
TREŒÆ:

Poz.:  Str.

19741

Kraków, dnia 3 paŸdziernika 2007 r.

DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 703

UCHWA£A RADY GMINY:

4621 — Rady Gminy w Liszkach z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego palnu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Liszki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4621

Uchwa³a* Nr XI/81/07
Rady Gminy Liszki

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Liszki w czêœci wsi Liszki, Kryspinów,
Piekary

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1 art. 36,
art.H87 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z 2003 r.), art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 41, art. 42 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.).

Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu Gminy Liszki w czêœci wsi Lisz-
ki, Kryspinów, Piekary z ustaleniami Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki,
Rada Gminy Liszki postanawia, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego czêœci so³ectw Liszki, Kryspinów i Piekary,
zwany dalej planem.

2. Ustalenia planu dotycz¹ terenów po³o¿onych w obszarze
ograniczonym drogami: Kryspinów-Liszki, Liszki-Piekary

*) Wojewoda Ma³opolski Rozstrzygniêciem Nadzorczym
Nr PN II.0911-13-07 z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. stwierdzi³ nie-
wa¿noœæ § 3 ust. 1 pkt 10 lit. c § 11 ust. 1 pkt 4 w zakresie s³ów
"MW", § 21 ust. 1 pkt 1 w zakresie s³ów "MW", § 51 ust. 1
w zakresie s³ów "MW" i ust. 2 w zakresie s³ów "MW" i § 39
w ca³oœci, § 44 ust. 3, § 44 ust. 4 w zakresie s³ów "KDW", § 44
ust. 7 pkt 5 uchwa³y Nr XI/81/07 Rady Gminy Liszki z dnia 2 sierp-
nia 2007 r. w sparwie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Liszki - dla terenów po³o¿onych w so-
³ectwach: Liszki, Kryspinów, Piekary.

________

oraz autostrad¹ w miejscowoœciach: Liszki, Kryspinów i Pie-
kary, z wy³¹czeniem terenu objêtego uchwa³¹ Rady Gminy
Liszki Nr III/34/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r., o powierzchni
oko³o 374,3 ha.

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

wanie terenu" w skali 1:2000 stanowi¹cego integraln¹
czêœæ uchwa³y,

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

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

4. Ustaleniami planu nie s¹ informacje zawarte w aneksach:
1) Aneks Nr 1 - "Spis obiektów wpisanych do ewidencji zabyt-

ków WKZ",
2) Aneks Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych",
3) Aneks Nr 3 - "Informacja o szerokoœciach stref",
4) Aneks Nr 4 - Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali

1 :5 000. Aneks przedstawia uzbrojenie terenu obejmuj¹-
ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, które nale¿y
traktowaæ jako orientacyjne, wymagaj¹ce uœciœlenia na
etapie opracowania projektu budowlanego, po uzyska-
niu warunków technicznych zasilania od w³aœciwych in-
stytucji bran¿owych (operatorów sieci).

5 ) Aneks Nr 5 - "Decyz ja Wojewody Krakowsk iego
OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
ustanowienia stref ochronnych na Sance.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:

a) zapewnienia dostêpnoœci do us³ug publicznych,
b) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastruktu-

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

komunikacyjnego,
d) zachowania wartoœci œrodowiska kulturowego, przyrod-

niczego i krajobrazu.
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2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju miesz-
kalnictwa, us³ug i wytwórczoœci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego, wartoœci œrodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,

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

§ 3

1. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-
cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z usta-
leñ niniejszego planu, s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:

1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznacze-

niu oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i zagospo-
darowania,

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) pierzeja Rynku,
6) korytarze ekologiczne,
7) obszar G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP

Nr 326 - Krzeszowice,
8) strefa terenów potencjalnego zagro¿enia powodzi¹

w razie przerwania wa³ów,
9) ci¹gi zieleni wysokiej,

10) symbole identyfikacyjne terenów o ró¿nym przezna-
czeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz ró¿nych
warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:

a) MN1, MN3, MN4, MN5, MN1/p - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN2, MN2/p - tereny zabudowy jednorodzinnej i za-
grodowej,

c) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
e) U/P2 - teren us³ugowo - produkcyjny,
f) U1, U1/A, U2, U2/A, U3 - tereny us³ug,
g) US - tereny sportu i rekreacji,
h) ZN - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych,
i) ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
j) WS - tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych,
k) R1 - tereny gruntów rolnych,
l) R2 - tereny gruntów rolnych i ogrodów,
m) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,
n) tereny komunikacji - publiczne drogi, ulice, ci¹gi

pieszo - jezdne:
KDA - autostrada,
KDG1, KDG2 - drogi g³ówne,
KDZ - drogi zbiorcze,
KDL - drogi lokalne,
KDD - ulice dojazdowe,
KP8, KP6 - ci¹gi pieszo-jezdne,

2. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-
cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wynikaj¹ce z prze-
pisów szczególnych i prawomocnych decyzji, s¹ ustale-
niami obowi¹zuj¹cymi:

1) obiekty wpisane do ewidencji zabytków,
2) strefa ochrony stanowisk archeologicznych,
3) granice Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
4) obszar po³o¿ony w granicach otuliny Zespo³u Juraj-

skich Parków Krajobrazowych,
5) strefa wewnêtrzna ochrony poœredniej ujêcia wody

pitnej z rzeki Sanki,
6) granice strefy 50 m od stopy wa³u rzeki Sanki,
7) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹,
8) strefa otoczenia lotniska,

9) strefa powierzchni ograniczaj¹cej wysokoœæ zabu-
dowy - 283 m n.p.m.,

10) strefê powierzchni ograniczonej wysokoœci zabudo-
wy o stopniowo wzrastaj¹cej wysokoœci dopuszczal-
nej w zakresie 283 - 383 m n.p.m.,

11) strefa techniczna istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia ø 250 mm, 6,3 MPa dla obiektów terenowych,

12) strefa kontrolowana projektowanego gazoci¹gu wy-
sokiego ciœnienia 6,3 Mpa,

13) strefa techniczna wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej
napowietrznej linii wysokiego napiêcia 110 kV,

14) strefa techniczna wzd³u¿ istniej¹cych i projektowa-
nych linii œredniego napiêcia 15 kV,

15) strefa techniczna wokó³ istniej¹cych i projektowa-
nych napowietrznych stacji transformatorowych
15/0,4 kV,

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

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

18) III - strefa uci¹¿liwoœci autostrady o zasiêgu 150 m od
krawêdzi jezdni autostrady,

3. Nastêpuj¹ce elementy wystêpuj¹ce na rysunku stanowi¹-
cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y nie stanowi¹ usta-
leñ planu:

1) projektowana œcie¿ka rowerowa,
2) ci¹gi widokowe,
3) granice so³ectw.

4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymie-
nionych w ust. 2 punkty 10) do 14), ustalono w postanowie-
niach przepisów szczególnych. Zamieszczono je w aneksie
Nr 4, w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹-
cych ustaleñ planu.

§ 4

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi, sk³adaj¹ siê:

1) ustalenia ogólne o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze opracowa-

nia, zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia zawarte w rozdzia³ach III i IV.

2. Podejmowane przedsiêwziêcia i inwestycje (w zakresie za-
gospodarowania terenów) nie mog¹ naruszaæ ustaleñ, o któ-
rych mowa w pkt 1.

§ 5

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

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

- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to prze-
znaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca i uzu-
pe³nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podsta-
wowym,

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

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

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

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

- wysokoœci obiektu - rozumie siê przez to wysokoœæ obiek-
tu liczon¹ zgodnie z przepisami szczególnymi do górnej
powierzchni przekrycia,

- pierzei Rynku - rozumie siê przez to nieprzerwany ci¹g
zabudowy wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy oznaczo-
ny na rysunku planu, tworz¹cy wnêtrze urbanistyczne,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siê przez to
liniê okreœlaj¹c¹ dopuszczalne (nieprzekraczalne) po³o-
¿enie fasad nowych budynków i innych obiektów kubatu-
rowych w stosunku do danej drogi, z dopuszczeniem wy-
suniêcia przed wyznaczon¹ liniê schodów, daszków, wy-
kuszy, balkonów. Elementy te nie mog¹ pomniejszaæ tej
odleg³oœci o wiêcej ni¿ 1,2 m,

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

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

Rozdzia³ II
Zasady obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem

I. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 6

1. Dopuszczaln¹ powierzchniê sprzeda¿y dla nowych obiektów
handlowych okreœlono dla poszczególnych kategorii tere-
nów indywidualnie.

2. We wszystkich terenach wymienionych w § 3, obowi¹zuje
zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51. ust. 1 pkt 1 Usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony œrodowiska
z póŸn. zm., wymienionych w § 2.1. Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹za-
nych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu a œrodowisko za wyj¹tkiem nastê-
puj¹cych rodzajów przedsiêwziêæ:
1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elek-

troenergetyczne, o napiêciu znamionowym wynosz¹cym
nie mniej ni¿ 220 kV, o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 15 km,

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

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

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

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

3. We wszystkich terenach wymienionych w § 3, obowi¹zuje
zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51. ust. 1 pkt 2 Usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska
z póŸn. zm., wymienionych w § 3.1. za wyj¹tkiem przedsiê-
wziêæ wymienionych w punktach 8, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 53,
56, 61, 62, 70, 72. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz
szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³y-
waniu na œrodowisko.

§ 7

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

nie wyznaczone na rysunku planu, okreœlaj¹ce dopusz-
czalne po³o¿enie nowych budynków i innych obiektów ku-
baturowych, zgodnie z zapisami zawartymi w § 44,

2) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy - wyznaczone na rysunku
planu, okreœlaj¹ce obowi¹zuj¹ce po³o¿enie nowych budyn-
ków pierwszego szeregu zabudowy (z wy³¹czeniem towa-
rzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej i us³ugowej obiektów
gospodarczych i gara¿y, które mog¹ byæ usytuowane w g³ê-
bi dzia³ek). W przypadku ukoœnego uk³adu dzia³ek w stosun-
ku do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy obowi¹zuje umieszcze-
nie na tej linii naro¿nika budynku po³o¿onego najbli¿ej osi
drogi oraz zachowanie równoleg³ego uk³adu budynku w sto-
sunku do granicy dzia³ki nie le¿¹cej przy ulicy.

§ 8

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

(poza terenami ZL i ZE) nie wyznaczonych na rysunku planu
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla
obs³ugi terenu w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê,
2) odprowadzania i oczyszczania œcieków,
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i ciep³o,
4) telekomunikacji, pod warunkiem, ¿e:

a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z pozosta-
³ymi ustaleniami planu,

b) nie bêd¹ to przedsiêwziêcia, mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na œrodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹-
dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e
byæ wymagany, w rozumieniu art. 51, ust. 8, pkt 1 Usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowi-
ska, z póŸn. zm.

2. Ograniczenie, wyszczególnione w § 8, ust. 1, lit. b) nie dotyczy:
1) sieci kanalizacyjnych,
2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i ra-

diolokacyjnych emituj¹cych dopuszczalne poziomy pola elek-
tromagnetycznego okreœlone w przepisach szczególnych.

3. Przebudowê i rozbudowê istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ
z zachowaniem ustaleñ w zakresie intensywnoœci zabudo-
wy, zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania
terenów okreœlonych dla kategorii terenów, w której siê one
znajduj¹.

4. Wyznaczenie dodatkowych dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów
pieszo - jezdnych do dzia³ek budowlanych w obrêbie tere-
nów przeznaczonych do zabudowy.
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5. Utrzymanie istniej¹cej zabudowy le¿¹cej poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowê i nie bêd¹cej w sprzeczno-
œci z innym rodzajem zagospodarowania terenu, mo¿liwoœæ
jej remontu, przebudowy i rozbudowy (nie wiêcej ni¿ 20%
w stosunku do powierzchni istniej¹cej zabudowy), pod
warunkiem uporz¹dkowania gospodarki œciekowej
w aspekcie pe³nej ochrony œrodowiska.

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

7. Lokalizacjê zabudowy w odleg³oœci 1,5 m od granicy z s¹-
siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bezpoœrednio przy granicy,
gdy jej szerokoœæ jest mniejsza ni¿ 16 m.

8. Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej i rowerowej.
9. Utrzymanie istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ z mo¿liwoœci¹

jej remontu, przebudowy i rozbudowy, pod warunkiem za-
chowania zgodnoœci z ustaleniami planu.

10. W przypadku istniej¹cej zabudowy o wysokoœci przekracza-
j¹cej dopuszczaln¹ w danym terenie dopuszcza siê jej re-
mont i adaptacjê, bez mo¿liwoœci podwy¿szania budynku.

11. Remont i przebudowê istniej¹cej zabudowy po³o¿onej po-
miêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi drogi KTG a nieprzekra-
czaln¹ lini¹ zabudowy oznaczon¹ na rysunku planu.

12. Remont, przebudowê, nadbudowê i rozbudowê istniej¹cej
zabudowy po³o¿onej w obszarze wyznaczonym liniami roz-
graniczaj¹cymi pozosta³ych dróg (z wy³¹czeniem KDA) oraz
pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg
a okreœlon¹ dla tych dróg nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 9

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

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

odpowiednich przepisów,
3) w przypadku objêcia scaleniem terenów przeznaczonych w ni-

niejszym planie na cele inne ni¿ rolne i leœne nale¿y zachowaæ
nastêpuj¹ce zasady przy podziale nieruchomoœci:
a) ka¿da dzia³ka powinna mieæ dostêp do drogi publicznej

w rozumieniu przepisów szczególnych,
b) k¹t zawarty pomiêdzy granicami dzia³ki dochodz¹cymi

do drogi publicznej a granic¹ tej drogi powinien siê mie-
œciæ w przedziale pomiêdzy 600 a 120 0,

c) w terenach MN5 szerokoœæ dzia³ki dochodz¹cej do pasa
drogowego powinna pozwalaæ na zachowanie warun-
ków technicznych i odleg³oœci pomiêdzy budynkami
oraz byæ nie mniejsza ni¿ 20 m,

d) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okreœlono dla ka¿dego terenu indywidualnie.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeprowadzania podzia³ów
nieruchomoœci:
1) ka¿da nowowydzielana dzia³ka budowlana musi mieæ za-

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

2) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej po podziale
geodezyjnym po³o¿onej w poszczególnych kategoriach
terenu okreœlono dla ka¿dego terenu indywidualnie.

3. Ustalone w planie minimalne wielkoœci dzia³ek nie obo-
wi¹zuj¹ w przypadku dokonywania podzia³ów pod drogi,
ulice, place, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicz-
nej oraz podzia³ów maj¹cych na celu powiêkszenie dzia-
³ek macierzystych.

4. Ustalone w planie minimalne wielkoœci dzia³ek nie obo-
wi¹zuj¹ w przypadku dokonywania podzia³ów maj¹cych
na celu uregulowanie spraw w³asnoœciowych zwi¹zanych
z istniej¹c¹ zabudow¹.

