopuszczalnych.
h) Spe³nienie norm ochrony rodowiska
24. Wyznacza siê teren:

A24 US-S

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportu,
b) pow. 2,50 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: boisko sportowe.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Uzupe³nienie wyposa¿enia w pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna oraz parawanowa o charakterze naturalnym.
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g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenów sportowych na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska projektowanej na terenie A19
K oczyszczalni cieków, nale¿y zagospodarowanie terenu sportowego dostosowaæ do przewidywanych
uci¹¿liwoci.

25. Wyznacza siê teren:

A25 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
b) pow. 0,16 ha (czeæ terenu w obrêbie wsi Przydonica
- G11K).
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: oczyszczalnia cieków sanitarnych dla obs³ugi miejscowoci Bartkowa Posadowa,
Podole Górowa oraz wsi Przydonica - lokalizacja alternatywna w stosunku do lokalizacji oczyszczalni A19 K.
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K - 100 m, projektowana przepustowoæ Qd r 600 m3/d.
d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska, na terenach rolnych otwartych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej izolacyjnej o charakterze naturalnym, dopuszcza
siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu. Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz
przeznaczonych do zabudowy, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ oczyszczalni oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym oraz natural-na - lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie
zagospodarowania i u¿ytkowania jak na obszarze
przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska NR 17-K.
26. Wyznacza siê teren:

A26 UTW,US,KP,UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej, sportu, parkingów publicznych oraz us³ug niepublicznych,
b) pow. 9,38 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportowych - §26,urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej - §26 z dopuszczeniem obiektów kubaturowych,
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b) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24 z zakazem rzemios³a us³ugowo-produkcyjnego,
c) wg ustaleñ dla strefy komunikacji oraz dla terenów
parkingów publicznych - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rekultywowane nadbrze¿e
Zbiornika Ro¿nowskiego.
b) U¿ytkowanie projektowane: przystañ, miejsca pla¿owania, urz¹dzenia sportowe i inne zw. z rekreacj¹
nadwodn¹, us³ugi niepubliczne (bez rzemios³a us³ugowo-produkcyjnego), miejsca parkingowe, zaplecze
socjalno-sanitarne itp.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24,
§26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20,
tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w strefie zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej NR 26, obowi¹zuje
spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - §17,
tabela 2, L.p. 9.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu na nadbrze¿u Zbiornika
Ro¿nowskiego, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna wymaga uzgodnienia z ZEW - "Ro¿nów - §17, tabela 2, L.p. 9.
i) Obowi¹zuje zachowanie powi¹zañ widokowych w kierunku Zbiornika Ro¿nowskiego.
27. Wyznacza siê teren:

A27 T

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacji,
b) pow. 0,04 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ telekomunikacji - §25, tabela 9.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: maszt telekomunikacyjny.
b) Utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
d) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
e) Uci¹¿liwoæ przedsiêwziêcia w rejonie przyziemia winna zamykaæ siê w granicach w³asnoci inwestycji.
28. Wyznacza siê teren:

A28 U/KU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug wielobran¿owych oraz obs³ugi ruchu drogowego - stacji paliw,
b) pow. 0,27 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug wielobran¿owych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: orodek us³ug wielobran¿owych oraz stacja paliw p³ynnych i gazowych.
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c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24,
§31.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.

29. Wyznacza siê teren:

A29 UT-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - turystyki z zakazem dogêszczania istniej¹cych struktur osadniczych,
b) pow. 0,67 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyki - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek szkolno-wychowawczy.
b) Adaptacja dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem remontów bie¿¹cych
i kapitalnych oraz wymiany substancji - bez mo¿liwoci zwiêkszenia gabarytów obiektów - zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej.
c) Modernizacje architektoniczne oraz uporz¹dkowanie
funkcjonalno- przestrzenne - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu A29 UT-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
30. Wyznacza siê teren:

A30 KU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów,
b) pow. 0,15 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: stacja paliw p³ynnych - w budowie.
b) Uporz¹dkowanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §31.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
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A31 UT-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - turystyki z zakazem dogêszczania istniej¹cych struktur osadniczych,
b) pow. 1,33 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyki - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek rekreacyjny "Stalownik".
b) Adaptacja dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem remontów bie¿¹cych
i kapitalnych oraz wymiany substancji - bez mo¿liwoci zwiêkszenia gabarytów obiektów - zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej.
c) Modernizacje architektoniczne oraz uporz¹dkowanie
funkcjonalno- przestrzenne - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu A31 UT-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu na nadbrze¿u Zbiornika Ro¿nowskiego, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna wymaga uzgodnienia z ZEW - "Ro¿nów - §17, tabela 2, L.p. 9.
ROZDZIA£ 3
MIEJSCOWOÆ BUJNE - B
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 34
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Bujne obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej oraz agroturystyki NR 4R-T - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6.
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16- §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §35.

ROZDZIA£ 4
MIEJSCOWOÆ BUJNE - B
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 35
1. Wyznacza siê teren:

B1 UP,UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych i niepublicznych,
b) pow. 0.02 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych i niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu B1 UP,UN-ZO w strefie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR
10-E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
2. Wyznacza siê teren:

B2 UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0.38 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu B2 UN-ZO w strefie o
niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-E,
obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej
strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
3. Wyznacza siê teren:

B3 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
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3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru,
kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
ROZDZIA£ 5
MIEJSCOWOÆ GRÓDEK NAD DUNAJCEM - C
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 36
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Gródek nad Dunajcem obowi¹zuj¹ wyszczególnione
w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej
NR 3R-O - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6.
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach - §16- §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §37.
ROZDZIA£ 6
MIEJSCOWOÆ GRÓDEK NAD DUNAJCEM
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 37
1. Wyznacza siê teren:
1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,26 ha.

C1 UKS

Poz. 535

2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: koció³ parafialny p.w. Matki
Bo¿ej Królowej Polski.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
e) Projektuje siê wpisanie obiektu kocio³a do rejestru
zabytków.
2. Wyznacza siê teren:

C2 UP,UI

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych oraz innych,
b) pow. 0,31 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: remiza OSP, orodek zdrowia,
orodek opieki spo³ecznej oraz us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) U¿ytkowanie obiektu dla potrzeb OSP nie mo¿e pozostawaæ w kolizji z funkcjami towarzysz¹cymi.
3. Wyznacza siê teren:

C3 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,08 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: punkt gastronomiczny.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
4. Wyznacza siê teren:
1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych i niepublicznych,
b) pow. 0,39 ha.

C4 UP,UN
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych i niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi publiczne (Urz¹d Gminy, Urz¹d Stanu Cywilnego, Zwi¹zek Gmin Jeziora Ro¿nowskiego) i niepubliczne - apteka.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania
i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
5. Wyznacza siê teren:

C5 UO,US,KP-S

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - sportu oraz obs³ugi ruchu
drogowego - parkingów publicznych,
b) pow. 0,84 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej owiaty, oraz dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
c) wg ustaleñ dla strefy komunikacji oraz dla terenów
obs³ugi ruchu drogowego - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa i przedszkole.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ oraz
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych, projektowana budowa sali gimnastycznej oraz
parkingu przy szkole - z dostosowaniem do mog¹cych
wyst¹piæ uci¹¿liwoci - ze wzglêdu na po³o¿enie na
obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska istniej¹cej na terenie C8 K
oczyszczalni cieków - planowanej do rozbudowy.
d) Modernizacje architektoniczne, architektura nowych obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26, §31.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna oraz parawanowa
o charakterze naturalnym.
6. Wyznacza siê teren:

C6 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi niepubliczne wielobran¿owe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.

Poz. 535
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.

7. Wyznacza siê teren:

C7 UI

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - innych,
b) pow. 0,11 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: posterunek policji.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
w kolizji z funkcjami towarzysz¹cymi.
8. Wyznacza siê teren:

C8 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
b) pow. 0,33 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: oczyszczalnia cieków sanitarnych - przeznaczona do rozbudowy dla obs³ugi miejscowoci Gródek nad Dunajcem oraz czêci wsi Przydonica (Glinik).
b) Obowi¹zuj¹ca strefa uci¹¿liwoci - 50 m od granicy
terenu, istniej¹ca przepustowoæ Qd r = 214 m3/d.
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K - 100 m, projektowana przepustowoæ Qd r. 300 m3/d.
d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska na terenach rolnych,
otwartych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej - izolacyjnej o charakterze naturalnym, dopuszcza
siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu. Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz
przeznaczon¹ do zabudowy, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹
oczyszczalni oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
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h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym oraz naturalna - lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie
zagospodarowania u¿ytkowania jak na obszarze
przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska NR 17-K.
9. Wyznacza siê teren:

C9 UO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty,
b) pow. 0,67 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek szkoleniowo-wychowawczy.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
10. Wyznacza siê teren:

C10 U/MN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug wielobran¿owych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednoro-dzinnej,
b) pow. 0,11 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zabudowa mieszkaniowa
z mo¿liwoci¹ wprowadzenia us³ug wielobran¿owych.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
11. Wyznacza siê teren:

C11 UT,UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug rekreacji - turystyki oraz us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,56 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów us³ug
turystyki - §26,

Poz. 535

b) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: hotel z restauracj¹.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania
i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
12. Wyznacza siê teren:

C12 UP,UN/MN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych oraz niepublicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) pow. 0,40 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych, niepublicznych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
13. Wyznacza siê teren:

C13 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe, obowi¹zuj¹ce:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,08 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zu-j¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
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filtracyjna, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ
oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
14. Wyznacza siê teren:

C14 UTW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej,
b) pow. 1,08 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: przystañ na nabrze¿u Zbiornika Ro¿nowskiego.
b) Uporz¹dkowanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje obiektów i urz¹dzeñ zaplecza - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C14 UTW w obrêbie
strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego
NR 12-E obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci z ZEW - "Ro¿nów".
15. Wyznacza siê teren:

C15 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 2,04 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek rekolekcyjny "Arka".
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
d) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
e) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
16. Wyznacza siê teren:

C16 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi ruchu drogowego - parkingów publicznych,
b) pow. 0,14 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: teren czêciowo zabudowany, obiekty istniej¹ce przeznaczone do wyburzenia.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.

Poz. 535
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.

17. Wyznacza siê teren:

C17 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi ruchu drogowego - parkingów publicznych,
b) pow. 1,00 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
18. Wyznacza siê teren:

C18 UT,US-S

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - turystyki oraz sportu,
b) pow. 1,38 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyki i sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: tereny rolnicze,
b) U¿ytkowanie projektowane: orodek turystyczno-sportowy.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
g) Sposób zagospodarowania terenu orodka nale¿y dostosowaæ do przewidywanych zagro¿eñ ze wzglêdu na
istniej¹c¹, przewidzian¹ do rozbudowy oczyszczalniê
cieków C8K i przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci rodowiska.
19. Wyznacza siê teren:

C19 UTW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej,
b) pow. 2,30 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zieleñ nieurz¹dzona w obrêbie nadbrze¿a Zbiornika Ro¿nowskiego.
b) U¿ytkowanie projektowane: orodek sportów wodnych
oraz przystañ.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
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g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C19 UTW w obrêbie
strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego NR 12E obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej
strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6.
20. Wyznacza siê teren:

C20 UTW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - nadwodnej,
b) pow. 1,90 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: kemping oraz orodek sportów wodnych w rejonie nadbrze¿a Zbiornika Ro¿nowskiego w centrum miejscowoci.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Adaptacja obiektów i urz¹dzeñ zaplecza oraz uporz¹dkowanie funkcjonalno- przestrzenne - wg wytycznych
regionalnych - §9, §26.
d) Zakaz realizacji nowej zabudowy zw. z rekreacj¹.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C20 UTW w obrêbie strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego
NR 12-E obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz
uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci z ZEW - Ro¿nów.
21. Wyznacza siê teren:

C21 UTE

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ i obiektów rekreacji nadwodnej,
b) pow. 0,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ i obiektów rekreacji nadwodnej - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad Zbiornikiem Ro¿nowskim, w centrum
miejscowoci.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów oraz uporz¹dkowanie funkcjonalno- przestrzenne - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Dopuszcza siê wy³¹cznie realizacjê zabudowy w formie pawilonów nie po³¹czonych trwale z gruntem.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C21 UTE w obrêbie
strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego NR 12F (od rzêdnej 270 m n.p.m. do rzêdnej 275,50 m n.p.m.)
obo-wi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej
strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci inwestycyjnej z ZEW - "Ro¿nów".

22. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
C22 UTE

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ i obiektów rekreacji nadwodnej,
b) pow. 0,16 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ i obiektów rekreacji nadwodnej - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad Zbiornikiem Ro¿nowskim, w centrum
miejscowoci.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów oraz uporz¹dkowanie funkcjonalno-przestrzenne - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Dopuszcza siê wy³¹cznie realizacjê zabudowy w formie pawilonów nie po³¹czonych trwale z gruntem.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C22 UTE w obrêbie strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego
NR 12-F (od rzêdnej 270 m n.p.m. do rzêdnej
275,50 m n.p.m.) obo-wi¹zuje spe³nienie wymagañ
okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6
oraz uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci inwestycyjnej z ZEW - "Ro¿nów".
23. Wyznacza siê teren:

C23 UT,UTL- ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - turystyki,
b) pow. 0,55 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyki - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek turystyczno-wypoczynkowy nad Zbiornikiem Ro¿nowskim, w centrum
miejscowoci.
b) Adaptacja dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C23 UT-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
24. Wyznacza siê teren:
1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji wodnej,
b) pow. 0,26 ha.

C24 UTW
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: niezagospodarowane nadbrze¿e przy orodku wypoczyn-kowym, nad Zbiornikiem
Ro¿nowskim.
b) Dopuszcza siê urz¹dzenia rekreacji nadwodnej
w uzgodnieniu z ZEW "Ro¿nów".
c) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C20 UTW w obrêbie
strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego
NR 12-E obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci z ZEW - Ro¿nów.
25. Wyznacza siê teren:

C25 UTL-Z-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - turystyczno-letniskowych,
b) pow. 3,85 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyczno-letniskowych (z zakazem dogêszczania istniej¹cej struktury osadniczej) - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek wypoczynkowy nad
Zbiornikiem Ro¿nowskim.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje obiektów i urz¹dzeñ zaplecza oraz uporz¹dkowanie funkcjonalno- przestrzenne - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie czêci terenu C25 UTL-Z,ZO
w strefie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
NR 10-D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych
dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
26. Wyznacza siê teren:

C26 UTL/MNU-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportów wodnych,
b) pow. 0,33 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów us³ug
turystyczno-letniskowych - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek wypoczynkowy nad
Zbiornikiem Ro¿nowskim z restauracj¹.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje obiektów i urz¹dzeñ zaplecza oraz uporz¹dkowanie funkcjonalno- przestrzenne - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
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g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C26 UTL-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.

27. Wyznacza siê teren:

C27 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów publicznych,
b) pow. 0,11 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji oraz dla terenów
parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: parking przy kociele na terenie C1UKS.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
28. Wyznacza siê teren:

C28 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów publicznych,
b) pow. 0,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji oraz dla terenów
parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze,
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
29. Wyznacza siê teren:

C29 ZL/W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe, obowi¹zuj¹ce:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej na terenie lasu.
b) Obowi¹zuje spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ oraz
uzdatniania wody.
c) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
d) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
e) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
f) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
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g) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw lenych, wszelka dzia³alnoæ - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym
zarz¹dc¹ terenów lenych, urz¹dzeñ gospodarki wodnej oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
30. Wyznacza siê teren:

C30 UTW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej,
b) pow. 0,73 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: nadbrze¿e nad Zbiornikiem
Ro¿nowskim.
b) Dopuszcza siê urz¹dzenia rekreacji nadwodnej
w uzgodnieniu z ZEW - "Ro¿nów".
c) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C30 UTW w obrêbie
strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego NR 12E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz uzgodnienie
wszelkiej dzia³alnoci z ZEW - "Ro¿nów".
31. Wyznacza siê teren:

C31 UTW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji wodnej,
b) pow. 1,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: nadbrze¿e nad Zbiornikiem
Ro¿nowskim.
b) Dopuszcza siê urz¹dzenia rekreacji nadwodnej
w uzgodnieniu z ZEW -"Ro¿nów".
c) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C20 UTW w obrêbie
strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego NR 12E obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej
strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci z ZEW - "Ro¿nów".
ROZDZIA£ 7
MIEJSCOWOÆ JELNA - D
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 38
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Jelna obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15.
2) rejonu rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej oraz agroturystyki NR 4R-T - §16, tabela 1.
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31.
4) stref strategicznych - §17, tabela 2.
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,

Poz. 535

6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6.
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16- §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §39.
ROZDZIA£ 8
MIEJSCOWOÆ JELNA - D
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 39
1. Wyznacza siê teren:

D1 UO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty,
b) pow. 0,57 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
2. Wyznacza siê teren:

D2 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,20 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
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D3 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: obiekt katechetyczny ze wietlic¹.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
4. Wyznacza siê teren:

D4 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,04 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zak³ad lusarski.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
5. Wyznacza siê teren:

D5 P,UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji pozarolniczej - produkcyjno-us³ugowe oraz us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,30 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji pozarolniczej - §25,
b) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: obiekty magazynowo-sk³adowe.
b) U¿ytkowanie projektowane: produkcyjno-us³ugowe
oraz us³ug niepublicznych.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
h) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
i) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.

6. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
D6 UI

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug innych,
b) pow. 0,15 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: remiza O.S.P.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa i parawanowa o charakterze naturalnym.
7. Wyznacza siê teren:

D7 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
8. Wyznacza siê teren:

D8 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,07 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: zbiornik wody pitnej.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno-sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno - geologicznych.
e) W otoczeniu zbiornika obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru.
f) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
g) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
h) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
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i) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, pe³na sanitacja obszaru,
kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów. Wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
9. Wyznacza siê teren:

D9 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Projektowana strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W projektowanej strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
10. Wyznacza siê teren:

D10 US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportu,
b) pow. 0,68 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: boisko sportowe.
c) Architektura zaplecza - wg wytycznych regionalnych §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna oraz parawanowa o charakterze naturalnym.

11. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
D11 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29,
§30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: zbiornik wody pitnej.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno-sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno - geologicznych.
e) W otoczeniu zbiornika obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru.
f) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
g) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
h) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
i) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, pe³na sanitacja obszaru,
kontrolowany system upraw lenych oraz zieleñ filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów. Wszelka
dzia³alnoæ na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ, terenów lenych oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
12. Wyznacza siê teren:

D 12PU/MN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji pozarolniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) pow. 0,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji pozarolniczej - §25,
b) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zabudowa zagrodowa,
b) U¿ytkowanie projektowane: przemys³owo-us³ugowe,
m. in. stacja demonta¿u pojazdów.
c) Uporz¹dkowanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24,
§25.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska
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ROZDZIA£ 9
MIEJSCOWOÆ LIPIE - E
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 40
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Lipie obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej
NR 3R-O - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16- §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §41.
ROZDZIA£ 10
MIEJSCOWOÆ LIPIE - E
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 41
1. Wyznacza siê teren:

E1 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,09 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
2. Wyznacza siê teren:

E2 UO,US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty oraz sportu,
b) pow. 0,71 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,

Poz. 535

b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa z boiskiem
sportowym,
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
3. Wyznacza siê teren:

E3 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,78 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
4. Wyznacza siê teren:

E4 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
b) pow. 0,39 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze,
b) U¿ytkowanie projektowane: lokalna oczyszczalnia cieków sanitarnych.
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci rodowiska NR 17-K -50 m, projektowana przepustowoæ Qd r -150 m 3/d.
d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska na terenach rolnych-otwartych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej izolacyjnej o charakterze naturalnym,
dopuszcza siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu. Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz przeznaczon¹ do zabudowy, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ oczyszczalni oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
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e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym oraz natural-na - lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie
zagospodarowania i u¿ytkowania jak na obszarze
przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska NR 17-K.
ROZDZIA£ 11
MIEJSCOWOÆ PODOLE GÓROWA - F
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 42
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Podole Górowa obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8)
ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej oraz agroturystyki NR 4R-T - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §43.
ROZDZIA£ 12
MIEJSCOWOÆ PODOLE GÓROWA - F
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 43
1. Wyznacza siê teren:

F1 O/ZL

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - sk³adowania odpadów z dopuszczeniem zalesienia,
b) pow. 1,34 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla planu rekultywacji sk³adowiska.
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3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: teren by³ego sk³adowiska
odpadów komunalnych, przeznaczony do rekultywacji.
b) U¿ytkowanie i zagospodarowanie terenu wg planu rekultywacji.
c) Dopuszcza siê zalesianie terenu.
d) Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie dawnego sk³adowiska
w uzgodnieniu z inspekcj¹ sanitarn¹.
2. Wyznacza siê teren:

F2 PU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji pozarolniczej - produkcyjno-us³ugowe,
b) pow. 0,61 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji pozarolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: orodka us³ugowo-produkcyjnego - tartaku.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Ekologia produkcji.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
j) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
3. Wyznacza siê teren:

F3 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,20 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
4. Wyznacza siê teren:

F4 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 1,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 84

 2765 

3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: koció³ parafialny p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w. z plebani¹. Obiekt wpisany do
rejestru zabytków Ks. A - 100.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
5. Wyznacza siê teren:

F5 UKS,KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej oraz obs³ugi ruchu drogowego - parkingów,
b) pow. 0,90 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: koció³ oraz parking przykocielny.
c) Architektura oraz obiekty i urz¹dzenia zaplecza, wed³ug wytycznych regionalnych - w dostosowaniu do
zabytkowego charakteru kocio³a.
d) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej).
f) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej - 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie F4 UKS - ustalenia szczegó³owe §19,
tabela 4.L.p.4.
6. Wyznacza siê teren:

F6 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 1,38 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: wietlica parafialna oraz
dom katechetyczny.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobra-zowej 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie F4 UKS - ustalenia szczegó³owe §19,
tabela 4.L.p.4
7. Wyznacza siê teren:

F7 UO,US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty oraz sportu,
b) pow. 0,72 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
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b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportowych - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa z boiskiem
sportowym.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania
i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ, projektowana budowa sali gimnastycznej.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
8. Wyznacza siê teren:

F8 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,40 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu, skup z³omu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
9. Wyznacza siê teren:

F9 KU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów,
b) pow. 0,21 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
10. Wyznacza siê teren:

F10 UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,07 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
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3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu F10 UN-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
11. Wyznacza siê teren:

F11 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
ROZDZIA£ 13
MIEJSCOWOÆ PRZYDONICA - G
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 44
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Przydonica obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, lenictwa, rekreacji czynnej oraz agroturystyki NR 4R-T - §16, tabela 1.
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §45.
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ROZDZIA£ 14
MIEJSCOWOÆ PRZYDONICA - G

USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 45
1. Wyznacza siê teren:

G1 UO,US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty i sportu,
b) pow. 1,20 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa z boiskiem
sportowym.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, projektowana budowa sali gimnastycznej.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb
bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, architektura nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
2. Wyznacza siê teren:

G2 UKS,KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej oraz obs³ugi ruchu drogowego - parkingów publicznych,
b) pow. 2,64 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: koció³ rzymsko-katolicki
oraz parking przykocielny.
c) Architektura oraz obiekty i urz¹dzenia zaplecza - wg wytycznych regionalnych §9, §24 - w dostosowaniu do
zabytkowego charakteru kocio³a.
d) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej).
f) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy
ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a na
terenie G4 UKS oraz cmentarza parafialnego na terenie G3 ZC - ustalenia szczegó³owe §19, tabela 4.L.p.4.
3. Wyznacza siê teren:

G3 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 0,75 ha.
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: cmentarz parafialny.
b) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
I - 50 m - od terenu za³o¿enia,
II - 150 m - od terenu za³o¿enia.
c) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych
na rysunku planu symboli u¿ytkowana terenów.
d) W obrêbie za³o¿enia zieleñ parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
4. Wyznacza siê teren:

G4 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,24 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: Sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
5. Wyznacza siê teren:

G5 UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,35 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu G5 UN-ZO w strefie o
niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10-E,
obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej
strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
6. Wyznacza siê teren:

G6 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
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b) pow. 0,16 ha (czêæ terenu w obrêbie wsi Bartkowa
Posadowa - A25K).
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: oczyszczalnia cieków sanitarnych dla obs³ugi miejscowoci Bartkowa Posadowa, Podole Górowa oraz wsi Przydonica - lokalizacja alternatywna w stosunku do lokalizacji oczyszczalni A19 K.
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci rodowiska NR 17-K - 100 m, projektowana przepustowoæ Qd r - 600 m3/d.
d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska na terenach rolnych-otwartych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej izolacyjnej o charakterze naturalnym,
dopuszcza siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu. Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz przeznaczonych do zabudowy, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ oczyszczalni oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej
zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie
rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym oraz naturalna - lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie
zagospodarowania i u¿ytkowania jak na obszarze
przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska NR 17-K.
7. Wyznacza siê teren:

G7 ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej,
b) pow. 0,48 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów zieleni parkowej - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zieleñ parkowa w otoczeniu
zabytkowego cmentarza na te-renie G3ZC.
b) Ma³a architektura - wg wytycznych regionalnych - wg
§9, §27.
c) Zieleñ urz¹dzona o charakterze naturalnym.
d) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a
na terenie G4 UKS oraz cmentarza parafialnego na
terenie G3 ZC - ustalenia szczegó³owe §19, tabela
4.L.p.4.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 84
8. Wyznacza siê teren:

 2768 
G8 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 0,71 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: cmentarz parafialny.
c) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
I - 50 m - od terenu za³o¿enia,
II - 150 m - od terenu za³o¿enia.
d) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce
z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowana terenów.
e) W obrêbie za³o¿enia zieleñ parkowa o charakterze tradycyjnym.
f) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4.:
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej).
9. Wyznacza siê teren:

G9 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,18 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a
na terenie G4 UKS oraz cmentarza parafialnego na
terenie G3 ZC - ustalenia szczegó³owe §19, tabela
4.L.p.4.
10. Wyznacza siê teren:

G10 UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,13 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze naturalnym.

Poz. 535
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu G10 UN-ZO w strefie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
NR 10-E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
ROZDZIA£ 15
MIEJSCOWOÆ ROZTOKA BRZEZINY - H
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 46

1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Roztoka Brzeziny obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8)
ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej
NR 3R-O - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §47.
ROZDZIA£ 16
MIEJSCOWOÆ ROZTOKA BRZEZINY - H
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 47
1. Wyznacza siê teren:

H1 UO,US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty i sportu,
b) pow. 1,21 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa z boiskiem
sportowym oraz przedszkole.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
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g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
2. Wyznacza siê teren:

H2 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,36 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: koció³ parafialny p.w. w. Cyryla i Metodego.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej).
3. Wyznacza siê teren:

H3 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
4. Wyznacza siê teren:

H4 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
5. Wyznacza siê teren:
1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,93 ha.

H5 UN

Poz. 535

2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
6. Wyznacza siê teren:

H6 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,04 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru,, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
7. Wyznacza siê teren:

H7 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,01 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
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c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru,, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgod-nionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
8. Wyznacza siê teren:

H8 UK

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) wydzielone tereny us³ug publicznych - kultury.
b) pow. 0,09 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi kultury.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona parawanowa o charakterze naturalnym.
9. Wyznacza siê teren:

H9 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zespó³ studni wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
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f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
i) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹

10. Wyznacza siê teren:

H10 MNU,P

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug niepublicznych oraz produkcyjne - produkcji pozarolniczej,
b) pow. 0,59 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz us³ug niepublicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
us³ugowo-produkcyjnych - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: mieszkaniowo-us³ugowe oraz produkcyjne.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24,
§25.
d) Ekologia produkcji.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach
wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
j) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
11. Wyznacza siê teren:

H11 PU/MU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcyjne - produkcji pozarolniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i us³ugowej,
b) pow. 0,22 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej oraz us³ugowej - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
us³ugowo-produkcyjnych - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: mieszkaniowe, us³ugowe
oraz produkcyjne (m. in. zak³ad stolarski).
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c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24,
§25.
d) Ekologia produkcji.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
j) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
ROZDZIA£ 17
MIEJSCOWOÆ RO¯NÓW - I
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 48
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Ro¿nów obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej
NR 3R-O - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §49.
ROZDZIA£ 18
MIEJSCOWOÆ RO¯NÓW - I
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 49
1. Wyznacza siê teren:

I1 UKS,KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej oraz komunikacji drogowej - parkingów publicznych,
b) pow. 1,13 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.

Poz. 535

3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: koció³ parafialny p.w. w.
Wojciecha (w ewidencji zabytków) drewn. z XVII w.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
2. Wyznacza siê teren:

I2 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 0,94 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: cmentarz parafialny.
b) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
I - 50 m - od terenu za³o¿enia.
II - 150 m - od terenu za³o¿enia,
c) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce
z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowana terenów.
d) W obrêbie za³o¿enia dopuszcza siê zieleñ parkow¹
o charakterze tradycyjnym.
e) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej) - cmentarz parafialny (stary),
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej) - cmentarz wspó³czesny (obok starego),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
3. Wyznacza siê teren:

I3 UO,US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty i sportu,
b) pow. 1,54 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz terenów urz¹dzeñ
sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa i gimnazjum z boiskiem sportowym.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania
i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ, projektowana budowa sali gimnastycznej.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb
bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, architektura nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
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I4 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów wydzielonych,
b) pow. 0,09 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 cmentarza parafialnego na terenie I2 ZC - ustalenia szczegó³owe §19,
tabela 4.L.p.4.
5. Wyznacza siê teren:

I5 UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,42 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu I5 UN-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
6. Wyznacza siê teren:

I6 UK

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) wydzielone tereny us³ug publicznych - kultury,
b) pow. 0,49 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ruiny zamku. Obiekt w rejestrze zabytków.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).

7. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
I7E1, I7E2, I7E3, I7E4

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetyki,
b) pow. 8,88 ha (cztery tereny o pow.: E1-4,54 ha, E22,23 ha, E3-0,33 ha E4-1,78 ha).
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ energetycznych - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: Zespó³ Elektrowni Wodnych
"Ro¿nów".
b) Utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania.
c) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
d) Spe³nienie norm ochrony rodowiska - wskazane
okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
e) Strefa ochronna (bezpieczeñstwa) - wg obowi¹zuj¹cych przepisów.
8. Wyznacza siê teren:

8 US-W-S

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportu,
b) pow. 2,74 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportowych - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: boisko sportowe z zapleczem.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacja funkcjonalno-przestrzenna zespo³u wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Uzupe³nienie wyposa¿enia w pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna oraz parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu boiska na obszarze
ochrony ujêcia wody na terenie I42W(U), nale¿y sposób u¿ytkowania terenu sportowego dostosowaæ do
obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnych oraz ustaleñ
Dzia³u V, §49 - okrelonych dla terenu I42W(U) oraz do
strefy ochronnej sieci elektroenergetycznej 110 kV.
9. Wyznacza siê teren:

I9 RU-ZO

1) Ustalenia podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ produkcji i obs³ugi rolnictwa,
b) pow. 2,00 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji rolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: orodek produkcji rolniczej - rybackiej
c) Obiekty zaplecza - wg wytycznych regionalnych - §9,
§25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
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e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
h) Spe³nienie norm ochrony rodowiska
i) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
j) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu I9 RU-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
10. Wyznacza siê teren:

I10 UT,UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - turystyki oraz us³ug niepublicznych,
b) pow. 1,46 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyki i sportu - §26,
b) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: restauracja oraz orodek
wypoczynkowy.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, projektowane lodowisko.
c) Modernizacje architektoniczne, architektura nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna lub lena.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu I10 UT,UN-ZO w strefie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
NR 10-D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych
dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
11. Wyznacza siê teren:

I11 UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu I11 UN-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.

12. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
I12 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,31 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
13. Wyznacza siê teren:

I13 UK

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) wydzielone tereny us³ug publicznych - kultury,
b) pow. 0,56 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: klub osiedlowy.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
14. Wyznacza siê teren:

I14 UO,UT-W

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty oraz us³ug rekreacji,
b) pow. 0,77 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów us³ug
turystyki - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek szkoleniowo-wypoczynkowy.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb
bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
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h) Ze wzglêdu na po³o¿enie orodka na obszarze ochrony zbiornika wody na terenie I40W(ZB), nale¿y sposób u¿ytkowania terenu orodka dostosowaæ do obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnych oraz ustaleñ Dzia³u V, §49 - okrelonych dla terenu I40W(ZB).
15. Wyznacza siê teren:

I15 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,25 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
16. Wyznacza siê teren:

I16 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,37 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
17. Wyznacza siê teren:

I17 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - cmentarzy,
b) pow. 0,48 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: dawny cmentarz parafialny z pomnikiem - miejscem pamiêci, obecnie nieczynny.
b) Ma³a architektura - w dostosowaniu do charakteru
otoczenia.
c) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4.:
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej).
18. Wyznacza siê teren:
1) U¿ytkowanie podstawowe, obowi¹zuj¹ce:
a) tereny zieleni dzia³kowej,
b) pow. 10,02 ha.

I18 ZD

Poz. 535

2) U¿ytkowanie uzupe³niaj¹ce, dopuszczalne:
a) ma³a architektura,
b) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne,
c) us³ugi kultury,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z funkcj¹ podstawow¹,
e) inne, w zale¿noci od potrzeb, zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ogródki dzia³kowe.
b) Ma³a architektura, obiekty zaplecza - wg wytycznych
regionalnych.
c) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
d) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
e) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna oraz zw. z uprawami.
19. Wyznacza siê teren:

I19 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów,
b) pow. 0,12 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u dworskoparkowego z XX w. i beluardu na terenie I29 UK,ZP ustalenia szczegó³owe §19, tabela 4.L.p.4.
20. Wyznacza siê teren:

I20 KS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny komunikacji - urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji drogowej,
b) pow. 0,36 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów obs³ugi komunikacji drogowej - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: stacja napraw pojazdów.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §31.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Wskazane okresowe przegl¹dy ekologiczno - sanitarne.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
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j) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej 5K-2 zespo³u
dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na terenie I29
UK,ZP - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
21. Wyznacza siê teren:

I21 UZ

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - zdrowia,
b) pow. 0,58 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek zdrowia.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze naturalnym.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla
strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej 5K-2 zespo³u dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na
terenie I29 UK,ZP - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
22. Wyznacza siê teren:

I22 UK

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) wydzielone tereny us³ug publicznych - kultury
b) pow. 0,15 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: Dom Kultury.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna o charakterze naturalnym.
23. Wyznacza siê teren:

I23 PU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug produkcyjnych - produkcyjno-us³ugowych,
b) pow. 0,17 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcyjno-us³ugowych - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: piekarnia.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.

Poz. 535
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Ekologia produkcji.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
j) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.

24. Wyznacza siê teren:

I24 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,09 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla
strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej 5K-2 zespo³u dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na
terenie I29 UK,ZP - ustalenia szczegó³owe §19, tabela 4.L.p.4.
25. Wyznacza siê teren:

I25 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,11 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla
strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej 5K-2 zespo³u dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na
terenie I29 UK,ZP - ustalenia szczegó³owe §19, tabela 4.L.p.4.
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I26 UI

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - innych,
b) pow. 0,12 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: remiza OSP.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) U¿ytkowanie obiektu dla potrzeb OSP nie mo¿e pozostawaæ w kolizji z funkcjami towarzysz¹cymi.
h) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej 5K-2 zespo³u
dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na terenie I29
UK,ZP - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
27. Wyznacza siê teren:

I27 PU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji pozarolniczej - produkcyjno-us³ugowe,
b) pow. 0,28 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji pozarolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: magazynowo-sk³adowe.
b) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
c) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
d) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
e) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla
strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej 5K-2 zespo³u dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na
terenie I29 UK,ZP - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
28. Wyznacza siê teren:

I28 UN,KU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych oraz komunikacji - urz¹dzeñ obs³ugi ruchu drogowego
b) pow. 0,64 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów obs³ugi ruchu drogowego - §31.

Poz. 535

3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne oraz
stacja paliw.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9,
§24, §31.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
29. Wyznacza siê teren:

I29 UK,ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) wydzielone tereny us³ug publicznych - kultury.
b) pow. 3,22 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zabytkowy, neoklasycystyczny dwór z XIX w. - w rejestrze zabytków -Ks.A-149 oraz
resztki twierdzy z beluar-dem z XVI w - Ks.A-701.
b) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne, rewaloryzacyjne, konserwatorskie oraz zw. z planami zagospodarowania zabytków na cele u¿ytkowe, wymagaj¹ pozwolenia WKZ i spe³nienia warunków ustalonych
przez W.U.O.Z. na podstawie przed³o¿onego studium
konserwatorskiego oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu objêtego strefami 5K-1, 5K2 oraz 5K-3 - §19, tabela 4. W przed³o¿onych materia³ach nale¿y okreliæ:
- stan zachowania zabytków i mo¿liwoci ich adaptacji, z uwzglêdnieniem ich histo-rycznej funkcji i wartoci zabytkowej,
- program zagospodarowania zabytków wraz z otoczeniem, z uwzglêdnieniem wyeks-ponowania ich
wartoci.
c) Dopuszcza siê zieleñ parkow¹ o charakterze tradycyjnym na zasadzie odtworzenia dawnego uk³adu parkowego w otoczeniu dworu - na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej) - obiekty i obszary w rejestrze zabytkow,
- 5K-2 (czêciowej ochrony konserwatorskiej) - otoczenie zespo³u,
- 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej) - bezporednie otoczenie zespo³u.
30. Wyznacza siê teren:

I30 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 1,64 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
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c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela
5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla
strefy czêciowej ochrony konserwatorskiej 5K-2 zespo³u dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na terenie I29 UK,ZP - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
31. Wyznacza siê teren:

I31 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,08 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
32. Wyznacza siê teren:

I32 UN-ZW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,08 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu I32 UN-ZW w strefie zagro¿enia powodziowego NR 12-C rzeki Dunajec (w obrêbie kana³u zrzutowego), obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21,
tabela 6, L.p.2.
33. Wyznacza siê teren:

I33 PG

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny eksploatacji surowców mineralnych,
b) pow. 5,20 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
eksploatacji surowców - §25.

Poz. 535

3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: eksploatacja ¿wiru.
b) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
c) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
d) Ekologiczny system wydobycia.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
f) Emitowany do rodowiska ha³as oraz wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi i wód - w granicach
wartoci dopuszczalnych.
g) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
h) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
34. Wyznacza siê teren:

I34 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
35. Wyznacza siê teren:

I35 W(PW)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29,
§30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: pompownia wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Obowi¹zuje spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych gospodarki
wodnej.
d) Wszelka dzia³alnoæ wymaga uzgodnienia z zarz¹dc¹
urz¹dzeñ.
36. Wyznacza siê teren:

I36 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29,
§30.
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3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcja
sanitarn¹.
37. Wyznacza siê teren:

I37 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja
obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz
zieleñ filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach
uzgod-nionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz
inspekcj¹ sanitarn¹.

38. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
I38 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych ba-dañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zu-j¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ
oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
39. Wyznacza siê teren:

I39 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe, obowi¹zuj¹ce:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,22 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia
wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ
oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
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I40 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe, obowi¹zuj¹ce:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zu-j¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgod-nionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
41. Wyznacza siê teren:

I41 UTW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej,
b) pow. 2,74 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: przystañ nad Zbiornikiem
Ro¿nowskim.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacja obiektów oraz urz¹dzeñ zaplecza - wg
wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu I 41 UTW w obrêbie
strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego NR 12E obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej
strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci z ZEW - Ro¿nów.
42. Wyznacza siê teren:

I42 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,21 ha (dwa tereny o pow.: 0,06 ha, 0,15 ha).
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody przy Zespole Elektrowni Wodnych "Ro¿nów".
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
43. Wyznacza siê teren:

I43 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,96 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Strefa ochrony poredniej NR 7 o granicach wyznaczonych w pozwoleniu wodno-prawnym - wg rysunku planu
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obsza-
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ru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
44. Wyznacza siê teren:

I44 US-W

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportu,
b) pow. 0,81ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: boisko sportowe.
c) Architektura obiektów zaplecza - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Uzupe³nienie wyposa¿enia w pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna oraz parawanowa
o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu projektowanego
boiska na obszarze ochrony ujêæ wody na terenach
I43W(U) oraz I47W(U) nale¿y sposób u¿ytkowania
terenu sporto-wego dostosowaæ do obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnych oraz ustaleñ Dzia³u V,
§49 - okrelonych dla terenów I43W(U) oraz
I47W(U).
45. Wyznacza siê teren:

I45 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
b) pow. 0,53 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: oczyszczalnia cieków sanitarnych - przeznaczona do rozbudowy dla obs³ugi miejscowoci Ro¿nów (bez przysió³ka Gierowa),
b) Obowi¹zuj¹ca strefa uci¹¿liwoci - 50 m od granicy
terenu, istniej¹ca przepustowoæ Qd r. 100 m3/d.
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K - 100 m, projektowana przepustowoæ Qd r. 300 m3/d.
d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska na terenach rolnychotwartych, obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej izolacyjnej o charakterze naturalnym, dopuszcza siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi
s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu. Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz przeznaczonych do zabudowy, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ oczyszczalni oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej
zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie
rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
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f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym oraz naturalna - lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie
zagospodarowania i u¿ytkowania jak na obszarze
przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska NR 17-K.
³) Warunkowe dopuszczenie rozbudowy oczyszczalni
w obrêbie z³o¿a "Ro¿nów", po zakoñczeniu eksploatacji surowców mineralnych (¿wiru) - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

46. Wyznacza siê teren:

I46 P

1) Ustalenia podstawowe:
a) tereny produkcji pozarolniczej - przemys³owe,
b) pow. 0,51 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji pozarolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: tereny rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: orodek produkcyjny.
c) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
d) Ekologia produkcji.
e) Modernizacja istniej¹cych oraz budowa nowych obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
f) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
g) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
h) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
i) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
j) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
k) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
47. Wyznacza siê teren:

I47 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 1,40 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
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d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
k) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy
ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na terenie I29 UK,ZP - ustalenia szczegó³owe §19, tabela 4.L.p.4.
48. Wyznacza siê teren:

I48 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów wydzielonych,
b) pow. 0,18 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking przy kociele terenie I1 UKS.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie I1 UKS,KP - ustalenia szczegó³owe - §19,
tabela 4.L.p.4.
49. Wyznacza siê teren:

I49 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,26 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: dom katechetyczny.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa
o charakterze tradycyjnym.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazo-wej 5K-3 zabytkowego kocio-
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³a na terenie I1 UKS,KP oraz cmentarza parafial-nego
na terenie I2 ZC - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela
4.L.p.4.