§ 10

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

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

§ 11

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

tów handlowych okreœlono dla poszczególnych kategorii
terenów indywidualnie,

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

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

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

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

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

4) w terenach MN1 - MN5, MW, MN/U, US obowi¹zuje zakaz
lokalizacji wie¿ radiokomunikacyjnych,

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

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

7) zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych wzd³u¿ au-
tostrady oznaczonej na rysunku planu symbolem KDA
w pasie1000 m od linii rozgraniczaj¹cych autostrady.

2. Ustala siê zasady kszta³towania zabudowy (z wy³¹cze-
niem budynków u¿ytecznoœci publicznej) dla terenów
po³o¿onych w obrêbie Bielañsko - Tynieckiego oraz Ten-
czyñskiego Parku Krajobrazowego: MN1/p i MN2/p:
1) wysokoœæ budynków mieszkalnych, mieszkalno - us³ugo-

wych i us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) wysokoœæ budynków gospodarczych zwi¹zanych z pro-

dukcj¹ roln¹ nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
3) wysokoœæ gara¿y i budynków gospodarczych nie zwi¹za-

nych z produkcj¹ roln¹ nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m,

i =
P

T1
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4) horyzontalny kszta³t bry³y budynków,
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym k¹-

cie nachylenia po³aci 370- 450 z dopuszczalnymi przyczó³ka-
mi i naczó³kami oraz o jednakowej d³ugoœci przeciwleg³ych
po³aci. Dopuszcza siê stosowanie fragmentarycznego obni-
¿enia okapu na nie wiêcej ni¿ 1/3 d³ugoœci okapu. D³ugoœæ
kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powin-
na byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³ugoœci ca³ego dachu. Okap dachu
na wysokoœci maksymalnie 4,5 m od poziomu terenu. Mini-
malny wysiêg okapu poza œcianê szczytow¹ 0,6 m,

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

7) dachy kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym,
drewnem, materia³em bitumicznym lub blach¹ w ciem-
nych barwach (br¹z, czerwieñ, zieleñ, szaroœci),

8) kolorystyka elewacji - w barwach nie kontrastuj¹cych z t³em;
kolorystyka kominów i innych elementów wystêpuj¹cych
na dachu powinna byæ stonowana z kolorystyk¹ dachu,

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

10) obowi¹zuje stosowanie okien o pionowej artykulacji,
zdwojonych w œcianach kalenicowych o symetrycznych
podzia³ach, w kompozycji szczytu zachowaæ symetriê roz-
mieszczenia otworów,

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

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

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

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

3. Ustala siê zasady kszta³towania zabudowy (z wy³¹cze-
niem budynków u¿ytecznoœci publicznej) dla terenów
po³o¿onych poza obszarem Bielañsko - Tynieckiego, Ten-
czyñskiego Parku Krajobrazowego MN1-MN5, MN/U oraz
dla terenów US i K:
1) wysokoœæ budynków mieszkalnych, mieszkalno - us³ugo-

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

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

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

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

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

k¹cie nachylenia po³aci 370- 450 z dopuszczalnymi przy-
czó³kami i naczó³kami, oraz o jednakowej d³ugoœci
przeciwleg³ych po³aci, w ciemnych barwach (br¹z, czer-
wieñ, zieleñ, szaroœci). Dopuszcza siê stosowanie frag-
mentarycznego obni¿enia okapu na nie wiêcej ni¿ 1/3
d³ugoœci okapu,

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

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

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

4. Ustala siê zasady kszta³towania zabudowy dla budyn-
ków u¿ytecznoœci publicznej:
1) budynki mog¹ byæ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
2) uk³ad bry³y budynku - horyzontalny,
3) dla terenów po³o¿onych poza ZJPK - dachy dwuspadowe

lub wielospadowe, o jednakowym k¹cie nachylenia po³a-
ci 370 - 450, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopo-
dobnym lub blach¹, z wysuniêtym przed lico budynku oka-
pem; w przypadkach uzasadnionych wzglêdami technolo-
gicznymi dopuszcza siê dachy o innym k¹cie nachylenia
po³aci dachowych,

4) dla terenów MN1/p i MN2/p po³o¿onych w obszarze ZJPK
dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 0 - 15 lub 370 - 450, kryte dachówk¹,
materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, z wysuniê-
tym przed lico budynku okapem; W przypadku stosowania
dachów o k¹cie nachylenia po³aci 0 - 15 ogranicza siê wy-
sokoœæ zabudowy okreœlon¹ w § 11 ust. 2 pkt 1 do 7,0 m,

5) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczer-
wonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym ciemnozielo-
nym lub grafitowym,

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

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

§ 12

1. Przez dzia³alnoœæ us³ugow¹ dopuszczon¹ w terenach MN1,
MN1/p, MN2, MN2/p, MN3, MN4, MN5 rozumieæ nale¿y ro-
dzaje dzia³alnoœci gospodarczej okreœlone wg Polskiej Kla-
syfikacji Dzia³alnoœci PKD:

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

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

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

II. Zasady ochrony œrodowiska i przyrody

§ 13

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza siê obszar
po³o¿ony w granicach Bielañsko-Tynieckiego Parku Kra-
jobrazowego.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach Parku Krajobrazowego:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê

prawn¹ oraz innych przepisów szczególnych,
2) obowi¹zuj¹ przepisy planu ochrony Bielañsko- Tyniec-

kiego Parku Krajobrazowego,
3) zakazuje siê prowadzenia wszelkich dzia³añ, które mog³y-

by zagra¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym
i kulturowym Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

4) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych
w § 6 ust. 2 i 3.

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

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dla terenów po³o¿o-
nych w granicach otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Kra-
jobrazowych:
1) obowi¹zuj¹ przepisy aktów ustanawiaj¹cych ochronê

prawn¹ oraz innych przepisów szczególnych,
2) zakazuje siê prowadzenia wszelkich dzia³añ, które mog³y-

by zagra¿aæ wartoœciom przyrodniczym, historycznym
i kulturowym Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

3) zakazuje siê lokalizowania obiektów wymienionych
w § 6 ust. 2 i 3.

§ 14

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, okreœla siê strefê ochro-
ny poœredniej ujêcia wody pitnej z rzeki Sanki, w obrêbie
której wydzielono wewnêtrzny teren ochrony poœredniej
(oznaczony na rysunku planu) i zewnêtrzny teren ochrony
poœredniej (nie oznaczony na rysunku planu), w których obo-
wi¹zuj¹ ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskie-
go OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. (aneks Nr 6)

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

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

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

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

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

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

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

h) lokalizowania zak³adów przemys³owych,
i) budowy dróg publicznych, z wyj¹tkiem odcinka drogi ³¹cz¹-

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

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

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

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

wodê,
o) p³awienia byd³a i trzody,

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

ne do stosowania i wymienione w wykazie Ministra Rol-
nictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej,

s) wykonania robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót niezbêd-
nych dla utrzymania koryta cieków w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i zaakceptowanych przez administratora cieków,

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

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

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

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

4. W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabrania siê:
a) przechowywania i sk³adania odpadów promieniotwór-

czych,
b) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych

i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,

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

d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych,

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

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

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

œcieków opadowych z nowych i modernizowanych ci¹gów
komunikacyjnych, bez ich wczeœniejszego podczyszczenia,

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

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

k) lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów roœlinnych
i zwierzêcych,

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

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

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

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

§ 15

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, okreœla siê granice strefy
50 m od stopy wa³u rzeki Sanki.

2. W strefie tej zakazuje siê wznoszenia obiektów budowla-
nych, kopania studni, sadzawek, do³ów i rowów.

§ 16

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wskazuje siê obszar bez-
poœredniego zagro¿enia powodzi¹.
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2. W terenach po³o¿onych w obrêbie obszaru bezpoœrednie-
go zagro¿enia powodzi¹ wprowadza siê nastêpuj¹ce zasa-
dy zagospodarowania:
1) obowi¹zuje zakaz wznoszenia nowych oraz rozbudowy

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

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

3) obowi¹zuje zakaz odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów, w szczególnoœci ich sk³adowania oraz zmian ukszta³-
towania terenu,

4) obowi¹zuje zakaz sadzenia drzew i krzewów z wyj¹t-
kiem roœlinnoœci stanowi¹cej element zabudowy bio-
logicznej dolin rzecznych lub s³u¿¹cej do wzmacniania
brzegów,

5) z zakazów wymienionych w ust. 1 - 4, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, zwolniæ mo¿e w drodze decyzji Dy-
rektor RZGW,

6) w przypadku zwolnienia z zakazów wymienionych w ust.
1, budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budowla-
nych wymaga stosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-bu-
dowlanych uwzglêdniaj¹cych mo¿liwoœæ powodzi, okre-
sowych wylewów wód i podtopieñ.

§ 17

1. Wyznacza siê strefê terenów zagro¿enia powodzi¹ w ra-
zie przerwania wa³ów.

2. W terenach po³o¿onych w obrêbie strefy terenów zagro¿e-
nia powodzi¹ w razie przerwania wa³ów wprowadza siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budowla-

nych wymaga stosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-bu-
dowlanych uwzglêdniaj¹cych zagro¿enie powodzi¹ w ra-
zie przerwania wa³ów,

2) budowa i rozbudowa obiektów zwi¹zanych z gromadze-
niem œcieków, odchodów zwierzêcych i materia³ów, któ-
re po zalaniu mog³yby zagra¿aæ ska¿eniem œrodowiska,
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ.

§ 18

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

2. W terenach po³o¿onych w obrêbie g³ównego zbiornika
wód podziemnych Nr 326 - Krzeszowice obowi¹zuje za-
kaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych za-
bezpieczeñ przed przenikaniem do pod³o¿a i wód podziem-
nych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód
podziemnych.

§ 19

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

wadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ œródpolnych z zachowa-
niem zasad ochrony przeciwpowodziwej.

3. Dla terenów po³o¿onych w granicach korytarzy ekologicz-
nych obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ, ci¹gów infrastruk-
tury technicznej i komunikacyjnej, jak równie¿ zmian pokry-
cia i ukszta³towania terenu, tworz¹cych bariery ekologicz-
ne, bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich przekraczanie (otwo-
ry, przepusty).

§ 20

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

leniami dla wydzielonych kategorii terenów jako po-
wierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów
szczególnych,

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

3) zakaz usuwania zadrzewieñ przywodnych (zakaz ten nie
dotyczy usuwania drzew w trakcie zabiegów pielêgnacyj-
nych oraz prac zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹),

4) zakaz osuszania ma³ych i okresowych zbiorników wodnych,
5) zakaz grodzenia nieruchomoœci przylegaj¹cych do wód

powierzchniowych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
wyznaczonej linii brzegowej,

6) zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych z pod-
³o¿em w odleg³oœci mniejszej ni¿ 4 m od linii brzegowej
cieków. W odleg³oœci 1,5 - 4 m od linii brzegowej cieków
dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ nie zwi¹zanych na
sta³e z pod³o¿em, ³atwych do demonta¿u,

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

8) utrzymanie funkcji doliny rzeki Sanki jako korytarza ekolo-
gicznego o znaczeniu regionalnym poprzez ograniczenie zmian
w u¿ytkowaniu gruntów w bezpoœrednim otoczeniu koryta.

2. W zakresie ograniczania uci¹¿liwoœci obiektów oraz
ochrony jakoœci wód obowi¹zuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych œcieków do gruntu

i powierzchniowych zbiorników wód,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposa¿enie

budynków w urz¹dzenia pozwalaj¹ce na rozwi¹zanie
spraw gospodarki œciekowej

3) do czasu realizacji systemów kanalizacji mo¿liwe jest sto-
sowanie tymczasowych rozwi¹zañ technicznych, pod wa-
runkiem zapewnienia parametrów technicznych instala-
cji kanalizacyjnej umo¿liwiaj¹cych sukcesywne pod³¹cze-
nie do kanalizacji zbiorowej,

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

5) pokrycie zapotrzebowania na wodê dla celów przeciwpo-
¿arowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez ist-
niej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê,

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

7) wyposa¿enie nowo projektowanych przewodów wodo-
ci¹gowych w hydranty zewnêtrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciw-
po¿arowej,

8) prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej lub produkcyjnej nie
mo¿e powodowaæ powstawania uci¹¿liwoœci wykracza-
j¹cych poza granice dzia³ki, do której u¿ytkownik ma tytu³
prawny, a zw³aszcza odorów, ha³asu, wibracji, zanieczysz-
czeñ powietrza,
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9) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej œcie-
ków przemys³owych za zgod¹ zarz¹dcy sieci, pod wa-
runkiem wczeœniejszego zredukowania zawartych w nich
zanieczyszczeñ do parametrów œcieków sanitarnych,
z zachowaniem warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych,

10) prowadzenie gospodarki wodno-œciekowej zgodnie z za-
sadami okreœlonymi w § 32 oraz w § 33,

11) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym,
zwi¹zanym z obiektami elektroenergetycznymi i teleko-
munikacyjnymi, obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce budowy
i lokalizacji urz¹dzeñ oraz sieci infrastruktury elektroener-
getyki i telekomunikacji, okreœlone w wymaganiach prze-
pisów szczególnych.

3. W zakresie ochrony przed zagro¿eniem erozj¹ gleb i po-
wodziami obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) zasady obowi¹zuj¹ce na terenach po³o¿onych w obsza-

rze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ zawarto w § 16,
2) zasady obowi¹zuj¹ce na terenach po³o¿onych w grani-

cach strefy terenów zagro¿enia powodzi¹ w razie prze-
rwania wa³ów, zawarto w § 17,

3) na terenach gruntów rolnych (poza obszarem bezpoœred-
niego zagro¿enia powodzi¹) dopuszcza siê sukcesywne
tworzenie nowych zadrzewieñ oraz wprowadzanie ziele-
ni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisów szcze-
gólnych.

§ 21

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

ha³asu dopuszczonego dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej,

2) dla terenów MN/U, U/P2 oraz U1, U2 i U3 - poziom do-
puszczalnego ha³asu dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej z us³ugami rzemieœlniczymi,

3) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê.

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

§ 22

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi ochron¹ obejmuje siê
obiekty wpisane do ewidencji zabytków, podlegaj¹ce
prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów
szczególnych wymienione w Aneksie Nr 1 - "Spis obiektów
zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków".

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

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

cji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech stylo-
wych,i detalu architektonicznego.

§ 23

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

wisk archeologicznych w ich granicach, które mog³oby

powodowaæ degradacjê ich wartoœci naukowej i kulturo-
wej; do tych dzia³añ nale¿¹ w szczególnoœci prace wybie-
rzyskowe i niwelacyjne,

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

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

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

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

§ 24

1. Wskazuje siê ci¹gi widokowe obejmuj¹ce fragmenty dróg
o wybitnej ekspozycji biernej (autostrada z ekspozycj¹ na
klasztor w Tyñcu).

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

IV Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji
uk³adu drogowego.

Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 25

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej
terenu:
1. Podstawowy uk³ad komunikacyjny stanowi¹ oznaczone na

rysunku planu publiczne drogi, ulice i ci¹gi pieszo - jezdne:
1) KDA - autostrada,
2) KDG - drogi g³ówne,
3) KDZ - drogi zbiorcze,
4) KDL - ulice lokalne,
5) KDD - ulice dojazdowe,
6) KP 8, KP 6 - ci¹g pieszo-jezdny,

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

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

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

5. Szerokoœci linii rozgraniczaj¹cych dróg wymienionych w po-
wy¿szych paragrafach ustalono w § 43.

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

7. W obrêbie terenów U1, U2, U3, U1/A, U2/A dopuszcza siê
zmianê wyznaczonego uk³adu komunikacyjnego, pod wa-
runkiem zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej wszystkich
dzia³ek po³o¿onych w tym terenie.

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

bezpoœrednio do dróg,
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3) zasady obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek przylegaj¹cych
do dróg,

4) budowa i przebudowa wjazdów oraz lokalizacja ogrodzeñ
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,

5) remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej¹-
cej zabudowy po³o¿onej w obszarze wyznaczonym linia-
mi rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg oraz pomiê-
dzy liniami rozgraniczaj¹cymi poszczególnych dróg a okre-
œlon¹ dla tych dróg nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 26

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi decyzji Wojewody
Krakowskiego ustalaj¹cej lokalizacjê autostrady z dnia
29 grudnia 1998 r. okreœla siê:
1) I - strefê oddzia³ywañ ekstremalnych autostrady

o zasiêgu 20 m od krawêdzi jezdni. W strefie tej ule-
gaj¹ likwidacji wszelkie obiekty, w tym budynki bez
wzglêdu na ich przeznaczenie, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej autostrady i urz¹dzeñ ochro-
ny œrodowiska. Obowi¹zuje zakaz lokalizowania reklam
oraz zabudowy kubaturowej nie zwi¹zanej z utrzyma-
niem drogi KDA.

2) II - strefê zagro¿eñ autostrady o zasiêgu 50  m od kra-
wêdzi jezdni. W strefie tej niedopuszczalna jest lokaliza-
cja obiektów budowlanych przeznaczonych na sta³y po-
byt ludzi oraz prowadzenie gospodarki rolnej z wyj¹tkiem
produkcji roœlin nasiennych, przemys³owych i gospodarki
leœnej. Obowi¹zuje zakaz lokalizowania reklam.

3) III - strefê uci¹¿liwoœci autostrady o zasiêgu 150 m od
krawêdzi jezdni. W strefie tej nale¿y zapewniæ skuteczn¹
ochronê istniej¹cych obiektów przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi przed szkodliwym wp³ywem autostrady przez
dotrzymanie obowi¹zuj¹cych normatywów oraz zastoso-
wanie rozwi¹zañ technicznych pozwalaj¹cych na maksy-
maln¹ ochronê œrodowiska i zdrowia, tj. ekranów ochron-
nych, zieleni ochronnej w pasie 30 - 50 m od autostrady
lub zieleni os³onowej za ekranami ochronnymi w pasie do
12 m. Niedopuszczalne jest prowadzenie upraw warzyw
i lokalizowanie ogrodów dzia³kowych. Lokalizowanie re-
klam wymaga uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi KDA.

§ 27

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê
powierzchni ograniczonej wysokoœci zabudowy -
283 m n.p.m. W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizowania
inwestycji, których wysokoœæ przekracza³aby 283 m n.p.m.

2. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê po-
wierzchni ograniczonej wysokoœci zabudowy o stopnio-
wo wzrastaj¹cej wysokoœci dopuszczalnej w zakresie
283 - 383 m n.p.m. W strefie tej obowi¹zuje zakaz lokalizo-
wania inwestycji, których wysokoœæ przekracza³aby dopusz-
czon¹ wartoœæ z przedzia³u 283 - 383 m n.p.m.

3. W celu unikniêcia zagro¿enia wydania pozwolenia na bu-
dowê przeszkody lotniczej, ka¿dorazowo w ramach po-
stêpowania o wydanie pozwolenia na budowê nale¿y usta-
liæ wysokoœæ obiektu, (którego dotyczy postêpowanie), tak
aby jego wysokoœæ nie naruszy³a powierzchni ogranicza-
j¹cych wokó³ lotniska Kraków-Balice zgodnie z Rozporz¹-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków, jakie powinny spe³niaæ obiekty
budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U.
z 2003 r. Nr 130 poz. 1192 z póŸn. zm.).

§ 28

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza siê strefê
otoczenia lotniska w odleg³oœci 5,0 km od jego granic (nie
oznaczona na rysunku planu, obejmuje ca³y obszar objêty
planem).

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

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

ruchu lotniczego.

V. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej

§ 29

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz i roz-
budowy sieci gazowej:
1) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz bêdzie istniej¹ca sieæ gazu

œredniego ciœnienia, zasilana ze stacji gazowej I stopnia,
zlokalizowanej w miejscowoœci Kryspinów, poza obsza-
rem niniejszego planu,

2) przez teren objêty planem przebiega trasa istniej¹ce-
go gazoci¹gu wysokiego ciœnienia 250 mm, 6,3 MPa
relacji Korabniki - Zabierzów, wzd³u¿ wymienionego
gazoci¹gu nale¿y utrzymaæ odleg³oœæ podstawow¹ od
obiektów terenowych wed³ug wymagañ przepisów
szczególnych,

3) wyznacza siê rezerwê terenu pod budowê projektowa-
nego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia 6,3 MPa, s³u¿¹ce-
go do zasilania Gminy Czernichów, rezerwa ma postaæ
pasa terenu o szerokoœci 6 m, poprowadzonego od ist-
niej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, a nastêpnie
wzd³u¿ lewego brzegu Sanki. Warunki zagospodarowa-
nia rezerwy terenu pod gazoci¹g okreœlono w przepi-
sach szczególnych,

4) wzd³u¿ istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale-
¿y utrzymaæ odleg³oœæ podstawow¹ od obiektów tereno-
wych wed³ug wymagañ przepisów szczególnych,

5) w aneksie Nr 4 do Uchwa³y, przedstawiono zasady za-
silania gazem obszarów objêtych planem, zobrazowa-
ne orientacyjnym przebiegiem gazoci¹gów œredniego
ciœnienia, wymagaj¹cym uœciœleñ na etapie projektów
budowlanych,

6) wzd³u¿ projektowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia
nale¿y utrzymaæ strefê kontrolowan¹ o szerokoœci 1 m,
której linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu - wa-
runki zagospodarowania strefy kontrolowanej okreœlono
w przepisach szczególnych,

7) gazoci¹gi œredniego ciœnienia nale¿y uk³adaæ poza obrê-
bem pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg.
Lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza
siê na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi,

8) utrzymuje siê istniej¹ce indywidualne systemy grzew-
cze lokalne oraz dopuszcza siê dla terenów objêtych pla-
nem budowê lokalnych kot³owni stosuj¹cych paliwa ni-
skoemisyjne,

9) w miejsce wêglowych Ÿróde³ ciep³a preferuje siê wyko-
rzystanie gazu i innych paliw niskoemisyjnych lub energii
elektrycznej.
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§ 30

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci in-
frastruktury elektroenergetyki:
1) Ÿród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie ist-

niej¹ca sieæ œredniego napiêcia 15 kV, wyprowadzona ze
stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, GPZ Skawina
i GPZ Balicka,

2) przez teren objêty planem przebiega trasa elektroenerge-
tycznej, dwutorowej linii napowietrznej wysokiego napiêcia:
a) 110 kV - relacji GPZ Elektrownia Skawina - GPZ Pr¹dnik

(tor 1),
b) 110 kV - relacji GPZ Elektrownia Skawina - GPZ Balic-

ka (tor 2), wzd³u¿ wymienionej linii nale¿y utrzymaæ
strefê techniczn¹ o szerokoœci 40 m (po 20 m z ka¿dej
strony osi linii) - w strefie tej lokalizowanie wszelkich
obiektów wymaga uzgodnienia z w³aœciwym Zak³a-
dem Energetycznym,

3) wyznacza siê rezerwê terenu pod budowê linii 110kV
zasilaj¹cej projektowany GPZ Liszki, w postaci pasa te-
renu o szerokoœci 40 m, poprowadzonego od istniej¹cej
linii dwutorowej 110 kV wzd³u¿ lewego brzegu Sanki -
lokalizowanie wszelkich obiektów w wyznaczonej rezer-
wie terenu wymaga uzgodnienia z w³aœciwym Zak³a-
dem Energetycznym,

4) wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych linii œredniego na-
piêcia 15 kV nale¿y utrzymaæ strefê techniczn¹ o szeroko-
œci 15,0 m (po 7,5 m z ka¿dej strony osi linii) - w strefie tej
lokalizowanie wszelkich obiektów wymaga uzgodnienia
z w³aœciwym Zak³adem Energetycznym,

5) wokó³ istniej¹cych i projektowanych napowietrznych sta-
cji transformatorowych 15/0,4 kV nale¿y utrzymaæ strefê
techniczn¹ o szerokoœci 5,0 m, liczonej od obrysu stacji -
w strefie tej lokalizowanie wszelkich obiektów wymaga
uzgodnienia z w³aœciwym Zak³adem Energetycznym,

6) w przypadku skablowania lub prze³o¿enia linii energe-
tycznych obowi¹zuj¹ strefy techniczne od tych linii zgod-
nie z przepisami szczególnymi. W strefach tych lokalizo-
wanie wszelkich obiektów wymaga uzgodnienia z w³aœci-
wym Zak³adem Energetycznym,

7) w aneksie Nr 4 zaznaczono projektowane stacje transfor-
matorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii œred-
niego napiêcia 15 kV, napowietrznych i kablowych, s³u¿¹-
ce do zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ odbiorców na
nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowê
- dopuszcza siê inne lokalizacje stacji transformatorowych
i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynikaj¹cymi
ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych,

8) dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych
15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mog¹
kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu,

9) linie elektroenergetyczne nale¿y prowadziæ poza obrê-
bem pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg
- lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza
siê na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

§ 31

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników
systemów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infra-
struktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obsza-
rze objêtym planem:
1) us³ugi telekomunikacji mog¹ œwiadczyæ wszyscy upraw-

nieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,

2) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji,
dopuszczalne lokalizacje nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³y-
mi ustaleniami planu,

3) w przypadku budowy kontenerowych obiektów teleko-
munikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krze-
wami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych obiek-
tów na walory estetyczne przestrzeni,

4) nowe linie telekomunikacyjne nale¿y uk³adaæ poza obrê-
bem pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg
- lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza
siê wyj¹tkowo za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

5) za zgoda zarz¹dcy drogi, w obrêbie pasa drogowego ist-
niej¹cych i projektowanych dróg dopuszcza siê lokaliza-
cjê szafek z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji.

§ 32

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie za-
opatrzenia w wodê i rozbudowy sieci wodoci¹gowej:

1) Ÿród³em zaopatrzenia w wodê bêdzie istniej¹ca i roz-
budowana gminna sieæ wodoci¹gowa zasilana z syste-
mu miasta Krakowa i zwi¹zanego z nim ujêcia wody
z rzeki Sanki,

2) system zaopatrzenia w wodê powinien zapewniæ wszyst-
kim mieszkañcom jak i pozosta³ym odbiorcom wymagan¹
iloœæ wody i niezawodnoœæ dostawy oraz jakoœæ wody
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

3) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbior-
ców lub odbiorców indywidualnych nast¹pi poprzez roz-
budowê przewodów rozdzielczych g³ównie o œrednicach
110 i 90 mm zasilanych z magistrali przesy³owych o œred-
nicach: 300, 250, 225 i 200 mm,

4) ustala siê w stosunku do nowego zainwestowania wy-
przedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ realizacjê sieci wodoci¹go-
wej rozdzielczej. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y rozbudowy-
waæ stosownie do potrzeb z uwzglêdnieniem wielkoœci
œrednic na stan docelowy,

5) nowo projektowane przewody wodoci¹gowe nale¿y
uk³adaæ poza obrêbem pasa drogowego istniej¹cych
i projektowanych dróg - lokalizowanie ich w obrêbie
pasa drogowego dopuszcza siê wyj¹tkowo za zgod¹
zarz¹dcy drogi,

6) na terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MN1, MN2, MN3,
MN4, MN5, MN1/p, MN2/p) do czasu rozbudowy syste-
mu wodoci¹gowego dopuszcza siê zaopatrzenie z indy-
widualnych studni, z uwzglêdnieniem warunków okre-
œlonych w przepisach szczególnych,

7) obowi¹zuje pe³ne pokrycie zapotrzebowania na wodê
do celów przeciwpo¿arowych przez rozbudowywany
system zaopatrzenia w wodê zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

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

9) wymagane jest zapewnienie ochrony ujêcia wody z rze-
ki Sanki poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ogra-
niczeñ w obrêbie ustanowionych stref ochronnych zgod-
nie z przepisami szczególnymi,

10) zaznaczone w aneksie Nr 5 do Uchwa³y trasy przebiegu
sieci wodoci¹gowej przedstawiaj¹ zasady obs³ugi tere-
nów objêtych planem i nie stanowi¹ bran¿owych projek-
tów uzbrojenia terenu,
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11) obowi¹zuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym
ujêæ wody, urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych tj. zbior-
ników, chlorowni, hydroforni, sieci wodoci¹gowej, wraz
z jej uzbrojeniem, oraz zapewnienie ochrony ujêæ wody
zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 33

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

1) w zakresie systemów kanalizacji sanitarnej utrzymuje
siê dotychczasowy uk³ad funkcjonuj¹cy w obrêbie so-
³ectw: Kryspinów i Liszki (czêœæ wschodnia),

2) przewiduje siê uzbrojenie obszaru objêtego planem
w system zbiorowej, grupowej kanalizacji sanitarnej z od-
prowadzeniem œcieków do istniej¹cej oczyszczalni œcie-
ków w Piekarach,

3) odbiornikiem œcieków sanitarnych bêdzie oczyszczalnia
œcieków typu ECOLO-CHIEF w Piekarach, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem K, jako grupow¹ dla ca³ego
terenu objêtego planem,

4) realizacja zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej po-
winna uwzglêdniaæ docelowe œrednice kana³ów z mo¿li-
woœci¹ pod³¹czenia ró¿nych kategorii terenów zabudo-
wy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us³ugowej i terenów
us³ug komercyjnych,

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

6) przewiduje siê budowê grawitacyjnych kana³ów sani-
tarnych zbiorczych o œrednicy od 200 300 mm oraz ruro-
ci¹gów t³ocznych o œrednicy 90-200 mm,

7) do czasu realizacji systemu zbiorowej kanalizacji sanitarnej
obowi¹zuje uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej poprzez:
a) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych œcieków

do wód powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie
degradacji œrodowiska gruntowo-wodnego,

b) wymóg gromadzenia œcieków w szczelnych zbiorni-
kach wybieralnych z obowi¹zkiem systematycznego
wywozu œcieków na oczyszczalniê,

c) wymóg szczelnych zbiorników na gnojowicê,
8) dopuszcza siê wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitar-

nej œcieków przemys³owych za zgod¹ u¿ytkownika i pod
warunkiem wczeœniejszego zredukowania ich zanieczysz-
czenia do parametrów œcieków sanitarnych, z zachowa-
niem warunków okreœlonych w przepisach szczególnych,

9) nie dopuszcza siê odprowadzenia do sieci kanalizacyj-
nej sanitarnej œcieków opadowych, ani wód pochodz¹-
cych z odwadniania gruntu,

10) na terenach us³ug komercyjnych o znacznym zanieczysz-
czeniu b¹dŸ zagro¿onych potencjalnym zanieczyszcze-
niem wód obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej
i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. Œcieki opadowe pochodz¹-
ce z zanieczyszczonych terenów przemys³owych, sk³a-
dowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o
trwa³ej nawierzchni i du¿ym natê¿eniu ruchu mog¹ byæ
wprowadzane do wód lub do ziemi po spe³nieniu wa-
runków okreœlonych w przepisach szczególnych. W stre-
fie ochrony poœredniej ujêcia wody z rzeki Sanki, która
pokrywa siê z granic¹ zlewni rzeki Sanki zabrania siê
wprowadzania œcieków nie oczyszczonych nale¿ycie do
ziemi i wody, oraz nakazuje siê podczyszczanie w osad-
nikach œcieków opadowych z ci¹gów komunikacyjnych
przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych,

11) na terenach zabudowy jednorodzinnej preferuje siê lo-
kaln¹ retencjê "umownie czystych" wód opadowych i po-
nowne wykorzystanie wód deszczowych b¹dŸ ich infil-
tracjê do gruntu,

12) zaznaczone w aneksie Nr 4 do Uchwa³y trasy przebiegu
sieci kanalizacyjnej przedstawiaj¹ zasady obs³ugi tere-
nu objêtego planem i nie stanowi¹ bran¿owych projek-
tów uzbrojenia terenu.