50. Wyznacza siê teren:

I50 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe, obowi¹zuj¹ce:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,12 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody pitnej.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych ba-dañ hydrologicznogeologicznych.
e) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
f) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zu-j¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
g) Obszar ochrony NR 7 - 50 m wokó³ granicy terenu wydzielonego.
h) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ
oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
i) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie I1 UKS,KP oraz cmentarza parafialnego
na terenie I2 ZC - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela
4.L.p.4.
51. Wyznacza siê teren:

I51 ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej,
b) pow. 1,90 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów zieleni parkowej - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: zieleñ parkowa w dostosowaniu do charakteru zabytkowego parku na terenie I 29UK,ZP z zachowaniem przedpola widokowego od strony drogi publicznej w kierunku obiektów
beluardu i pa³acu.
c) Zakaz wprowadzania nowych obiektów kubaturowych.
d) Zagospodarowanie terenu oraz wszelka dzia³alnoæ
inwestycyjna w tym: wprowadzanie zieleni, kompozycja tras pieszych oraz elementy ma³ej architektury wy³¹cznie na podstawie uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po przed³o¿eniu koncepcji zagospodarowania terenów elementów ma³ej
architektury i kompozycji zieleni.
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e) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy
ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u dworsko-parkowego z XX w. i beluardu na terenie I29 UK,ZP - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
52. Wyznacza siê teren:

I52 ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej,
b) pow. 1,97 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów zieleni parkowej - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: zieleñ parkowa w dostosowaniu do charakteru zabytkowego parku na terenie
I 29UK,ZP z zachowaniem przedpola widokowego od
strony drogi publicznej w kierunku obiektów beluardu i pa³acu.
c) Zakaz wprowadzania nowych obiektów kubaturowych.
d) Zagospodarowanie terenu oraz wszelka dzia³alnoæ
inwestycyjna w tym: wprowadzanie zieleni, kompozycja tras pieszych oraz elementy ma³ej architektury wy³¹cznie na podstawie uzyskania pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po przed³o¿eniu koncepcji zagospodarowania terenu oraz
rozwi¹zañ elementów ma³ej architektury i kompozycji zieleni.
e) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u dworskoparkowego z XX w. i beluardu na terenie I29 UK,ZP ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
53. Wyznacza siê teren:

I53 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,62 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
54. Wyznacza siê teren:

I54 ZL/US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportu w obrêbie terenów
lenych,
b) pow. 0,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
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3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: korty tenisowe oraz zieleñ
lena.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie terenów sportowych
przy pe³nej ochronie zieleni lenej.
d) Ochrona zieleni lenej.
e) Zakaz dogêszczania terenu inwestycjami nie zw. z gospodark¹ len¹.
55. Wyznacza siê teren:

I55 US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportu,
b) pow. 0,35 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu (z zakazem realizacji obiektów kubaturowych) - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: boisko sportowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacja funkcjonalno-przestrzenna zespo³u wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Uzupe³nienie wyposa¿enia w pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa rekreacyjna oraz parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu I 55 US w obrêbie
strefy zagro¿enia powodziowego rzeki Dunajec (w obrêbie kana³u zrzutowego) NR 12-B obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21,
tabela 6, L.p. 2.
56. Wyznacza siê teren:

I56 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,37 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
57. Wyznacza siê teren:
1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug rekreacji - turystyki,
b) pow. 0,46 ha.

I57 UT
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów turystyki - §26,
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: orodek turystyczno-wypoczynkowy.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
58. Wyznacza siê teren:

I58 RU

1) Ustalenia podstawowe:
a) tereny produkcji i obs³ugi rolnictwa,
b) pow. 2,60 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji rolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: hodowla ryb.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Remonty oraz realizacja obiektów zaplecza - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
59. Wyznacza siê teren:

I59 RU

1) Ustalenia podstawowe:
a) tereny produkcji i obs³ugi rolnictwa,
b) pow. 0,58 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji rolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: uprawy szklarniowe.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
60. Wyznacza siê teren:

I60 PU

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcji pozarolniczej - produkcyjno-us³ugowe,
b) pow. 0,60 ha.
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji pozarolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zak³ad produkcyjno-us³ugowy.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania
i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ
i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Ekologia produkcji.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - izolacyjna i parawanowa o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
j) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
61. Wyznacza siê teren:

I61 UTW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej,
b) pow. 0,78 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ rekreacji nadwodnej - §26,
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: turystyczne.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - rekreacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu C11 UTW w obrêbie strefy eksploatacyjnej Zbiornika Ro¿nowskiego NR 12-E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 6 oraz
uzgodnienie wszelkiej dzia³alnoci z ZEW - "Ro¿nów".
62. Wyznacza siê teren:

I62 ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej,
b) pow. 0,48 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów zieleni parkowej - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zieleñ parkowa
b) Ma³a architektura - wg wytycznych regionalnych.
c) Zieleñ urz¹dzona w nawi¹zaniu do zabytkowego charakteru otoczenia.
d) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie I1 UKS,KP oraz cmentarza parafialnego
na terenie I2 ZC - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela
4.L.p.4.
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I63 ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej,
b) pow. 0,48 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów zieleni parkowej - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zieleñ parkowa
b) Ma³a architektura - wg wytycznych regionalnych.
c) Zieleñ urz¹dzona w nawi¹zaniu do zabytkowego charakteru otoczenia.
d) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zabytkowego kocio³a na terenie I1 UKS,KP oraz cmentarza parafialnego
na terenie I2 ZC - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela
4.L.p.4.
64. Wyznacza siê teren:

I64 T

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacji,
b) pow. 0,05 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ telekomunikacji - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: maszt telekomunikacyjny.
b) Utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
d) Spe³nienie norm ochrony rodowiska - wskazane
okresowe przegl¹dy ekologiczne.
e) Uci¹¿liwoæ przedsiêwziêcia w rejonie przyziemia
winna zamykaæ siê w granicach w³asnoci - w przeciwnym wypadku nale¿y wyznaczyæ obszar ograniczonego u¿ytkowania.
65. Wyznacza siê teren:

2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla stref zagro¿enia powodziowego - §21,
tabela 6, L.p. 2.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: wa³y przeciwpowodziowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie istniej¹cego zagospodarowania wymaga uzgodnienia z w³aciwym administratorem urz¹dzeñ.
67. Wyznacza siê teren:

I67 US

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny rekreacji - sportu,
b) pow. 0,25 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: boisko sportowe.
c) Architektura zaplecza - wg wytycznych regionalnych §9, §26.
d) Uzupe³nienie wyposa¿enia w pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona parkowa rekreacyjna oraz parawanowa o charakterze naturalnym.
ROZDZIA£ 19
MIEJSCOWOÆ SIENNA - J
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.

I65 IT

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - wa³y przeciwpowodziowe,
b) pow. 3,51 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla stref zagro¿enia powodziowego - §21,
tabela 6, L.p. 2.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: wa³y przeciwpowodziowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie istniej¹cego zagospodarowania wymaga uzgodnienia z w³aciwym administratorem urz¹dzeñ.
66. Wyznacza siê teren:

Poz. 535

I66 IT

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - wa³y przeciwpowodziowe,
b) pow. 0,58 ha.

§ 50
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Sienna obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej
NR 3R-O - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §51.
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ROZDZIA£ 20
MIEJSCOWOÆ SIENNA - J
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 51
1. Wyznacza siê teren:

J1 UO,US-S

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty oraz urz¹dzeñ sportu,
b) pow. 1,01 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz terenów urz¹dzeñ
sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa oraz boisko sportowe.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie zespo³u owiaty na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska projektowanej oczyszczalni cieków na terenie J11K, nale¿y sposób u¿ytkowania i zagospodarowania terenu owiaty dostosowaæ do przewidywanych zagro¿eñ.
2. Wyznacza siê teren:

J2 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,32 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi o charakterze niepublicznym.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
3. Wyznacza siê teren:
1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ rekreacji - sportu,
b) pow. 0,88 ha.

J3 US
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2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: boisko sportowe.
c) Architektura zaplecza - wg wytycznych regionalnych §9, §26.
d) Uzupe³nienie wyposa¿enia w pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa rekreacyjna oraz parawanowa o charakterze naturalnym.
4. Wyznacza siê teren:

J4 UN

1) Ustalenia podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,18 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: handel, magazyny.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Ekologia produkcji.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
h) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
i) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
j) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
5. Wyznacza siê teren:

J5 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,17 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: plebania (w ewidencji zabytków).
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
e) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla
strefy ekspozycji krajobra-zowej 5K-3 kocio³a parafialnego na terenie J9 UKS oraz plebani na terenie J5 UKS - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela
4.L.p.4.
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J6 PU-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny produkcyjno-us³ugowe (przemys³ spo¿ywczy),
b) pow. 0,15 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: piekarnia.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu J6 PU-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
7. Wyznacza siê teren:

J7 RU

1) Ustalenia podstawowe:
a) tereny produkcji i obs³ugi rolnictwa,
b) pow. 0,16 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy produkcyjnej oraz dla terenów
produkcji rolniczej - §25.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: punkt skupu p³odów rolnych.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §25.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska.
8. Wyznacza siê teren:

J8 UN

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 1,18 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.

9. Wyznacza siê teren:
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J9 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,69 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: koció³ parafialny p.w. w. Stanis³awa.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4.:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
10. Wyznacza siê teren:

J10 ZC,ZCW

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 1,10 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: cmentarz parafialny z planowan¹
rozbudow¹ oraz cmentarz wojenny z 1914 r., nr 187.
b) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
I - 50 m - od terenu za³o¿enia,
II - 150 m - od terenu za³o¿enia.
c) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych
na rysunku planu symboli u¿ytkowana terenów.
d) W obrêbie za³o¿enia dopuszcza siê zieleñ parkow¹
o charakterze tradycyjnym.
e) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela
4, dla istniej¹cego cmentarza parafialnego oraz cmentarza wojennego:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej), dla projektowanego cmentarza:
- NR5-4 (dokumentacji kulturowej).
11. Wyznacza siê teren:

J11 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
b) pow. 0,64 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: tereny rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: oczyszczalnia cieków sanitarnych dla obs³ugi miejscowoci Sienna, Jelna, Lipie oraz czêci wsi Zbyszyce.
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K - 100 m, projektowana przepustowoæ Qd r 250 m3/d.
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d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska na terenach rolnychotwartych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej izolacyjnej o charakterze naturalnym, dopuszcza
siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu. Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz
przeznaczon¹ do zabudowy, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹
oczyszczalni oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach
wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym oraz naturalna - lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie
zagospodarowania i u¿ytkowania jak na obszarze
przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska NR 17-K.
12. Wyznacza siê teren:

J12 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów publicznych,
b) pow. 0,16 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 kocio³a parafialnego na terenie J9 UKS oraz plebani na terenie J5 UKS
- ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
ROZDZIA£ 21
MIEJSCOWOÆ TROPIE - K
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 52
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Tropie obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej
NR 3R-O - §16, tabela 1,

Poz. 535

3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,
6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach
- §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §53.
ROZDZIA£ 22
MIEJSCOWOÆ TROPIE - K
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 53
1. Wyznacza siê teren:

K1 UKS-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 1,89 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zespó³ kocio³a parafialnego
p.w. w. Andrzeja i w. Benedykta Pustelników - wpisany do rejestru zabytków Ks. A-120:
- koció³ z 1090 r., 1260 r.,
- dzwonnica z ok. po³. XIX w.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
e) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu K1 UKS-ZO w strefie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
NR 10-E, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
2. Wyznacza siê teren:

K2 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 1,17 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: cmentarz parafialny, z rezerw¹
terenu na poszerzenie funk-cji.
c) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
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I - 50 m - od terenu za³o¿enia.
II - 150 m - od terenu za³o¿enia,
d) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady
u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych na rysunku planu symboli u¿ytkowana
terenów.
e) W obrêbie za³o¿enia dopuszcza siê zieleñ parkow¹
o charakterze tradycyjnym.
f) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4.:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej) - cmentarz istniej¹cy,
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej) - cmentarz projektowany,
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
3. Wyznacza siê teren:

K3 UN-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych
b) pow. 0,02 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: us³ugi handlu.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu K3 UN-ZO w strefie
o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR 10D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla
tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
4. Wyznacza siê teren:

K4 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,04 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: ujêcie wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.

Poz. 535
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru,
kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych
z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ.

5. Wyznacza siê teren:

K5 KP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny obs³ugi komunikacji drogowej - parkingów wydzielonych,
b) pow. 0,61 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy komunikacji drogowej oraz dla
terenów parkingów - §31.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: parking publiczny.
c) Nawierzchnia parkingu w nawi¹zaniu do charakteru
otoczenia.
d) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
d) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u kocio³a parafialnego na terenie K1 UKS-ZO oraz cmentarza parafialnego na terenie K2 ZC - ustalenia szczegó³owe §19, tabe-la 4.L.p.4.
6. Wyznacza siê teren:

K6 UO,US-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - owiaty oraz rekreacji sportu.
b) pow. 0,55 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: szko³a podstawowa z boiskiem
sportowym.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, projektowane boisko sportowe.
c) Poszerzenie programu w dostosowaniu do potrzeb bie¿¹cych.
d) Modernizacje architektoniczne, realizacja nowych
obiektów - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
e) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Zieleñ urz¹dzona parkowa oraz rekreacyjna o charakterze naturalnym.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu K6 UO, US-ZO w strefie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
NR 10-D, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
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K7 W(ZB)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,04 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zbiornik wody.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologiczno - sanitarnych, w tym kontrolnych badañ hydrologiczno-geologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 50 m od terenu zbiornika.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ zbiornik wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
8. Wyznacza siê teren:

K8 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,70 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: kaplica z grot¹, tzw., Pustelnia z XVIII - XIX w. - w ewidencji zabytków.
b) Utrzymanie istniej¹cego zagospodarowania i u¿ytkowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu za³o¿enia zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym lub lena.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej).
9. Wyznacza siê teren:

K9 K

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania i oczyszczania cieków,
b) pow. 0,37 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
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a) U¿ytkowanie istniej¹ce: tereny rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: oczyszczalnia cieków sanitarnych dla obs³ugi miejscowoci Tropie, Roztoka
Brzeziny oraz czêci wsi Ro¿nów (Gierowa).
c) Przewidywany zasiêg przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K - 100 m, projektowana przepustowoæ Qd r - 300 m3/d.
d) Na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoci rodowiska na terenach rolnychotwartych obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, zaleca siê wprowadzenie zieleni urz¹dzonej izolacyjnej o charakterze naturalnym, dopuszcza
siê uprawy rolnicze uzgodnione z w³aciwymi s³u¿bami sanitarnymi oraz zalesianie terenu. Dzia³alnoæ inwestycyjna na terenach z zabudow¹ istniej¹c¹ oraz
przeznaczon¹ do zabudowy, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹
oczyszczalni oraz inspekcj¹ sanitarn¹.
e) Rzeczywisty zasiêg strefy uci¹¿liwoci i sposób jej zagospodarowania zostanie ustalony na podstawie rozwi¹zañ techniczno-technologicznych.
f) Emitowany do rodowiska ha³as, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód - w granicach wartoci dopuszczalnych.
g) Spe³nienie norm ochrony rodowiska, w tym: wprowadzenie ekologicznego sytemu oczyszczania cieków.
h) Okresowe przegl¹dy ekologiczno-sanitarne.
i) Pe³ny, sta³y monitoring obiektu.
j) Technologia ekologiczna.
k) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym lub lena.
l) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-5 (os³ony krajobrazowej) o zasiêgu i sposobie
zagospodarowania i u¿ytkowania jak na obszarze przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci
rodowiska NR 17-K.

10. Wyznacza siê teren:

K10 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,02 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania
wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
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j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kontrolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
11. Wyznacza siê teren:

K11 T

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacji,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ telekomunikacji - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: maszt telekomunikacyjny.
b) Utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
d) Spe³nienie norm ochrony rodowiska - wskazane okresowe przegl¹dy ekologiczne.
e) Uci¹¿liwoæ przedsiêwziêcia w rejonie przyziemia winna zamykaæ siê w granicach w³asnoci.
12. Wyznacza siê teren:

K12 T

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacji,
b) pow. 0,07 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ telekomunikacji - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: maszt telekomunikacyjny.
b) Utrzymanie istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ.
c) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
d) Spe³nienie norm ochrony rodowiska - wskazane okresowe przegl¹dy ekologiczne.
e) Uci¹¿liwoæ przedsiêwziêcia w rejonie przyziemia winna zamykaæ siê w granicach w³asnoci.
13. Wyznacza siê teren:

K13 ZCE

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznymcmentarzy,
b) pow. 0,50 ha,
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - po uzyskaniu pozwolenia W.K.Z.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: cmentarz epidemiczny (choleryczny) z kapliczk¹.
b) Utrzymanie istniej¹cego zagospodarowania, ochrona
starodrzewia.
c) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze tradycyjnym
lub lena, w nawi¹zaniu do otoczenia.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - § 19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej).

14. Wyznacza siê teren:

Poz. 535
K14 ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej,
b) pow. 0,48 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów zieleni parkowej - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zieleñ parkowa w otoczeniu
zabytkowego cmentarza na terenie G3 ZC.
b) Ma³a architektura - wg wytycznych regionalnych.
c) Zieleñ urz¹dzona o charakterze naturalnym.
d) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u kocio³a parafialnego na terenie K1 UKS-ZO oraz cmentarza parafialnego na terenie K2 ZC - ustalenia szczegó³owe §19, tabela 4.L.p.4.
15. Wyznacza siê teren:

K15 ZP

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej,
b) pow. 0,48 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów zieleni parkowej - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zieleñ parkowa w otoczeniu
zabytkowego cmentarza na te-renie G3ZC.
b) Ma³a architektura - wg wytycznych regionalnych.
c) Zieleñ urz¹dzona o charakterze naturalnym.
d) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u kocio³a parafialnego na terenie K1 UKS-ZO oraz cmentarza parafialnego na terenie K2 ZC - ustalenia szczegó³owe §19, tabela 4.L.p.4.
16. Wyznacza siê teren:

K16 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ i uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
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j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kon-trolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
17. Wyznacza siê teren:

K17 W(U)

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodê,
b) pow. 0,03 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej oraz
dla terenów urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: teren przeznaczony dla realizacji ujêcia wody.
c) Obowi¹zuje spe³nienie norm ochrony rodowiska oraz
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ujêæ oraz
uzdatniania wody.
d) Obowi¹zuje wykonanie okresowych przegl¹dów ekologicznych, w tym kontrolnych badañ hydrologicznogeologicznych.
e) Zieleñ urz¹dzona parawanowa i izolacyjna o charakterze naturalnym.
f) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
g) Strefa ochrony bezporedniej w granicach terenu wydzielonego.
h) W strefie ochrony bezporedniej obowi¹zuj¹ ustalenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
i) Obszar ochrony NR 7 - 100 m od terenu ujêcia.
j) Na obszarze ochrony obowi¹zuje zakaz prowadzenia
dzia³alnoci i lokalizacji urz¹dzeñ mog¹cych zanieczyciæ ujêcie wody, obowi¹zuje pe³na sanitacja obszaru, kon-trolowany system upraw rolnych oraz zieleñ
filtracyjna - wg obowi¹zuj¹cych przepisów, wszelka
dzia³alnoæ inwestycyjna - na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ urz¹dzeñ oraz inspekcj¹
sanitarn¹.
ROZDZIA£ 23
MIEJSCOWOÆ L - ZBYSZYCE
WYKAZ OBOWI¥ZUJ¥CYCH USTALEÑ.
§ 54
1. Dla wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów wsi
Zbyszyce obowi¹zuj¹ wyszczególnione w pp. 1) - 8) ustalenia dla:
1) ca³ego obszaru Gminy - §1 - §15,
2) rejonu rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej
NR 3R-O - §16, tabela 1,
3) stref funkcjonalno-przestrzennych - §22 - §31,
4) stref strategicznych - §17, tabela 2,
5) stref ochrony rodowiska:
a) strefy ochrony krajobrazu naturalnego - §18, tabela 3,
b) strefy ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4,

Poz. 535

6) stref ograniczeñ (technicznych, uci¹¿liwoci, bezpieczeñstwa, sanitarnych, zasiêgu przekroczeñ standardów jakoci rodowiska) - §20, tabela 5,
7) stref szczególnych - §21, tabela 6,
8) terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których:
a) ustalenia obowi¹zuj¹ we wszystkich miejscowociach §16 - §31,
b) ustalenia zosta³y okrelone indywidualnie - §55.
ROZDZIA£ 24
MIEJSCOWOÆ ZBYSZYCE - L
USTALENIA INDYWIDUALNE
DLA TERENÓW INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ SZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI NIEPUBLICZNYCH.
§ 55
1. Wyznacza siê teren:

L1 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,74 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: Dom Zakonny Zgromadzenia
Ducha w.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u dworsko-parkowego na terenie L3 UK/MZ,ZP-SO-ZO oraz kocio³a
parafialnego na terenie L2 UKS - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
2. Wyznacza siê teren:

L2 UKS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug publicznych - kultury sakralnej,
b) pow. 0,30 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: koció³ parafialny p.w.
w. Bart³omieja z XV,XVIII w. Obiekt w rejestrze zabytków Ks.A-147.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, ochrona starodrzewia.
c) W otoczeniu obiektu zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze tradycyjnym.
d) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
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L3 UK/MZ,ZP-OS-ZO

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug kultury z dopuszczeniem orodków zamieszkania zbiorowego oraz zieleni parkowej,
b) pow. 5,06 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej, dla
terenów us³ug niepublicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy infrastruktury technicznej, dla
terenów oczyszczalni cieków - §29, §30.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: zabytkowy zespó³ dworskoparkowy i dom pomocy spo³ecznej wraz z lokaln¹
oczyszczalni¹ cieków, zespó³ rekreacyjny - letniskowy, zabudowa zagrodowa. Dwór wpisany do rejestru
zabytków Ks.A-142.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania.
c) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
d) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
e) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
f) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5K-1 (cis³ej ochrony konserwatorskiej),
- NR 5K-3 (ekspozycji krajobrazowej).
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu L3 UK/MZ,ZP-OSZO w strefie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych NR10-D oraz czêciowo w strefie osuwiskowej NR 11-A obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tych stref - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
g) Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie terenów z zabudow¹
istniej¹ca (w obrêbie zespo³u rekreacyjnego, zabudowy zagrodowej, domu pomocy spo³ecznej) wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Wyznacza siê teren:

L4 UK-OS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) wydzielone tereny us³ug publicznych - kultury.
b) pow. 0,11 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug publicznych - §24,
b) wg ustaleñ dla strefy rekreacji oraz dla terenów urz¹dzeñ sportu - §26.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: Dom Kultury.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy z zakazem
realizacji nowych obiektów kubaturowych.
c) Modernizacje architektoniczne - wg wytycznych regionalnych - §9, §24, §26.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parkowa o charakterze naturalnym.
h) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu L4 UK-OS w strefie
osuwiskowej NR 11-A, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6,
L.p. 3.
f) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u dworsko-par-
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kowego na terenie L3 UK/MZ,ZP-OS-ZO oraz kocio³a
parafialnego na terenie L2 UKS - ustalenia szczegó³owe - §19, tabela 4, L.p.4.

5. Wyznacza siê teren:

L5 UN-OS

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,35 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze wraz z zabudow¹ zagrodow¹.
b) Uporz¹dkowanie dotychczasowego u¿ytkowania i zagospodarowania, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, z zakazem
realizacji nowych obiektów kubaturowych.
c) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
d) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
e) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
f) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu L5 UN-OS w strefie
osuwiskowej NR 11-A, obowi¹zuje spe³nienie wymagañ okrelonych dla tej strefy - wg §21, tabela 6, L.p. 3.
g) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ustalonych dla strefy ekspozycji krajobrazowej 5K-3 zespo³u dworskoparkowego na terenie L3 UK/MZ,ZP-OS-ZO oraz kocio³a parafialnego na terenie L2 UKS - ustalenia
szczegó³owe - §19, tabela 4.L.p.4.
6. Wyznacza siê teren:

L6 ZC

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze publicznym cmentarzy,
b) pow. 0,52 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy zieleni urz¹dzonej oraz dla terenów cmentarzy - §27.
3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: cmentarz parafialny.
c) Strefy sanitarne NR 17-ZC:
I - 50 m - od terenu za³o¿enia.
II - 150 m - od terenu za³o¿enia,
d) W strefach sanitarnych I i II obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania i zagospodarowania, terenów, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych oraz ustalenia wg zastosowanych
na rysunku planu symboli u¿ytkowana terenów.
e) W obrêbie za³o¿enia dopuszcza siê zieleñ parkow¹
o charakterze tradycyjnym.
f) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego - §19, tabela 4:
- NR 5-4 (dokumentacji kulturowej).
7. Wyznacza siê teren:

L7 UN-S

1) U¿ytkowanie podstawowe:
a) tereny us³ug niepublicznych,
b) pow. 0,54 ha.
2) U¿ytkowanie dopuszczalne:
a) wg ustaleñ dla strefy mieszkaniowo-us³ugowej oraz
dla terenów us³ug niepublicznych - §24.
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3) Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu.
a) U¿ytkowanie istniej¹ce: rolnicze.
b) U¿ytkowanie projektowane: us³ugi niepubliczne o niesprecyzowanym programie.
c) Architektura - wg wytycznych regionalnych - §9, §24.
d) Pe³ny zakres infrastruktury technicznej i komunikacji.
e) Zasady uzbrojenia terenu i komunikacji - wg §20, tabela 5, §29 - §31.
f) Zieleñ urz¹dzona - parawanowa o charakterze naturalnym.
g) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w strefie sanitarnej
projektowanego cmentarza, nale¿y sposób u¿ytkowania i zagospodarowania projektowanego orodka
us³ugowego dostosowaæ do przepisów sanitarnych.
DZIA£ VI
PRZEPISY KOÑCOWE.
§ 56
Wysokoæ stawki s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala siê na
poziomie 0%.
§ 57
Trac¹ moc:
 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalona
Uchwa³¹ Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr XXVIII/199/
97, z dnia 29 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego Nr 1/98 z dnia 10 stycznia 1998 r., poz. 5),
 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalona
Uchwa³¹ Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr VI/26/99,
z dnia 03 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 8
z dnia 15 marca 1999 r., poz. 52),
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 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalona
Uchwa³¹ Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr XI/69/99,
z dnia 29 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 36
z dnia 25 sierpnia 1999 r., poz. 849),
 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalona
Uchwa³¹ Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr XVII/93/2000
z dnia 02 lutego 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 18
z dnia 08 marca 2000 r., poz. 160),
 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalona
Uchwa³¹ Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr IV/23/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 46
z dnia 10 marca 2003 r., poz. 616),
 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalona
Uchwa³¹ Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr VII/68/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 193
z dnia 21 lipca 2003 r., poz. 2410),
 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalona
Uchwa³¹ Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr IX/94/2003
z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 372
z dnia 27 padziernika 2003 r., poz. 3940).
§ 58
Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 59
Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Konicki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 23 listopada 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
skala 1:2000
LEGENDA:

SYMBOL*

PRZEZNACZENIE TERENÓW

SYMBOL,SYMBOL

Granice administracyjne
Granice Gminy

SYMBOL/SYMBOL

Granice miejscowoci


SYMBOL

Linie rozgraniczaj¹ce ci¹g³e - jednoznaczna granica u¿ytkowania terenów
Linie rozgraniczaj¹ce przerywane - orientacyjna granica u¿ytkowania terenów
Tereny budowlane z planu obowi¹zuj¹cego od
31 grudnia 2003 r. wraz ze zmianami tego planu
- o utrzymanej lokalizacji w niniejszym planie

SYMBOL-SYMBOL

SYMBOL-Z

SYMBOL-ZW

Nowe tereny budowlane wyznaczone niniejszym planem
Wielofunkcyjne przeznaczenie terenów
wg ³¹cznych ustaleñ dla wszystkich u¿ytych
symboli u¿ytkowania
Rozszerzone przeznaczenie terenów wg ustaleñ
dla symbolu podstawowego z dopuszczeniem
(bez ograniczeñ) u¿ytkowania wg ustaleñ dla
symbolu uzupe³niaj¹cego
Ograniczone przeznaczenie terenów wg ustaleñ
dla podstawowego symbolu u¿ytkowania z warunkami - okrelonymi uzupe³niaj¹cym symbolem
ograniczeñ - wynikaj¹cymi z lokalizacji terenów
Tereny z zakazem dogêszczania istniej¹cej zabudowy
Tereny w strefach zagro¿enia powodziowego
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SYMBOL-ZO

Tereny w strefach o niekorzystnych warunkach
geotechnicznych

SYMBOL-OS

Tereny w strefach osuwiskowych

SYMBOL-ZZ

SYMBOL-S

SYMBOL-W

Tereny w strefach bezporedniego zagro¿enia
powodziowego
Tereny budowlane w strefach uci¹¿liwoci infrastruktury technicznej oraz w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych
Tereny budowlane na obszarach ochrony ujêæ
wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹
wodn¹

G£ÓWNE REJONY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
3

R-O

Rejon rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji stacjonarnej

4

R-L

Rejon rolnictwa, lenictwa oraz rekreacji czynnej i agroturystyki

STREFA KOMUNIKACJI DROGOWEJ
Drogi istniej¹ce
DW

Droga wojewódzka Nr 975

DP

Drogi powiatowe

DG

Drogi gminne
L - lokalne, D - dojazdowe

KDW

Drogi wewnêtrzne
Trasy wêdrówkowe

Drogi projektowane
KU

Obs³uga ruchu drogowego - stacje paliw i napraw)

KS
KP

......
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Tereny rolne:
RD
RS/RD
RZ/RD
RD-RW

STREFA ROLNICZO-OSADNICZA
RM

Rolniczo-osadnicze przeznaczone do zabudowy
rolniczej

RP

U¿ytki rolne (grunty orne)

RS

Uprawy sadownicze

RZ

U¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska)

LZ

Zadrzewienia przeznaczone do utrzymania

TERENY ROLNICZE Z WARUNKOW¥ MO¯LIWOCI¥ LOKALIZACJI INWESTYCJI Z DODATKOWYM SYMBOLEM:
-RT

-RW

-ZW

W strefach technicznych, uci¹¿liwoci, ochronnych, na obszarach przewidywanego zasiêgu
przekroczeñ standardów jakoci rodowiska infrastruktury technicznej oraz w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych
W strefach ochronnych oraz na obszarach ochrony róde³, ujêæ wody oraz innych urz¹dzeñ zw.
z gospodark¹ wodn¹
W strefach zagro¿enia powodziowego

TERENY ROLNICZE Z CA£KOWITYM ZAKAZEM ZABUDOWY
NA TERENACH OTWARTYCH Z DODATKOWYM SYMBOLEM:
O szczegó³owych wartociach krajobrazowych

Obs³uga ruchu drogowego - stacje napraw

-RB

O wysokich klasach bonitacyjnych gleb

Parkingi publiczne

-RE

W obrêbie z³ó¿ surowców mineralnych

-ZZ

Na obszarach bezporedniego zagro¿enia powodziowego

Trasy wêdrówkowe, rowerowe, konne
Ci¹gi piesze, promenady spacerkowe

STREFA WÓD POWIERZCHNIOWYCH (RÓDL¥DOWYCH)
WSz

Tereny zieleni lenej:

ZL

Przeznaczone dla upraw sadowniczych z dopuszczeniem zalesienia
Przeznaczone dla uprawa ³¹kowo-pastwiskowych z dopuszczeniem zalesienia
W obszarach ródliskowych - przeznaczone do
zalesienia

-RK

STREFA ROLNICZO-LENA

ZL-A.L.P.