§ 34

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

Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenów

§ 35

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JED-
NORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem
MN1, MN5, MN1/p.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN1, MN5,
MN1/p pod:
1) lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej,
2) lokalizacjê zabudowy zagrodowej.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN1, MN5,
MN1/p pod:
1) lokalizacjê zabudowy bliŸniaczej oraz wielorodzinnej do

czterech mieszkañ,
2) lokalizacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej,
3) prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wymienionej § 10

w zabudowie mieszkaniowej na powierzchni nie przekra-
czaj¹cej 25% powierzchni u¿ytkowej wszystkich budyn-
ków na nieruchomoœci,

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

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

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

4. W terenach MN1/p obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabu-
dowy zawarte w § 11, ust. 1 i 2.

5. W terenach MN1, MN5 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania
zabudowy zawarte w § 11, ust. 1 i 3.

6. W terenach MN1, MN5, MN1/p obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1000 m2,

3) w terenach MN1/p dopuszcza siê maksymaln¹ niwelacjê
terenu dzia³ki: nasypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

4) zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej, szeregowej i atrialnej,
5) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,
6) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-

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

7) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 30% powierzchni dzia³ki.
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§ 36

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
I ZAGRODOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem
MN2 i MN2/p.

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

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

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN2 i MN2/p
pod:
1) wprowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wbudowanej

w obiektach us³ugowych wolnostoj¹cych i wbudowanych
w zabudowê mieszkaniow¹,

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

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

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

4. W terenach MN2/p obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabu-
dowy zawarte § 11 ust. 1 i 2.

5. W terenach MN2 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudo-
wy zawarte § 11 ust. 1 i 3.

6. We terenach MN2 i MN2/p obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warun-
ki zagospodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,5,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1000 m2,

3) w terenach MN2/p dopuszcza siê maksymaln¹ niwelacjê
terenu dzia³ki: nasypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
5) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-

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

6) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 25% powierzchni dzia³ki.

§ 37

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN3.

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

w uk³adzie wolnostoj¹cym i bliŸniaczym.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN3 pod:

1) wprowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wbudowanej w za-
budowie mieszkaniowej na powierzchni nie przekraczaj¹-
cej 25% powierzchni u¿ytkowej wszystkich budynków
w granicach dzia³ki,

2) lokalizacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej,
3) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y w rozumieniu przepi-

sów prawa budowlanego,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

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

4. W terenach MN3 obowi¹zuj¹ zasady kszta³towania zabudo-
wy zawarte w § 11 ust. 1 i 3.

5. W terenach MN3 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,5,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1000 m2,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, zagrodowej
i atrialnej,

4) zakaz lokalizacji us³ug w obiektach wolnostoj¹cych,
5) zaleca siê pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiek-

tów kubaturowych w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
6) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 25% powierzchni dzia³ki.

§ 38

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN4.

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

w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym.
3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN4 pod:

1) wprowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej wymienionej w § 12
w budynkach mieszkalnych na powierzchni nie przekra-
czaj¹cej 25% powierzchni u¿ytkowej wszystkich budyn-
ków na nieruchomoœci,

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

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

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

4. W terenach MN4 obowi¹zuj¹ zasady zabudowy zawarte
w § 11. ust. 1 i 3.

5. We terenach MN4 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,7,
2) ogranicza siê wielkoœæ powierzchni terenów przeznaczo-

nych do zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej do 300 m2,

3) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych
obowi¹zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniejsza
ni¿ 1000 m2,

4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
5) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,
6) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kubaturo-

wych realizowaæ nale¿y w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
7) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-

nej na minimum 20% powierzchni dzia³ki.

§ 39

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIE-
LORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MW.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudo-
wê mieszkaln¹ wielorodzinn¹.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu pod:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
3) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
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4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy w ob-
szarze MW:
1) wysokoœæ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekra-

czaæ 13 m,
2) w razie przebudowy lub remontów obowi¹zuje wprowa-

dzenie dachu dwuspadowego o równych nachyleniach
po³aci dachowych 300 - 450,

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

4) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w jasnych
tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach na-
turalnych. Dla pozosta³ych materia³ów nie okreœla siê,

5) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczer-
wonym, czerwonobr¹zowym, br¹zowym, b¹dŸ szarym,

6) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami i okna-
mi po³aciowymi. Obowi¹zuje jednolita forma lukarn na
budynku. Ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ
1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji. Dachy lu-
karn nie mog¹ siê ³¹czyæ.

4. W terenach MW obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych,
2) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do adaptacji i przebu-

dowy z zachowaniem warunków okreœlonych w pozosta-
³ych ustaleniach planu,

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

4) niezabudowan¹ czêœæ dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ jako
zieleñ komponowana nisk¹ i wysok¹ z dopuszczeniem lo-
kalizacji terenowych urz¹dzeñ rekreacyjnych (bez mo¿li-
woœci realizacji obiektów kubaturowych).

§ 40

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

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu MN/U pod
lokalizacjê obiektów mieszkalnych jednorodzinnych w uk³a-
dzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu MN/U pod:
1) zabudowê mieszkaniowo- us³ugow¹,
2) us³ugi publiczne,
3) wolnostoj¹ce gara¿e i budynki gospodarcze w rozumie-

niu przepisów prawa budowlanego,
4) us³ugi wymienionych w § 12,
5) obiekty ma³ej architektury i zieleñ urz¹dzon¹,
6) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
7) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe, œcie¿ki rowerowe,
8) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach MN/U obowi¹zuj¹ zasady zabudowy zawarte
w § 11 ust. 3.

5. W terenach MN/U obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania:
1) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obowi¹-

zuje wielkoœæ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿ 1000 m2,
3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
4) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kubaturo-

wych realizowaæ nale¿y w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
5) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-

dzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),

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

§ 41

1. Wyznacza siê TEREN US£UGOWO - PRODUKCYJNY ozna-
czony na rysunku planu symbolem U/P2.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu U/P2 pod utrzy-
manie i adaptacjê istniej¹cych obiektów produkcyjnych i us³u-
gowych bez mo¿liwoœci rozbudowy funkcji produkcyjnej.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu U/P2 pod:
1) lokalizacjê nowych obiektów us³ugowych,
2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

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

pieszo-jezdne, miejsca postojowe,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach U/P2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki kszta³to-
wania zabudowy:
1) wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m. W przy-

padkach uzasadnionych wymogami technologicznymi do-
puszcza siê wysokoœæ 12,0 m,

2) horyzontalny kszta³t bry³y budynku,
3) dachy kryte dachówk¹ b¹dŸ materia³em dachówkopo-

dobnym. Kolorystyka dachów utrzymana w ciemnych
barwach (br¹z, czerwieñ, zieleñ, szaroœci),

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o równych na-
chyleniach po³aci dachowych o k¹cie nachylenia po³aci
300-450. D³ugoœæ kalenicy w przypadku dachów wielo-
spadowych nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³ugoœci
ca³ego dachu,

5) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami technologicz-
nymi dopuszcza siê inny k¹t nachylenia po³aci dachowych
oraz dachy pulpitowe,

6) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi. Zalecana jest jedna forma lukarn na jed-
nym budynku. Ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekra-
czaæ 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji. Dachy
lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

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

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

5. W terenach U/P2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-

dzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty),

2) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,

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

4) uci¹¿liwoœæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty s¹ zlo-
kalizowane,

5) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-
turowych realizowaæ nale¿y w oparciu o paliwa nisko-
emisyjne,

6) obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach
dzia³ki, na której zlokalizowana jest dzia³alnoœæ us³ugowa.

§ 42

1. Wyznacza siê TERENY US£UG oznaczone na rysunku planu
symbolem U1, U2 i U3 oraz TERENY US£UG po³o¿one ws¹-
siedztwie autostrady oznaczone na rysunku planu symbo-
lem U1/A i U2/A.
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2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu U1, U2 i U3
pod lokalizacjê obiektów handlowych i us³ugowych o po-
wierzchni sprzeda¿y do 2000m2.

3. Ustala siê dopuszczalne terenu U1, U2 i U3 pod:
1) targowiska,
2) lokalizacjê parkingów jednopoziomowych i placów ma-

newrowych,
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej i izolacyjnej,
4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe,
5) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

4. Ustala siê przeznaczenie terenu U1/A i U2/A pod lokalizacjê
parkingów jednopoziomowych, placów manewrowych i sk³a-
dowych bez mo¿liwoœci realizacji zabudowy kubaturowej oraz
lokalizacjê zieleni urz¹dzonej i izolacyjnej.

5. W przypadku realizacji stacji paliw obowi¹zuje przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowê wykonanie rozpoznania wa-
runków hydro - geologicznych. Forma i zakres tego opraco-
wania odpowiadaæ maj¹ wymogom okreœlonym w przepi-
sach szczególnych odnosz¹cych siê do tego typu prac.

6. W terenach U1, U2, U3, U1/A i U2/A wszystkie zamierzenia
inwestycyjne wymagaj¹ na etapie opracowania projektu
budowlanego uwzglêdnienia wkomponowania w otoczenie.
Zakres przestrzenny projektu zagospodarowania dzia³ki
obejmowaæ powinien tereny w bezpoœrednim s¹siedztwie
oraz uwzglêdnienie powi¹zañ widokowych z zaznaczonego
na rysunku planu ci¹gu widokowego na klasztor w Tyñcu.
Zakres przedmiotowy wymaga uwzglêdnienia:
- powi¹zañ widokowych dalekich i bliskich,
- powi¹zañ funkcjonalnych,
- zasad obs³ugi komunikacyjnej,
- uk³adu projektowanej zieleni.

7. W terenach U1 i U3 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania i kszta³towania zabudowy:

1) wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 11,0 m.
W przypadkach uzasadnionych wymogami technologicz-
nymi, dla obiektów us³ugowych w tym obiektów us³ug
publicznych, dopuszcza siê wysokoœæ do 12,0 m,

2) zakazuje siê lokalizacji gara¿y boksowych (pojedynczych
i w zespo³ach),

3) minimalna wielkoœæ dzia³ek przy dokonywaniu nowych
podzia³ów geodezyjnych 1500 m2,

4) dopuszcza siê maksymaln¹ niwelacjê terenu dzia³ki:
nasypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

5) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹.

6) minimum 25% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzchnie
biologicznie czynn¹,

7) w przypadku realizacji parkingów obowi¹zuje wpro-
wadzenie zadrzewieñ w iloœci 1 drzewo na 8 miejsc
parkingowych,

8) dopuszcza siê indywidualn¹ formê zabudowy z zacho-
waniem z zachowaniem kolorystyki jak w punkcie 9,

9) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki w ja-
snych tonacjach, dachy w kolorach ciemnoczerwonym,
ciemnobr¹zowym, br¹zowym b¹dŸ szarym. Dopuszcza
siê dachy poroœniête traw¹,

10) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-
dzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zie-
leni izolacyjnej (wysokiej i œredniej, ¿ywop³oty z gatun-
ków rodzimych),

11) uci¹¿liwoœæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykra-
czaæ poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty
s¹ zlokalizowane,

12) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów ku-
baturowych realizowaæ nale¿y w oparciu o paliwa ni-
skoemisyjne,

13) wjazdy na drogi KDZ i KDG2 odbywaæ siê mog¹ wy³¹cz-
nie przez wyznaczone w planie drogi KDL,

14) obowi¹zuje uzgodnienie projektowanej obs³ugi komuni-
kacyjnej odpowiednio z zarz¹dc¹ drogi KDA, KDG2, KDZ.

15) obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych w gra-
nicach dzia³ki, na której zlokalizowana jest dzia³al-
noœæ us³ugowa w iloœci odpowiadaj¹cej projektowa-
nemu programowi us³ug jednak nie mniej ni¿ okre-
œlono w § 11 ust. 1.

8. W terenach U2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania i kszta³towania zabudowy:

1) wysokoœæ zabudowy liczona od obecnego poziomu te-
renu do najwy¿ej po³o¿onego elementu obiektu (³¹cznie
z reklamami, elementami dekoracyjnymi, masztami,
szyldami) nie mo¿e przekraczaæ 8,0 m.,

2) wysokoœæ wolnostoj¹cych reklam, szyldów, masztów li-
czona od obecnego poziomu terenu nie mo¿e przekra-
czaæ 8,0 m.,

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o równych na-
chyleniach po³aci dachowych, o k¹cie nachylenia po³aci
00-100,

4) zakazuje siê lokalizacji gara¿y boksowych (pojedynczych
i w zespo³ach),

5) minimalna wielkoœæ dzia³ek przy dokonywaniu nowych
podzia³ów geodezyjnych 1500 m2,

6) dopuszcza siê maksymaln¹ niwelacjê terenu dzia³ki: na-
sypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

7) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,

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

9) w przypadku realizacji parkingów obowi¹zuje wprowa-
dzenie zadrzewieñ w iloœci 1 drzewo na 8 miejsc parkin-
gowych,

10) dopuszcza siê indywidualn¹ formê zabudowy z zachowa-
niem z zachowaniem kolorystyki jak w punkcie 11 i 12,

11) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: stonowana,
nieagresywna, w tonacjach ciemnych z dopuszczeniem
tonacji jasnych (bez bia³ego),

12) dachy w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobr¹zo-
wym, br¹zowym, b¹dŸ szarym. Dopuszcza siê dachy
poroœniête traw¹,

13) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bêdzie
zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy zieleni izo-
lacyjnej (œredniej, ¿ywop³oty z gatunków rodzimych),

14) uci¹¿liwoœæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z
dzia³alnoœci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty s¹
zlokalizowane,

15) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów ku-
baturowych realizowaæ nale¿y w oparciu o paliwa ni-
skoemisyjne,

16) wjazdy na drogi KDZ i KDG1 odbywaæ siê mog¹ wy³¹cz-
nie przez wyznaczone w planie drogi KDL,

17) obowi¹zuje uzgodnienie projektowanej obs³ugi komuni-
kacyjnej odpowiednio z zarz¹dc¹ drogi KDA, KDG1, KDZ.

9. Obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach
dzia³ki, na której zlokalizowana jest dzia³alnoœæ us³ugowa w
iloœci odpowiadaj¹cej projektowanemu programowi us³ug
jednak nie mniej ni¿ okreœlono w § 11 ust. 1.

10. W terenach U1/A i U2/A obowi¹zuj¹ warunki zagospoda-
rowania wymienione w ust. 7 pkt 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14.
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§ 43

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

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

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu US pod:
1) niezbêdnych obiektów towarzysz¹cych takich jak szat-

nie, obiekty sanitarne i socjalne,
2) obiekty tzw. ma³ej gastronomii,
3) lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ zabaw i sportu,
4) niezbêdnych zabezpieczeñ technicznych,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
6) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
7) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnêtrzne, ci¹gi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe,
8) zieleñ urz¹dzon¹.

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

5. W granicach terenu US obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:

1) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i obiektów
tymczasowych,

2) zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni u¿ytkowej po-
wy¿ej 400m2,

3) maksymalna wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekra-
czaæ 10,0 m,

4) dopuszcza siê maksymalny udzia³ powierzchni przewi-
dywanej pod zabudowê kubaturow¹ wynosz¹cy 5 %
powierzchni terenu US,

5) minimum 90% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako powierzch-
nie biologicznie czynn¹.

§ 44

1. Wyznacza siê TERENY KOMUNIKACJI - PUBLICZNE DRO-
GI, ULICE I CI¥GI PIESZO - JEZDNE oznaczone na rysun-
ku planu symbolami KDA, KDG1, KDG2, KDZ, KDL, KDD,
KP8, KP6.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDA, KDG1,
KDG2, KDZ, KDL, KDD, KP8, KP6 pod istniej¹ce i projektowa-
ne publiczne drogi, ulice i ci¹gi pieszo - jezdne wraz z niezbêd-
nymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zabezpieczaj¹cymi.

3. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów KDW pod
drogi wewnêtrzne.

4. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów KDG1,
KDG2, KDZ, KDD, KDL, KDW, KP8, KP6 pod lokalizacjê:

1) za wyj¹tkiem KDA i KDG1 - miejsc postojowych dla
samochodów osobowych w formie zatok postojowych
lub parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych,

2) za wyj¹tkiem KDA - ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowero-
wych,

3) za wyj¹tkiem KDA - zatok autobusowych i urz¹dzonych
przystanków dla pasa¿erów,

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

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

z zarz¹dc¹ drogi urz¹dzenia towarzysz¹cej infrastruk-
tury technicznej,

5. Dla drogi KDA obowi¹zuj¹ linie rozgraniczaj¹ce wg. decy-
zji o ustaleniu lokalizacji autostrady.

6. Dla pozosta³ych dróg obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce szerokoœci
w liniach rozgraniczaj¹cych:

1) KDG1, KDG2 - droga g³ówna - 25 m,
2) KDZ - droga zbiorcza - 20 m,
3) KDL - droga lokalna - 15 m
4) KDD - ulica dojazdowa - 10 m,
5) droga wewnêtrzna - 8m,
6) KP8 - ci¹g pieszo-jezdny - 8m,
7) KP6 - ci¹g pieszo-jezdny - 6 m.

7. Dla dróg i ulic poszczególnych klas ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich modernizacji:

1) ulice KDG1, KDG2:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 7,0 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-

stronny,
2) ulice/drogi KDZ:

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

stronny,
3) ulice KDL:

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

stronny,
4) ulice KDD:

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

stronny,
5) ulice wewnêtrzne:

a) jednojezdniowe z jednym pasem ruchu i mijankami,
b) szerokoœæ jezdni - minimum 3,5 m,
c) chodnik -1,5 - 2,0 m; jednostronny.

8. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone
na rysunku planu) dla drogi KDA w odleg³oœci 50 m od
krawêdzi jezdni.

9. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone
na rysunku planu) w odniesieniu do projektowanej drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG1 - odle-
g³oœæ budynków: min. 23,5 m od osi drogi.

10. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach za-
budowanych (oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu
do istniej¹cych i projektowanych dróg oznaczonych na ry-
sunku planu:
1) droga klasy KDG2 - odleg³oœæ budynków: min. 13,5 m

od osi drogi,
2) droga klasy KDZ - odleg³oœæ budynków: min. 11,0 m lub

23,0 m od osi drogi zgodnie z rysunkiem planu,
3) droga klasy KDL - odleg³oœæ budynków: min. 10,0 m od

osi drogi.
11. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach

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

osi drogi,
2) droga klasy KDZ - odleg³oœæ budynków: min. 23,0 m od

osi drogi,
3) droga klasy KDL - odleg³oœæ budynków: min. 18,0 m od

osi drogi,
12. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie ozna-

czone na rysunku planu) w odniesieniu do istniej¹cych
i projektowanych dróg oznaczonych na rysunku planu:
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1) droga klasy KDD - odleg³oœæ budynków: min. 10 m od
osi drogi.

13. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone
na rysunku planu) w odniesieniu do nie oznaczonych na
rysunku planu istniej¹cych i projektowanych dróg i ci¹gów
pieszo-jezdnych:
1) drogi wewnêtrzne - odleg³oœæ budynków: min. 8 m od

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

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

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

15. Nie dopuszcza siê lokalizacji ogrodzeñ i reklam w tere-
nach ograniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KDG1, KDG2, KDZ,
KDL, KDD.

16. Dla ci¹gów pieszo-jezdnych KP6 i KP8 oraz nieoznaczonych
na rysunku planu istniej¹cych i projektowanych dróg we-
wnêtrznych dopuszcza siê lokalizacjê ogrodzeñ na liniach
rozgraniczaj¹cych tych dróg.

§ 45

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

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

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

z oczyszczalni¹,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,
3) drogi dojazdowe i powierzchnie manewrowe,
4) zieleñ.

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

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

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

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

2) po³o¿enie w terenach zalewanych wodami Q
1%

, których za-
siêg nale¿y wyznaczyæ w oparciu o operat hydrologiczny.

6. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych obowi¹-
zuj¹ zasady kszta³towania zabudowy okreœlone w § 11
ust. 1 i 2.

§ 46

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ oznaczone na
rysunku planu symbolem ZI.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu ZI pod:
1) zieleñ izolacyjn¹,
2) zieleñ nieurz¹dzon¹.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenu ZI pod:
1) lokalizacjê ci¹gów pieszych i rowerowych,
2) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹,
3) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej w przypadku

braku mo¿liwoœci prowadzenia sieci poza tymi terenami.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów ZI:

1) zachowanie cieków i naturalnych stosunków wodnych,
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

§ 47

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI O FUNKCJACH EKOLOGICZ-
NYCH I OCHRONNYCH oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZN.

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

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

ciwpowodziowej,
2) œcie¿ki, œcie¿ki rowerowe, szlaki turystyczne,
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
4) obiekty ma³ej architektury.

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

tów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 3.

§ 48

1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH oznaczone na
rysunku planu symbolem R1.

2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów R1 pod:
1) uprawy rolne,
2) zadrzewienia i zakrzewienia.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów R1 pod:
1) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2) szlaki turystyczne i œcie¿ki rowerowe,
3) drogi dojazdowe do pól,
4) niekubaturowe urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej,

w tym urz¹dzenia melioracji,
5) zieleñ urz¹dzona i nieurz¹dzona,
6) cieki wodne wraz z obudow¹ biologiczn¹
7) utrzymanie istniej¹cej zabudowy zagrodowej.

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

krotn¹ rozbudowê istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³-
ki siedliskowej o 20% istniej¹cej kubatury, pod warun-
kiem dostosowania formy architektonicznej do wymogów
okreœlonych w § 12 ust. 1 i 2 dla terenów po³o¿onych
w obrêbie ZJPK i § 12 ust. 1 i 3 dla pozosta³ych terenów,

2) dla istniej¹cej zabudowy, dopuszcza siê w granicach istnie-
j¹cej dzia³ki siedliskowej wymianê substancji budowlanej,
rozumianej jako realizacjê nowego budynku mieszkalnego
lub gospodarczego zamiast budynku wyburzonego lub prze-
widzianego do wyburzenia. Powierzchnia nowego budyn-
ku, nie mo¿e przekraczaæ powierzchni zabudowy budynku
w miejsce którego powstaje, wiêcej ni¿ 20%. Obowi¹zuje
dostosowanie formy architektonicznej do wymogów okre-
œlonych w § 11 ust.1 i 2 dla terenów po³o¿onych w ZJPK
oraz § 11 ust. 1 i 3 dla pozosta³ych terenów,

3) zakazuje siê wznoszenia nowych budynków mieszkalnych
za wyj¹tkiem sytuacji opisanej w ust. 4 pkt 2,

4) w obrêbie istniej¹cych gospodarstw dopuszcza siê budo-
wê budynków gospodarczych i gara¿y pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogów okre-
œlonych w § 11 ust.1 i 2 dla terenów po³o¿onych w ZJPK
i §11 ust. 1 i 3 dla pozosta³ych terenów.

§ 49

1. Wyznacza siê TERENY GRUNTÓW ROLNYCH I OGRODÓW
oznaczone na rysunku planu symbolem R2.
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2. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu R2 pod lokali-
zacjê upraw ogrodowych.

3. Ustala siê dopuszczalne przeznaczenie terenów R2 pod:
1) obiekty, urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2) ci¹gi piesze i pieszo - jezdne,
3) urz¹dzenia i obiekty s³u¿¹ce gospodarce rolnej,
4) ogródki dzia³kowe.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu R2:
1) zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych wymaga-

j¹cych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowê, za wy-
j¹tkiem ogrodzeñ terenu.

§ 50

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

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

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

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

sanitarnych i przemys³owych,

2) utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad
ochrony przeciwpowodziowej.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 51

Wysokoœæ stawki s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi:
1. zbycia w formie sprzeda¿y dla terenów: MN 1-5, MN1/p, MN2/p,

MW, MN/U, U1, U2, U3, U1/A, U2/A, US, U/P 2 - 20%
2. dla pozosta³ych form zbycia dla terenów: MN 1-5, MN1/p,

MN2/p, MW, MN/U, U1, U2, U3, U1/A, U2/A, US, U/P2 - 0%
3. dla pozosta³ych terenów - 0%.

§ 52

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 53

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XI/81/07
Rady Gminy Liszki
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊŒCI WSI LISZKI, KRYSPINÓW, PIEKARY
"PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU"

LEGENDA

Granice obszaru objêtego planem

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu oraz ró¿nych warunkach ich zabudowy i
zagospodarowania

MN1/p - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

MN2/p - tereny zabudowy jednorodzinnej i za-
grodowej

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagro-
dowej

MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

MN4, MN5 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

U1, U2, U3, U1/A, U2/A - tereny us³ug

U/P2 - tereny us³ugowo produkcyjne

K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja

R1 - tereny gruntów rolnych

R2 - tereny gruntów rolnych i ogrodów

US - tereny sportu i rekreacji

ZI - tereny zieleni izolacyjnej

ZN - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych
i ochronnych

WS - tereny wód powierzchniowych œródl¹-
dowych

KDA, KDG1, KDG2, KDZ, KDL, KDD - tereny ko-
munikacji - publiczne drogi, ulice,
KP8, KP6 - ci¹gi pieszo-jezdne

Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy

Nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi KDG

Pierzeja Rynku
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Korytarze ekologiczne

Ci¹gi zieleni wysokiej

Granice GZWP Nr 326 - Krzeszowice

Granice strefy terenów potencjalnego zagro¿e-
nia powodzi¹

USTALENIA OBOWI¥ZUJ¥CE - WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH

Obiekty wpisane do ewidencji zabytków

Strefa ochrony stanowisk archeologicznych
I i II kategorii

Granice Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobra-
zowego

Otulina ZJPK - ca³y obszar objêty planem poza
Bielañsko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym

Obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹

Granica strefy 50 m od stopy wa³ów rz. Sanki

Strefa wewnêtrzna ochrony poœredniej ujêcia
wody pitnej z rzeki Sanki

Strefa zewnêtrzna ochrony poœredniej Sanki -
ca³y obszar objêty planem poza stref¹ we-
wnêtrzn¹

I - granica strefy oddzia³ywañ ekstremalnych
20 m od krawêdzi jezdni autostrady

II- granica strefy zagro¿eñ 50 m od krawêdzi jezd-
ni autostrady

III - Granica strefy uci¹¿liwoœci 150 m od krawê-
dzi jezdni autostrady

Strefa powierzchni ograniczonej wysokoœci za-
budowy 283 m n.p.m.

Strefa powierzchni ograniczonej wysokoœci za-
budowy o stopniowo wzrastaj¹cej wysokoœci
dopuszczalnej w zakresie 283-383 m n.p.m.

Strefa otoczenia lotniska - ca³y obszar objêty planem

Strefa techniczna wzd³u¿ napowietrznych linii
elektroenergetycznych istniej¹cych i projektowa-
nych 15 i 110 kV

Strefa techniczna wokó³ istniej¹cych i projekto-
wanych napowietrznych stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV

Strefa techniczna istniej¹cego gazoci¹gu wyso-
kiego ciœnienia DN 250 6,3 MPa oraz strefa kon-
trolowania projektowanego gazoci¹gu wysokie-
go ciœnienia 6,3 MPa

INFORMACJE DODATKOWE NIE STANOWI¥CE USTALEÑ
PLANU

Projektowane œcie¿ki rowerowe

Ci¹gi widokowe

Granice so³ectw

UK£AD SEKCJI
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1

RYSUNEK PLANU      SKALA 1:5000 (pomniejszenie ze skali 1:2000)
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8

WYRYS ZE STUDIUM    SKALA 1:5000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XI/81/07
Rady Gminy Liszki
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI - SO£ECTWO KRYSPINÓW

Lp.

1

2

3

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

1

2

6

Data
wp³ywu
uwagi

10.06.2005

11.07.2005

11.07.2005

Treœæ uwagi

Przekwalifikowanie dzia³ki z rolnej na bu-
dowlan¹.

)Protest przeciw drodze KDL.