Przeznaczone do zalesienia

w administracji lasów pañstwowych

WS

poza administracj¹ lasów pañstwowych

Wody powierzchniowe, ródl¹dowe (zb. wodne "Ro¿nów" oraz "Czchów" wraz z kana³em zrzutowym w obrêbie rzeki Dunajec)
Wody powierzchniowe, ródl¹dowe (cieki
wodne)

ZL-LN

o szczególnych wartociach przyrodniczych

STREFA OSADNICZA - MIESZKANIOWO-US£UGOWA

ZL-LK

o szczególnych wartociach krajobrazowych

Zabudowa mieszkaniowa

ZL-LW

na obszarach ródliskowych

MN

Jednorodzinna o niskiej intensywnoci
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Zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-us³ugowa
UM
MU
MNU

Koncentracje us³ug publicznych oraz zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywnoci
Koncentracje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz us³ugowej - o niskiej
intensywnoci
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us³ugowa o niskiej intensywnoci

ZL/UTL-Z

O niesprecyzowanym programie

UO

Owiata

UK

Kultura

UKS

Strefa zieleni urz¹dzonej

Budownictwo sakralne

UZ

Zdrowie

UI

Us³ugi inne

MZ

Mieszkalnictwo zbiorowe (orodki opieki spo³ecznej)

US£UGI NIEPUBLICZNE
UN
U

O niesprecyzowanym programie
Us³ugi wielobran¿owe

ZP

Zieleñ parkowa

ZC

Cmentarze parafialne

ZCE

Cmentarze epidemiczne

ZCW

Cmentarze wojenne

ZD

Zieleñ dzia³kowa

ZI

Zieleñ izolacyjna

ZN

Zieleñ nieurz¹dzona

STREFY STRATEGICZNE
18

Osadnictwa

19

Przyrodniczo-krajobrazowa (w terenach rolnych
oraz lenych)

20

Ochrony kompleksów rolnych
Aktywnoci gospodarczej
21-P Produkcyjna
21-T Rekreacyjna

21
STREFA OSADNICZA - PRODUKCYJNA
Tereny produkcji pozarolniczej
P

Orodki produkcyjne

PU

Orodki produkcyjno-us³ugowe

PG

Przemys³ górniczy

Tereny produkcji rolniczej
RU

Obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz w gospodarstwach lenych i rybackich

STREFA OSADNICZA - REKREACJI

Tereny zieleni lenej z istniej¹cymi obiektami
i urz¹dzeniami turystyczno-letniskowymi z zakresem dogêszczania istniej¹cej zabudowy

STREFA OSADNICZA - ZIELENI URZ¥DZONEJ
I NIEURZ¥DZONEJ

US£UGI PUBLICZNE
UP
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22

Rewitalizacja

23

Centrum miejscowoci
Przekszta³ceñ i rehabilitacji w obrêbie miejscowoci: Ro¿nów, Gródek Nad Dunajcem, Bartkowa Posadowa

24

25

Przekszta³ceñ i rekultywacji
26

Zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej

STREFY SPECJALNE
13
27

Specjalna
Strefa eksploatacyjna zew. - "Ro¿nów" w obrêbie stref 12-E, 12-F, 12-G oraz terenami zasiêgu
w³asnoci zew. - "Ro¿nów" (granica w³asnoci
oznaczona Nr 27)

US

Obiekty i urz¹dzenia sportowe

UT

Zabudowa rekreacji zbiorowej (turystyczna)

ML

Zabudowa rekreacji indywidualnej (letniskowa
oraz ca³oroczna)

OCHRONA RODOWISKA NATURALNEGO - OBSZAR
I ELEMENTY CHRONIONE

UTL

Orodki turystyczno-letniskowe

Ochrona zasobów wodnych

UTW

Urz¹dzenia rekreacji nadwodnej

UTE

Obiekty i urz¹dzenia rekreacji nadwodnej

7

Strefy ochronne oraz obszary róde³, ujêæ
wody oraz innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹
wodn¹
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Obszary ochrony g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 435 - "Dolina Dunajca" ONO obszar najwy¿szej ochrony, OWO - obszar wysokiej ochrony

8

9
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5



5

Strefa os³ony krajobrazowej

5



6

Strefa ochrony dominant krajobrazowych
Kapliczki, krzy¿e przydro¿ne

Obszar ochrony GZWP Nr 436
E

Lasy wodochronne
SUROWCE MINERALNE
Strefa udokumentowanego z³ó¿a kruszywa naturalnego "Czchów I" 15-SO(U)
Strefa z³o¿a kruszywa naturalnego "Ro¿nówDwory" 16-SO(U)

15
16

OCHRONA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA
1

O.CH.K.

2

PK

14

Obszar chronionego krajobrazu - w tym: ca³y
obszar Gminy Gródek Nad Dunajcem
Projektowany Ro¿nowsko-Ciê¿kowicki Park
Krajobrazowy
Lokalne formy ochrony przyrody:
14-SD1 - projektowane stanowisko dokumantacyjne przyrody nieorzywionej w miejscowoci Przydonica
14-SD2 - projektowane stanowisko dokumantacyjne przyrody nieorzywionej w miejscowoci Ro¿nów
14-ZPK - istniej¹cy zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy "Wyspa Grodzisko" w miejscowoci
Gródek

A

Wa¿niejsze obiekty z ewidencji zabytków:
E1. Ro¿nów - ruiny zamku, zbudowane przed
1370 r. (w ruinie od XVII w.),
E2. Ro¿nów - zespó³ kocio³a parafialnego p.w.
w. Wojciecha,
E3. Tropie - kaplica z grot¹, tzw. pustelnia w.
Andrzeja wierada,
E4. Gródek - stanowisko archeologiczne na wyspie Grodzisko (domniemana budowa obronna)
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
A1. Podole-Górowa - koció³ parafialny, Ks. A. 100.
A2. Przydonica - koció³, Ks. A. 104, dec. V.WK-101/30,
A3. Ro¿nów - dwór, Ks.A. 149, dec. 208/70,
A4. Ro¿nów - beluard, Ks.A. 701, dec. 501/93,
A5. Tropie - koció³ parafialny, Ks.A. 120, dec.
1.KI.V.114/1,
A6. Zbyszyce - dwór, Ks.A. 142, dec. 51/68/76,
A7. Zbyszyce - koció³, Ks.A. 147, dec. 49/68.

Ochrona archeologiczna
Stanowiska archeologiczne
Pojedyncze - nr lokalny

Trasy widokowe

Obszarowe - nr lokalny

Punkty widokowe - PW
Dominanty krajobrazowe
OCHRONA RODOWISKA KULTUROWEGO OBSZARY I ELEMENTY CHRONIONE

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - G£ÓWNE ELEMENTY
Zaopatrzenie w wodê
W

Strefy ochrony struktury krajobrazu kulturowego
Projektowany rezerwat kulturowy - w obrêbie
miejscowoci Ro¿nów (bez granic szczególnych)
Projektowany Park Kulturowy - w obrêbie miejscowoci Tropie (bez granic szczególnych)
Strefa ochrony konserwatorskiej - w granicach administracyjnych miejscowoci: Lipie, Podole Górowa, Przydonica, Roztoka Brzeziny, Zbyszyce
Strefa ingerencji konserwatorskiej w granicach
administracyjnych miejscowoci: Bartkowa Posadowa, Bujne, Jelna, Sienna
Strefy ochrony indywidualnej krajobrazu kulturowego
Strefa cis³ej ochrony konserwatorskiej uk³adów
przestrzennych z krajobrazem
Strefa czêciowej ochrony konserwatorskiej
uk³adów przestrzennych z krajobrazem

5

K- 1

5

K- 2

5

K- 3

Strefa ekspozycji krajobrazowej

5



Strefa dokumentacji kulturowej

4

W
7

Sieæ wodoci¹gowa
Urz¹dzenia zwi¹zane z zaopatrzeniem w wodê:
Komunalne ujêcia wody pitnej W(U), zbiorniki
wyrównawcze W(ZB), pompownie wody W(PW)
Obszary ochrony róde³, ujêæ wody oraz innych
urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹

Odprowadzanie i oczyszczanie cieków
k

Sieæ kanalizacyjna

k

Zbiorcze oczyszczanie cieków sanitarnych

Gospodarka odpadami
O/ZL

Sk³adowiska odpadów komunalnych - teren do
zalesienia (w miejscowoci Podole Górowa)

Gazownictwo
g

Rozdzielcza sieæ gazowa redniego cinienia
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Elektroenergetyka

. . . .
.E -.110 .kV .

Sieci elektroenergetyczne - napowietrzne najwy¿szego napiêcia - E 110 kV wraz ze stref¹
ochronn¹ 17-E
Sieci elektroenergetyczne - napowietrzne redniego napiêcia - 15 kV, 30 kV wraz ze stref¹
ochronn¹
Stacje transformatorowe- E Nr lokalny

Telekomunikacja
Sieci telekomunikacyjne - napowietrzne
T

Maszyny telekomunikacyjne

PODSTAWOWE OGRANICZENIA FIZJOGRAFICZNE ORAZ
TECHNICZO-SANITARNE
17-K

Przewodnicz¹cy zasiêg przekroczeñ standardów
jakoci rodowiska oczyszczalni cieków sanitarnych

17-ZC

Strefa sanitarna cmentarzy czynnych I-go stopnia - 50m od granicy za³o¿enia

10-NR

11-NR

Strefa o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
10-D - o wy¿szym stopniu zagro¿enia
10-E - o ni¿szym stopniu zagro¿enia
Strefy osuwiskowe
11-A - osuwisk aktywnych
11-B - osuwisk czêciowo aktywnych
11-C - osuwisk obecnie nieaktywnych

Strefy zagro¿enia powodziowego - w obrêbie kana³u
zrzutowego Dunajca
12-A

Zasiêg przep³ywu wód 1200 m3/s

12-B

Zasiêg przep³ywu wód 1500 m3/s

12-C

Zasiêg przep³ywu wód 2200 m3/s

12-D

Zasiêg przep³ywu wód 3600 m3/s

W obrêbie zbirnika Ro¿nowskiego:
12-E

Strefa najwy¿szego poziomu piêtrzenia zbiornika Ro¿nowskiego - 270 m n.p.m. (granica terenu eksploatacyjnego zbiornika)

12-F

Strefa porednia - 270 do 272,5 m n.p.m.

W obrêbie zbiornika Czchowskiego:
12-G

12

Strefa najwy¿szego poziomu piêtrzenia zbiornika Czchwskiego - 234,5 m n.p.m. (granica terenu eksploatacyjnego zbiornika)
Strefa bezposredniego zagro¿enia powodziowego lokalnych cieków wodnych

Poz. 535
IT

Istniej¹ce wa³y przeciwpowodziowe

Uwaga!!! Rzêdne max. poziomów piêtrzenia wód zbiornika
"Ro¿nów" i "Czchów" podana w uk³adzie "Adriatyk".
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Konicki

Poz. 535

174.311.17
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