- wprowadzenie w § 11 dodatkowego ust. 2
o treœci:
"przez dzia³alnoœæ us³ugowa i handlowa
dopuszczon¹ w terenach U1, U1/A, U2
i U2/A rozumieæ nale¿y rodzaje dzia³alno-
œci gospodarczej okreœlone wg Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alnoœci PKD:
1. handel hurtowy
2. i dalsze punkty od 1- 5 jak w ust.1,

- doprecyzowanie zapisu §18 ust. 6 i ust. 7
poprzez dodanie przed s³owem cieków
zwrotu: "naturalnych"

- zmniejszenie odleg³oœci oznaczonej w § 18
ust. 7 do wielkoœci 4 m od linii brzegowej
lub te¿ wskazanie, i¿ z zakazu wymienio-
nego w ust. 7 zwolniæ mo¿e w drodze de-
cyzji Wójt Gminy Liszki,

- doprecyzowanie zapisu § 44 ust. 3 pkt. 1)
i nadanie mu brzmienia: targowiska,
a w szczególnoœci pod sta³y plac targo-
wy, obejmuj¹cy handel pojazdami sa-
mochodowymi, czêœciami i akcesoriami
motoryzacyjnymi, artyku³ami przemy-
s ³ o w y m i , g i e ³ d ¹ k w i a t o -
wa wraz z obiektami kubaturowymi
z zastrze¿eniem okreœlonym w ust. 7,

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie
poza planem

czêœciowo negatywnie
droga zostaje
(ograniczenie linii rozgrani-
czaj¹cych do 10 m)

- czêœciowo negatywnie
zapisy zawarte w § 42 okre-
œlaj¹ dopuszczenie targowi-
ska, obiektów us³ugowych
i handlowych, zapisu nie
zmieniono

- czêœciowo negatywnie
wykreœlono cieki, korekta
zapisu by³a wiêc zbêdna
- negatywnie

- negatywnie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

542

1003/2

813

Uwaga
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4

5

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

13

19

Data
wp³ywu
uwagi

06.07.2005

01.07.2005

Treœæ uwagi

- w § 44 ust. 6 wykreœlenie zapisów: w zda-
niu 2 zapisu o treœci cyt: "tereny w bez-
poœrednim s¹siedztwie oraz" i w zdaniu
3 w pierwszym punkcie oznaczonym
kropk¹ zwrotu "bliskich",

- w § 44 ust. 7 pkt 3) zmniejszenie minimal-
nej powierzchni dzia³ek przy dokonywa-
niu nowych podzia³ów geodezyjnych do
wielkoœci 1000 m2,

- zmianê w § 44 ust. 7, pkt 4) max. wysoko-
œci nasypu do 1,8 m.

- w § 44 ust. 7 pkt. 9) dopisanie po s³owie
szarym zwrotu "lub przeŸroczystym",

- zmianê zapisu § 44 ust. 7 pkt. 10) na
"wzd³u¿  ogrodzeñ dzia³ek lub zespo³u
dzia³ek, na których lokalizowana jest
przedmiotowa inwestycja nale¿y zlo-
kalizowaæ pasy zieleni izolacyjnej (wy-
sokiej i œredniej, ¿ywop³oty z gatun-
ków rodzimych) w iloœciach i propor-
cjach, jak okreœlone w pkt. 7)",

- w § 44 ust. 7 pkt. 13) dopisanie po przecin-
ku "o ile decyzja odpowiedniego zarz¹d-
cy drogi nie zezwala na wjazd bezpo-
œredni na drogê KDZ i KDG". Wnoszê
o ujawnienia w projekcie planu propo-
nowanych przeze mnie wjazdu i wyjaz-
du dla terenu objêtego U1,

Kolejny wniosek o przekwalifikowanie
dzia³ki w ca³oœci pod zabudowê jedno-
rodzinn¹.

dot. drogi KDD i KDL

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- czêœciowo negatywnie
pojêcie bezpoœredniego s¹-
siedztwa jest bardziej precy-
zyjne ni¿ "bliskich", zapisu
nie zmieniono
- negatywnie

- negatywnie ZJPK

- negatywnie ZJPK

- czêœciowo negatywnie
zapis dotycz¹cy lokalizacji
zieleni wzd³u¿ ogrodzeñ
znajduje siê w tekœcie pla-
nu, nie wprowadzono zapi-
sów odnoœnie proporcji

- negatywnie po uzgodnie-
niu z zarz¹dcami drogi

- negatywnie
poza studium

- czêœciowo negatywnie
KDD pozostaje œlepa, ale nie
zosta³a zawê¿ona
(zmniejszona szerokoœæ KDL
do 10 m w liniach rozgrani-
czaj¹cych, zlikwidowano WS
w terenie ZN)

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

916/2

926/1

Uwaga
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6

7

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

20

26

1

2a

3a

3b

3c

4

5

Data
wp³ywu
uwagi

22.06.2005

25 maja
2007

28 maja
2007

5
czerwca

2007

5
czerwca

2007

5
czerwca

2007

11
czerwca

2007

13
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Poszerzenie pasa budowlanego w kierun-
ku pó³nocnym.

Ograniczenie szerokoœci drogi, likwidacja
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.

Poszerzyæ teren budowlany do koñca dzia³ki.

Sprzeciw w sprawie zabrania pod drogê
wiêcej ni¿ jeden metr.

Sprzeciw wobec budowy drogi KDG1.

Sprzeciw wobec budowy drogi KDG1.

Sprzeciw wobec budowy drogi KDG1.

Proszê o ponowne rozpatrzenie przebiegu
drogi osiedlowej przez dzia³kê i zlikwido-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
KDG1. Propozycja w granicy po³udnio-
wej czêœci obszaru wsi Kryspinów ze
wsi¹ Piekary.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- negatywnie
poza studium

- czêœciowo negatywnie
zawê¿ono do KP8 i nieprze-
kraczalna linia zabudowy
pozostaje

- negatywnie

- negatywnie
Droga w stosunku do pier-
wotnego projektu zosta³a
zawê¿ona do ci¹gu KP8 w za-
le¿noœci od po³o¿enia w li-
niach rozgraniczaj¹cych, dro-
gi znajduje siê od 1-3 m, na
sam¹ drogê nie zostanie za-
brane wiêcej ni¿ oko³o 2 m.

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- czêœciowo negatywnie
Droga pozostaje KP8

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

919/1

981

920/2

981

978/7

978/10

978/13

981

977/2

Uwaga
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15

15

15*

16*

17*

18*

19*

20*

21*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

6a

6b

7

8a

8b

9

10a

10b

11

Data
wp³ywu
uwagi

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

14
czerwca

2007

14
czerwca

2007

14
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
KDG1. Propozycja w granicy po³udnio-
wej czêœci obszaru wsi Kryspinów ze
wsi¹ Piekary.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
KDG1. Propozycja w granicy po³udnio-
wej czêœci obszaru wsi Kryspinów ze
wsi¹ Piekary.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
KDG1 w obecnym przebiegu.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
KDG1. Propozycja w granicy po³udnio-
wej czêœci obszaru wsi Kryspinów ze
wsi¹ Piekary.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
KDG1. Propozycja w granicy po³udnio-
wej czêœci obszaru wsi Kryspinów ze
wsi¹ Piekary.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
KDG1. Propozycja w granicy po³udnio-
wej czêœci obszaru wsi Kryspinów ze
wsi¹ Piekary.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
w bezpoœrednim s¹siedztwie dzia³ki.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy
w bezpoœrednim s¹siedztwie dzia³ki.

Protest przeciw lokalizacji obwodnicy na
dzia³ce (ca³a d³ugoœæ dzia³ki zabrana pod
obwodnicê).

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie»

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

977/2

977/4

977/3

977/2

977/4

977/2

975/5

975/3

975/7

Uwaga
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22*

23*

24*

25*

26*

27*

28*

29*

30*

31*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

12a

12b

12c

12d

13a

13b

13c

13d

13e

15a

Data
wp³ywu
uwagi

14
czerwca

2007

14
czerwca

2007

14
czerwca

2007

14
czerwca

2007

15
czerwca

2007

15
czerwca

2007

15
czerwca

2007

15
czerwca

2007

15
czerwca

2007

15
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Protest przeciw budowie obwodnicy.

Protest przeciw budowie obwodnicy.

Protest przeciw budowie obwodnicy.

Protest przeciw budowie obwodnicy.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na tereny budow-
lane lub budowlano-rekreacyjne.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na tereny budow-
lane lub budowlano-rekreacyjne.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na tereny budow-
lane lub budowlano-rekreacyjne.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na tereny budow-
lane lub budowlano-rekreacyjne.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na tereny budow-
lane lub budowlano-rekreacyjne.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
w pobli¿u dzia³ki.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
Strefa 50 m od wa³u

- negatywnie
Niezgodne ze studium

- negatywnie
Niezgodne ze studium

- negatywnie
Niezgodne ze studium

- negatywnie
Niezgodne ze studium

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

978/5

978/8

978/11

978/14

987/3

987/4

997

998

999

978/9

Uwaga
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32*

33*

34*

35*

36*

37*

38*

39*

40*

41*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

15b

15c

16

17

18

19a

19b

19c

20

21a

Data
wp³ywu
uwagi

15
czerwca

2007

15
czerwca

2007

26
czerwca

2007

26
czerwca

2007

27
czerwca

2007

27
czerwca

2007

27
czerwca

2007

27
czerwca

2007

22
czerwca

2007

22
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
w pobli¿u dzia³ki.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
w pobli¿u dzia³ki.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
i drogi KDD.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
i drogi KDD,KP8.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
i drogi KDD,KP8.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
i drogi KDD,KP8.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

978/6

978/12

1003/1

1002/4

1003/3

970/27

970/28

970/29

977/2

977/2

Uwaga



—
 19773 —

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 703

P
o

z. 4621
Lp.

42*

43*

44*

45*

46*

47*

48*

49*

50*

51*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

21b

22a

22b

23

24

25

26

27

30

31

Data
wp³ywu
uwagi

22
czerwca

2007

22
czerwca

2007

22
czerwca

2007

22
czerwca

2007

22
czerwca

2007

27
czerwca

2007

27
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy drogi KDD z Kry-
spinowa do Piekar przez œrodek osiedla
domow mieszkalnych.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1
i drogi KDD.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Zmieniæ przeznaczenie terenu na dzia³ce
z R1 na M/UC lub U1.

Zmieniæ przeznaczenie terenu na dzia³ce
z R1 na M/UC lub U1.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie
poza planem

- negatywnie
poza planem

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

977/4

977/2

977/4

977/2

967/7

970/15

1003/2

969

805/2

804/2

Uwaga
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52*

53*

54*

55*

56*

57*

58*

59*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

32

33

34a

34b

35

36

37

38

Data
wp³ywu
uwagi

27
czerwca

2007

22
czerwca

2007

25
czerwca

2007

25
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

25
czerwca

2007

22
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê pod zabudo-
wê (zrównaæ z zabudow¹ na dzia³kach
916/1 i 920).

Sprzeciw przeciwko drodze prowadzonej
po dzia³ce.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê pod zabudo-
wê (zrównaæ z zabudow¹ na dzia³kach
916/1 i 920).

Zmniejszyæ szerokoœæ i równo obustronnie
rozszerzyæ pas drogowy dz. nr 923.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê pod zabudo-
wê (zrównaæ z zabudow¹ na dzia³kach
916/1 i 920).

Zmniejszyæ szerokoœæ i równo obustronnie
rozszerzyæ pas drogowy dz. nr 923.

Przekwalifikowaæ dzia³kê przynajmniej
w czêœci z rolnej na budowlan¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê przynajmniej
w czêœci z rolnej na budowlan¹.

Przekwalifikowaæ teren R1 na dzia³ce pod
zabudowê.

Zmniejszyæ szerokoœæ i równo obustronnie
rozszerzyæ pas drogowy dz. nr 923.

Sprzeciw przeciwko projektowanej linii
napowietrznej wysokiego napiêcia i ga-
zoci¹gowi wysokoprê¿nemu.

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 700 m2.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

- negatywnie

- negatywnie

- negatywnie

- negatywnie
poza planem

- negatywnie

- negatywnie

- czêœciowo negatywnie
Ustalenia planu pozwalaj¹
na ewentualn¹ korektê prze-
biegu linii i gazoci¹gu

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

975/7

917

916/2

916/3

578

985/2

913/2

927

Uwaga
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60*

61*

62*

63*

64*

65*

66*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

40b

41a

41b

42

43

45

46

Data
wp³ywu
uwagi

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

26
czerwca

2007

29
czerwca

2007
(data

wysy³ki)
3 VII 2007

Treœæ uwagi

Sprzeciw przeciwko drodze przechodz¹cej
przez dzia³kê.

W³¹czyæ dzia³kê w tereny budowlane.

W³¹czyæ dzia³kê w tereny budowlane.

Przekwalifikowaæ dzia³kê w ca³oœci na bu-
dowlan¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Protest przeciw planowanej drodze KDL
(zbyt szeroka).

Sprzeciw wobec planów poszerzenia drogi
osiedlowej KDD w Kryspinowie Zaolszu.

Przekwalifikowaæ dzia³kê pod zabudowê
komercyjn¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê pod zabudowê
komercyjn¹.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

- negatywnie
Zgodnie z wnioskami stron
z pierwszego wy³o¿enia dro-
ga w ca³oœci zosta³a przesu-
niêta na dzia³kê 899/2

- negatywnie

- negatywnie
poza planem

- negatywnie

- negatywnie
Strona nie poda³a o któr¹
dzia³kê chodzi, uk³ad komu-
nikacyjny pozostaje bez
zmian

- negatywnie

- negatywnie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

899/2

1023

1131

918

Kryspinów
Zaolsze

1024/5

1022

Uwaga

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

* wnioski z ponownego wy³o¿enia do publicznego wgl¹du
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SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI - SO£ECTWO LISZKI

Lp.

1

2

3

4*

5

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

1a

2

9

1

2

3a

3b

4a

4b

4c

4d

4e

Data
wp³ywu
uwagi

10.06.2005

08.06.2005

28.06.2005

21 maja
2007

21 maja
2007

21 maja
2007

21 maja
2007

5 czerwca
2007

5 czerwca
2007

5 czerwca
2007

5 czerwca
2007

5 czerwca
2007

Treœæ uwagi

Protest przeciw planowanej drodze KDD.

W³¹czenie dzia³ki do terenów budowlanych
protest dot. drogi KDD.

Przekwalifikowaæ na dzia³kê budowlan¹.

Przekwalifikowaæ na dzia³kê budowlan¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê roln¹ na bu-
dowlan¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê roln¹ na bu-
dowlan¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê pod zabudowê
agroturystyczn¹/zagrodow¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê pod zabudowê
agroturystyczn¹/zagrodow¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê pod zabudowê
agroturystyczn¹/zagrodow¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê pod zabudowê
agroturystyczn¹/zagrodow¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê pod zabudowê
agroturystyczn¹/zagrodow¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê w ca³oœci na bu-
dowlan¹.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

czêœciowo negatywnie
likwidacja drogi w czêœci
pó³nocnej

negatywnie
poza planem

czêœciowo negatywnie
likwidacja drogi w czêœci
pó³nocnej

negatywnie

negatywnie

negatywnie
poza planem

negatywnie
poza planem

negatywnie
poza planem

negatywnie
poza planem

negatywnie
poza planem

negatywnie
poza planem

negatywnie
poza planem

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

883/1

2030

883/1

815/1

814/1

486

477

1376

1377

1378/1

1378/2

1379

Uwaga
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Lp.

13*

14*

15*

16*

17*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

6

8b

9

10

11

Data
wp³ywu
uwagi

6 czerwca
2007

12
czerwca

2007

13
czerwca

2007

15
czerwca

2007

28
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Proœba o przywrócenie drogi równoleg³ej
do drogi KDD. Droga przesuniêta na
pó³noc istnia³a w poprzednim projekcie
planu.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na budowlan¹.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy przez
dzia³kê.

Sprzeciw wobec drogi przechodz¹cej przez
œrodek dzia³ki.

Zwêziæ do 1/2 szerokoœci drogê po³o¿on¹ przy
granicy dzia³ki od strony wschodniej.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie

negatywnie
Na pierwszym wy³o¿eniu
nie by³o wrysowanej drogi,
droga by³a projektowana
w procedurze nieuchwalo-
nego planu.

negatywnie
poza planem

negatywnie
poza planem

negatywnie
Droga pozostaje, po³o¿enie
jej w tym miejscu pozwala
na lepsz¹ komunikacjê.

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

912

701

481

1716/1

665

Uwaga

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

* wnioski z ponownego wy³o¿enia do publicznego wgl¹du
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SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ]
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI - SO£ECTWO PIEKARY

Lp.

1

2

3

4

5

6

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

3

6

7

9

15

16

Data
wp³ywu
uwagi

12.07.2005

11.07.2005

04.07.2005

12.07.2005

08.07.2005

07.07.2005

Treœæ uwagi

Wniosek o zachowanie linii rozgraniczaj¹-
cej drogê w jej obecnym stanie.

Protest przeciw budowie autostrady (ob-
wodnicy).

Sprzeciw dot. budowy Zak³adu Produkcji
Betonu Towarowego "BERGER-BETON".

Przesuniêcia planowanego pasa zabudo-
wy jednorodzinnej MN5, aby obj¹³ on
dzia³kê 4/2.

Sprzeciw dot. wydzielenia czêœci dzia³ki pod
drogê dojazdow¹ wzd³u¿ parceli.

Sprzeciw wobec projektu poszerzenia ist-
niej¹cej drogi gminnej 98/2.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

czêœciowo negatywnie
zawê¿enie linii rozgranicza-
j¹cej do 10 m

negatywnie
projektowana obwodnica
nawet przy próbach jej prze-
suniêcia zawsze bêdzie
wchodziæ na dzia³kê nr

negatywnie
plan nie dotyczy konkretnej
inwestycji lecz przeznacze-
nia terenu

negatywnie
teren pozostaje jako R1,
wyznaczenie kolejnych
dzia³ek budowlanych unie-
mo¿liwi w przysz³oœci reali-
zacjê racjonalnego uk³adu
drogowego

negatywnie
droga niezbêdna dla obs³u-
gi terenów "wewn¹trz"

czêœciowo negatywnie
Zostaje ci¹g pieszo-jezdny
Zawê¿a siê do 6 m, na od-
cinku przy dzia³ce 114/2 bê-
dzie to ci¹g pieszo-jezdny o
szerokoœci 6 m w liniach roz-
graniczaj¹cych. Droga tran-
zytowa odchodzi wczeœniej
w bok.

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

99

55

4/2

15

114/2

Uwaga
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7

8

9

10

11

12

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

29

33

35a

35b

36

39f

Data
wp³ywu
uwagi

28.06.2005

13.07.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

20.06.2005

Treœæ uwagi

Sprzeciw dot. budowy obwodnicy Liszki-
Piekary-Kryspinów.

Przesuniêcie planowanego pasa zabudo-
wy jednorodzinnej MN5.

Przekwalifikowanie dzia³ki z terenów rol-
nych na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.

przekwalifikowanie dzia³ki z terenów rol-
nych na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

Przekwalifikowanie dzia³ki z terenów rol-
nych na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.

Przekwalifikowanie dzia³ki pod dzia³alnoœæ
komercyjn¹.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie
projektowana obwodnica
nawet przy próbach jej prze-
suniêcia zawsze bêdzie
wchodziæ na dzia³kê nr 18/2

negatywnie
teren pozostaje jako R1,
wyznaczenie kolejnych
dzia³ek budowlanych unie-
mo¿liwi w przysz³oœci reali-
zacjê racjonalnego uk³adu
drogowego

negatywnie
teren pozostaje jako R1,
wyznaczenie kolejnych
dzia³ek budowlanych unie-
mo¿liwi w przysz³oœci reali-
zacjê racjonalnego uk³adu
drogowego

negatywnie
teren pozostaje jako R1,
wyznaczenie kolejnych
dzia³ek budowlanych unie-
mo¿liwi w przysz³oœci reali-
zacjê racjonalnego uk³adu
drogowego

negatywnie
teren pozostaje jako R1,
wyznaczenie kolejnych
dzia³ek budowlanych unie-
mo¿liwi w przysz³oœci reali-
zacjê racjonalnego uk³adu
drogowego

negatywnie
poza studium

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

18/2

4/1

8/4

8/5

8/7

420/1

Uwaga
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13

14

15

16*

17*

18*

19*

20*

21*

22*

23*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

39g

39i

40

1

2

3

4

5a

5b

5c

6a

Data
wp³ywu
uwagi

20.06.2005

20.06.2005

21.06.2005

28 maja
2007

21 maja
2007

23 maja
2007

24 maja
2007

23 maja
2007

23 maja
2007

23 maja
2007

21 maja
2007

Treœæ uwagi

Przekwalifikowanie dzia³ki pod dzia³alnoœæ
komercyjn¹.

Przekwalifikowanie dzia³ki pod dzia³alnoœæ
komercyjn¹.

Sprzeciw dotycz¹cy poszerzenia drogi przy
dzia³ce.

Przekwalifikowaæ na dzia³kê budowlan¹.

Sprzeciw w sprawie budowy obwodnicy.

Przekwalifikowaæ dzia³kê roln¹ na dzia³kê
budowlan¹.

Przed³u¿yæ dzia³kê na ca³ej d³ugoœci pod
zabudowê mieszkaniow¹.

Poszerzyæ teren budowlany.

Poszerzyæ teren budowlany.

Sprzeciw przeciwko budowie obwodnicy.

Wniosek o zabudowê szeregow¹ bliŸ-
niacz¹.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie
poza studium

negatywnie
poza studium

czêœciowo negatywnie
Zostaje ci¹g pieszo-jezdny
Zawê¿a siê do 6 m, na odcin-
ku przy dzia³ce 114/2 bêdzie
to ci¹g pieszo-jezdny o szero-
koœci 6 m w liniach rozgrani-
czaj¹cych. Droga tranzytowa
odchodzi wczeœniej w bok.

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
poza planem

negatywnie

negatywnie

negatywnie

czêœciowo negatywnie
Dopuszcza siê zabudowê
bliŸniacz¹

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

420/2

421

114/1

433

18/2

423

613

87/4

86/4

87/4

7

Uwaga
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24*

25*

26*

27*

28*

29*

30*

31*

32*

33*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

7

8

10

11

12

14

15

16

17

18a

Data
wp³ywu
uwagi

23 maja
2007

30 maja
2007

1 czerwca
2007

5 czerwca
2007

6 czerwca
2007

11
czerwca

2007

11
czerwca

2007

12
czerwca

2007

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Przekwalifikowanie dzia³ki rolnej na bu-
dowlan¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na budowlan¹.

Przekwalifikowanie dzia³ki rolnej na bu-
dowlan¹.

Brak zgody na projektowanie w obrêbie
dzia³ki obwodnicy Liszek i Kaszowa (es-
takady).

Wyd³u¿yæ pas budowlany MN2/p w kierun-
ku pó³nocnym do koñca dzia³ki.

Protest przeciwko budowie obwodnicy Li-
szek (ewentualne przesuniêcie jej ok.
200 m dalej na tereny niezabudowane).

Protest przeciwko budowie obwodnicy Li-
szek (ewentualne przesuniêcie jej ok.
200 m dalej na tereny niezabudowane).

Maj¹c dzia³kê budowlan¹ o przeznaczeniu
MN2/p, z uwagi na brak drogi dojazdo-
wej zwracamy siê z proœb¹ o jej wyty-
czenie.

Brak zgody na poszerzenie drogi do 10m
w liniach rozgraniczaj¹cych.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na budowlan¹
(istnieje budynek gospodarczo-miesz-
kalny).

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
Dojazd musi byæ zapewnio-
ny z drogi publicznej przez
drogê wewnêtrzn¹.

negatywnie
Minimalna szerokoœæ dla
dróg publicznych gminnych
to 10 m.

negatywnie
Niezgodne ze studium

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

422

373

372

17/1

402

57/2 (przemie-
niona na 57/3

i podzielona na
57/4 i 57/5)

57/2 (przemie-
niona na 57/3 i
podzielona na

57/4 i 57/5)

424

99

445

Uwaga
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34*

35*

36*

37*

38*

39*

40*

41*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

18b

18c

18d

19

20a-l

21a-l

22a-l

23

Data
wp³ywu
uwagi

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

13
czerwca

2007

15
czerwca

2007

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Przekwalifikowaæ dzia³kê na budowlan¹.

Przekwalifikowaæ dzia³kê na budowlan¹
(istnieje budynek gospodarczo-miesz-
kalny).

Przekwalifikowaæ dzia³kê na budowlan¹.

Sprzeciw wobec poprowadzeniu drogi KDD
wraz z siêgaczem przez dzia³kê.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 1000 m2.

Zmiana obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na
nieprzekraczaln¹.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie
Droga zostaje, niezbêdna do
obs³ugi terenów rolnych
a w przysz³oœci budowlanych

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

czêœciowo negatywnie
W czêœci terenów MN5
obowi¹zuj¹ca linia zabudo-
wy zosta³a zmieniona na
nieprzekraczaln¹, wielkoœæ
dzia³ek zmniejszona, ob-
wodnica pozostaje w pro-
jekcie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

446/1

447/1

449/1

16

527, 553, 554,
555, 559, 560,
561, 563, 564,
569, 570, 571,

527, 553, 554,
555, 559, 560,
561, 563, 564,
569, 570, 571

527, 553, 554,
555, 559, 560,
561, 563, 564,
569, 570, 571

Piekary

Uwaga
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42*

43*

44*

45*

46*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

24

25

26

27

28

Data
wp³ywu
uwagi

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

28
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 1000 m2.

Zmiana obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na
nieprzekraczaln¹.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 1000 m2.

Zmiana obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na
nieprzekraczaln¹.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 1000 m2.

Zmiana obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na
nieprzekraczaln¹ w terenach MN5.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1, w razie odrzucenia wniosku o li-
kwidacje drogi zlokalizowaæ zjazd z dro-
gi w jednym z trzech wskazanych w za-
³¹czniku miejsc.

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 1200 m2 lub mniej w MN5.

Zmiana obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na
nieprzekraczaln¹ wg za³¹cznika.

Zmieniæ przebieg drogi KDG1: zlokalizowaæ
j¹ przy Sance z obejœciem Liszek od stro-
ny pó³nocnej.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

czêœciowo negatywnie
W czêœci terenów MN5
obowi¹zuj¹ca linia zabu-
dowy zosta³a zmieniona
na nieprzekraczaln¹, wiel-
koœæ dzia³ek zmniejszona,
o b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie.

czêœciowo negatywnie
W czêœci terenów MN5
obowi¹zuj¹ca linia zabu-
dowy zosta³a zmieniona
na nieprzekraczaln¹, wiel-
koœæ dzia³ek zmniejszona,
o b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie.

czêœciowo negatywnie
W czêœci terenów MN5
obowi¹zuj¹ca linia zabu-
dowy zosta³a zmieniona
na nieprzekraczaln¹, wiel-
koœæ dzia³ek zmniejszona,
o b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie.

czêœciowo negatywnie
W czêœci terenów MN5 obo-
wi¹zuj¹ca linia zabudowy
zosta³a zmieniona na nie-
przekraczaln¹, wielkoœæ
dzia³ek zmniejszona, ob-
wodnica pozostaje w projek-
cie, przewidywany zjazd
z obwodnicy jest z drogi Lisz-
ki - Piekary.

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

Piekary

Piekary

Piekary

Piekary

59/8

Uwaga
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47*

48*

49*

50*

51*

52*

53*

54*

55*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Data
wp³ywu
uwagi

29
czerwca

2007

22
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

29
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Zmieniæ przebieg drogi KDG1: zlokalizowaæ
j¹ przy Sance, wy³¹czyæ pas pod drogê
z projektu planu.

Zmieniæ przebieg drogi KDG1: zlokalizowaæ
j¹ przy Sance, wy³¹czyæ pas pod drogê
z projektu planu.

Zmieniæ przebieg drogi KDG1: zlokalizowaæ
j¹ przy Sance.

Zmieniæ przebieg drogi KDG1: zlokalizowaæ
j¹ przy Sance.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy
KDG1.

Zmieniæ przebieg drogi KDG1: zlokalizowaæ
j¹ przy Sance, udostêpniæ protokó³ z dys-
kusji publicznej z dnia 15.06.2007 i umo¿-
liwiæ udzia³ w posiedzeniu rady gminy
dotycz¹cym planu.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

czêœciowo negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie, protokó³ jest
udostêpniony na tablicy
og³oszeñ zgodnie z przepi-
sami, posiedzenie rady gmi-
ny nie jest przedmiotem
ustaleñ planu

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

31

30

Piekary

55

55/2

59/5

Piekary

68/3

Piekary wg
za³¹cznika

Uwaga
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56*

57*

58*

59*

60*

61*

62*

63*

64*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

39

40

41

42

43

44

45

46

49

Data
wp³ywu
uwagi

29
czerwca

2007

27
czerwca

2007

26
czerwca

2007

20
czerwca

2007

22
czerwca

2007

21
czerwca

2007

29
czerwca

2007

18
czerwca

2007

29
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 700 m2.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê pod zabudo-
wê mieszkaniowo jednorodzinn¹.

Sprzeciw przeciwko drodze biegn¹cej przez
dzia³kê.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê na budow-
lan¹.

Sprzeciw przeciwko drodze KDD.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê na budow-
lan¹.

Zmniejszyæ powierzchniê wydzielanych
dzia³ek do 700 m2.

Zgoda na realizacje projektowanej drogi
przechodz¹cej przez dzia³kê.

Brak zgody na ewentualne jej skrócenie
b¹dŸ przesuniêcie.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie
Bêdzie zmniejszona w planie
do 1000 m.

negatywnie

negatywnie

negatywnie
Niezgodne ze studium

negatywnie

negatywnie
poza planem

negatywnie
Bêdzie zmniejszona w planie
do 1000 m.

negatywnie
Zgodnie z ustaleniami na
dyskusji publicznej likwido-
wana zostaje nawrotka na
dzia³ce 396/1 natomiast do-
jazd do dzia³ki zabezpieczo-
ny zostaje przez ci¹g pieszo
- jezdny KP6 dochodz¹cy do
tej dzia³ki

negatywnie
poza planem

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

22

7

398

444

15

612

20

396/1

609/2

Uwaga
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65*

67*

68*

69*

70*

71*

72*

73*

Numer
wniosku

wg
rostrzyg.

Wójta

50a

50b

50c

51a

51b

51c

51d

52

Data
wp³ywu
uwagi

27
czerwca

2007

27
czerwca

2007

27
czerwca

2007

18
czerwca

2007

18
czerwca

2007

18
czerwca

2007

18
czerwca

2007

26
czerwca

2007

Treœæ uwagi

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê z rolnej na
budowlan¹.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê z rolnej na
budowlan¹.

Przekwalifikowaæ ca³¹ dzia³kê z rolnej na
budowlan¹.

Proœba o przesuniêcie projektowanej ob-
wodnicy, aby nie przechodzi³a przez ww.
dzia³ki. Jeœli nie zostanie przesuniêta,
proœba o wyw³aszczenie w ca³oœci.

Proœba o przesuniêcie projektowanej ob-
wodnicy, aby nie przechodzi³a przez
ww. dzia³ki. Jeœli nie zostanie przesuniê-
ta, proœba o wyw³aszczenie w ca³oœci.

Proœba o przesuniêcie projektowanej ob-
wodnicy, aby nie przechodzi³a przez ww.
dzia³ki. Jeœli nie zostanie przesuniêta,
proœba o wyw³aszczenie w ca³oœci.

Proœba o przesuniêcie projektowanej ob-
wodnicy, aby nie przechodzi³a przez ww.
dzia³ki. Jeœli nie zostanie przesuniêta,
proœba o wyw³aszczenie w ca³oœci.

Sprzeciw wobec budowy obwodnicy

Rozstrzygniêcie Rady Gminy
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XI/81/07

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzglêdniona

Uwaga
nieuwzglêdniona

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygniêcie Wójta
w sprawie rozpatrzenia

uwagi

Uwaga nieuwzglêdniona

negatywnie

negatywnie

negatywnie

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie, procedura wy-
w³aszczeniowa nie jest
przedmiotem ustaleñ planu.

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie, procedura wy-
w³aszczeniowa nie jest
przedmiotem ustaleñ planu.

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie, procedura wy-
w³aszczeniowa nie jest
przedmiotem ustaleñ planu.

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie, procedura wy-
w³aszczeniowa nie jest
przedmiotem ustaleñ planu.

negatywnie
O b w o d n i c a p o z o s t a j e
w projekcie

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której dotyczy

uwaga

8/4

8/5

8/7

56/5

56/6

56/7

56/10

18/2

Uwaga
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r Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XI/81/07
Rady Gminy Liszki
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r.) rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmuj¹c
zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych.

Œrodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nale¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ
zHBud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach struktural-
nych funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyska-
nie œrodków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i œrodków
pomocowych bêd¹ prowadzone samodzielnie przez Gminê.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
prowadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi na te-
renie Gminy, tak aby optymalizowaæ wydatki publiczne, np.
poprzez budowê infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy dróg, b¹dŸ innych inwestycji realizowanych
na terenie Gminy.

Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nale¿¹cej do zadañ w³asnych gminy, przyjmuje siê uwzglêd-
nienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego li-
czonego wielkoœci¹ poniesionych nak³adów na 1 mieszkañca,
korzystaj¹cego z realizowanej infrastruktury.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor

ANEKS NR 1

SPIS OBIEKTÓW WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp.

1.

2.

Lokalizacja

Liszki

Liszki

Obiekt

dom
nr 51

dom
nr 178

Czas
powstania

po³. XIX w

k. XIX w

Opis

drewniany

drewniany

Uwagi

z ewidencji
WKZ

z ewidencji
WKZ

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor

ANEKS NR 2

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

Lokalizacja

Kryspinów

Nr stanowiska

2

3

Charakter obiektu

osada z epoki neolitu, br¹zu, wp³y-
wów rzymskich, wczesnego
i póŸnego œredniowiecza

cmentarzysko z okresu wp³y-
wów rzymskich

osada z epoki neolitu, br¹zu
i okresu wp³ywów rzymskich
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Lokalizacja

Piekary

Nr stanowiska

14

16
17

18

Charakter obiektu

osada z epoki kamienia, br¹zu
i œredniowiecza

osada z epoki kamienia i br¹zu
osada z epoki wczesnego i póŸ-

nego œredniowiecza
osada z epoki kamienia i œre-

dniowiecza

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor

ANEKS 3

INFORMACJA O SZEROKOŒCIACH STREF

Zasiêgi stref technicznych i warunki ich zagospodarowa-
nia - informacje uzupe³niaj¹ce nie stanowi¹ce

ustaleñ planu

A. Elektroenergetyka

Przepisy szczególne, obowi¹zuj¹ce podczas opracowy-
wania projektu planu

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdzierni-
ka 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektro-
magnetycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. Dz. U. Nr 192, poz. 1883.

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku.
Dz. U. Nr 178, z dnia 13 sierpnia 2004 r., poz. 1841.

Przepisy szczególne, których stosowanie nie jest obo-
wi¹zkowe, lecz zalecane do stosowania na zasadzie

dobrowolnoœci w okresie opracowywania projektu planu

- PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrz-
ne. Projektowanie i budowa. Linie pr¹du przemiennego z prze-
wodami roboczymi go³ymi.

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Zasiêgi stref technicznych:

1) istniej¹ca lub projektowana linia napowietrzna 110 kV -
2 x 20 m (po obu stronach osi linii),

2) istniej¹ca lub projektowana linia napowietrzna 15 kV -
2 x 7,5 m (po obu stronach osi linii),

3) istniej¹ca lub projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV
- pas terenu o szerokoœci 5 m wokó³ obrysu stacji,

4) istniej¹ca lub projektowana linia napowietrzna 0,4 kV -
2 x 3 m (bo obu stronach osi linii),

5) istniej¹ca lub projektowana linia kablowa œredniego napiê-
cia 15 kV lub niskiego napiêcia 0,4 kV - szerokoœæ strefy
technicznej nie przekracza 1 m i nie stwarza istotnych ogra-
niczeñ przestrzennych.

Warunki zagospodarowania stref technicznych

Strefy wymienione w p. od A.1) do A.5) powinny pozo-
staæ wolne od zabudowy oraz wysokiej roœlinnoœci (drzew
i krzewów).

W przepisach szczególnych, dotycz¹cych dopuszczalnego
poziomu sk³adowej elektrycznej pola elektromagnetycznego,

uwzglêdnianej przy napiêciach 110 kV i wy¿szych, zasiêgi stref
nie s¹ okreœlane przy pomocy wymiarów geometrycznych,
lecz poziomem dopuszczalnego natê¿enia pola elektromagne-
tycznego. Zatem najpewniejsz¹ metod¹ wyznaczenia natê¿e-
nia pola, a zarazem okreœlenia zasiêgu strefy, jest pomiar na-
tê¿enia pola elektromagnetycznego w terenie.

Podane wielkoœci w przypadku linii 110 kV nale¿y wiêc trak-
towaæ jako orientacyjne, bowiem dok³adny rozmiar strefy tech-
nicznej linii napowietrznej o okreœlonym napiêciu znamiono-
wym (strefy ograniczonego u¿ytkowania terenu) zale¿y od sze-
regu czynników, takich jak przekrój przewodu, odleg³oœæ prze-
wodu linii od planowanej zabudowy, wysokoœæ i konstrukcja
s³upa linii, obci¹¿enie linii i temperatura otoczenia. Zarówno
wysokoœæ zawieszenia przewodu nad poziomem terenu, jak
i rodzaj s³upa s¹ zmienne na trasie linii elektroenergetycznych.

W napowietrznych sieciach elektroenergetycznych o na-
piêciach poni¿ej 110 kV czynnikami decyduj¹cymi o rozmiarze
strefy technicznej s¹ wymagania eksploatacyjne (np. koniecz-
noœæ dostêpu do linii podczas remontu), wzglêdy bezpieczeñ-
stwa przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym i skutkami awa-
rii mechanicznych linii - a nie oddzia³ywanie pola elektroma-
gnetycznego - jak w przypadku linii 110 kV.

W konsekwencji, nale¿y przyj¹æ jako zasadê, ¿e ewen-
tualne zagospodarowywanie podanych powy¿ej stref tech-
nicznych powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane z operato-
rem sieci.

B. Zaopatrzenie w gaz

Podstawowe przepisy szczególne zwi¹zane z uwarunko-
waniami przestrzennymi

1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaæ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 z 11 wrzeœnia 2001 r.,
poz. 1055).

2. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listo-
pada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grud-
nia 1995 r., poz. 686).

3. Zarz¹dzenie Ministra Przemys³u z dnia 24 czerwca 1989 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 45/1989 z dnia 26 lip-
ca 1989 r., poz. 243).

Wszystkie wymienione powy¿ej przepisy charakteryzuj¹
siê wspóln¹ cech¹ - ka¿dy z nich nie obejmuje sieci gazowych,
które zosta³y wybudowane lub otrzyma³y pozwolenie na bu-
dowê w okresie poprzedzaj¹cym okres obowi¹zywania dane-
go przepisu.

Wymiary stref kontrolowanych (rozp. 1.), których linia œrod-
kowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu lub odleg³oœci podstawo-
we (rozp. 2 - 3), odmierzane od zewnêtrznej œcianki gazoci¹gu,
odnosz¹ siê zarówno do lokalizowania gazoci¹gów w stosun-
ku do istniej¹cych obiektów terenowych jak i sytuacji odwrot-
nej - sytuowania obiektów terenowych w pobli¿u istniej¹cych
gazoci¹gów. Wymiary te ró¿ni¹ siê w poszczególnych przepi-
sach (ulega³y zmniejszeniu w coraz to nowszych przepisach),
bowiem zaostrzane by³y wymagania techniczne stawiane bu-
dowanym sieciom gazowym. Podawane w przepisach wymia-
ry stref i odleg³oœci podstawowych zale¿¹ od nominalnych
parametrów gazoci¹gów: œrednicy i ciœnienia. W przepisach
wydanych przed 2001 r. dopuszczano stosowanie odleg³oœci
zmniejszonych w przypadku zmniejszenia naprê¿eñ zreduko-
wanych w œciance rury.
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W konkluzji, do zgodnego z przepisami wyznaczenia odle-
g³oœci podstawowych danego obiektu terenowego od gazo-
ci¹gu, potrzebne s¹ nastêpuj¹ce informacje:
- ciœnienie nominalne gazoci¹gu,
- œrednica nominalna gazoci¹gu,
- data uzyskania pozwolenia na budowê danego gazoci¹gu,

- stopieñ zmniejszenia naprê¿eñ zredukowanych w œciance
gazoci¹gu, ew. stopieñ zmniejszenia odleg³oœci podsta-
wowych.

Kompletem tych informacji dysponuje operator sieci i w je-
go gestii le¿y okreœlenie odleg³oœci podstawowych.

Odleg³oœci podstawowe i zasiêgi stref kontrolowanych

1) Odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów wysokiego ciœnienia wybudowanych lub na które zosta³o wydane pozwolenie
na budowê przed 12 grudnia 2001 r. - wg tabeli 1.

Tabela 1
Odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o ciœnieniu gazu powy¿ej 0,4 MPa do 10 MPa od obrysów

obiektów terenowych.

Za³¹cznik Nr 2 do Rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).

(odleg³oœci podstawowe dla istniej¹cego gazoci¹gu, przebiegaj¹cego przez obszar planu wyró¿niono przez zaciemnienie)
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d
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0

d
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powy¿ej
0,4 do 1,2

Ciœnienie nominal-
ne gazoci¹gu [MPa]

Œrednica gazoci¹gu
[mm]

Obrys obiektu
terenowego

Odleg³oœæ podstawowa [m]

Rodzaj obiektów terenowych

Miasta i zespo³y wiejskich budynków mieszkalnych
o zwartej zabudowie.

Budynki u¿ytecznoœci publicznej i zamieszkania zbio-
rowego.

Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej.

Wolno stoj¹ce budynki niemieszkalne (stodo³y, szopy,
gara¿e).

Obiekty zak³adów przemys³owych.

Tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzêdne.

Tory kolejowe znaczenia miejscowego i tory tramwajowe.

Mosty i wiadukty.

Parkingi dla samochodów.

Wa³y przeciwpowodziowe.

Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne lub inne
obiekty.

Przewody kanalizacyjne, kana³y sieci cieplnej, wodoci¹gi,
kanalizacja kablowa i inne kana³y maj¹ce bezpoœrednie
po³¹czenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz¹t.

linia zwartej zabudowy

od granicy terenu

rzut budynku

rzut budynku

od granicy terenu

dla torów u³o¿onych:
1) w poziomie terenu -

skrajna szyna toru
2) w wykopie - górna

krawêdŸ wykopu
3) na nasypie - podsta-

wa nasypu

lico czo³owej œciany
przyczó³ka

granica terenu

podstawa wa³u

górna krawêdŸ brzegu

skrajnia rury, kabla,
kana³u lub studni

15

15

15

8

15

15

10

15

10

5

5

10

20

25

20

10

20

20

15

20

15

5

5

10

20

25

20

15

20

20

15

20

20

5

5

15

30

40

25

20

30

25

20

30

20

5

5

15

25

35

20

15

25

20

15

25

20

5

5

15

50

65

35

25

50

50

30

50

30

5

5

20

75
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50

30

75
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40

75

40

8

8

20

100

100

75

40
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100

50

100

50

8

8

25



— 19790 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 703 Poz. 4621

Tabela 1
Odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o ciœnieniu gazu powy¿ej 0,4 MPa do 10 MPa od obrysów

obiektów terenowych - cd.

Za³¹cznik Nr 2 do Rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).
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Ciœnienie nominal-
ne gazoci¹gu [MPa]

Œrednica gazoci¹gu
[mm]

Obrys obiektu
terenowego

Odleg³oœæ podstawowa [m]

Rodzaj obiektów terenowych

Przewody kanalizacyjne, kana³y sieci cieplnej, wodo-
ci¹gi, kanalizacja kablowa i inne kana³y nie maj¹ce
po³¹czenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz¹t.

Napowietrzne linie telekomunikacyjne. Napowietrzne
linie elektroenergetyczne o napiêciu
- do 1 kV

- powy¿ej 1 - 30 kV

- powy¿ej 30 - 110 kV

- powy¿ej 110 kV

Stacje transformatorów elektroenergetycznych
o napiêciu

- do 15 kV

- powy¿ej 15 kV

rzut poziomy skrajne-
go przewodu linii napo-
wietrznej

od obrysu zewnêtrzne-
go uziemienia stacji

od zewnêtrznego ogro-
dzenia stacji
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5

10

8
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15
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10

15

8

5

10

15
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10

15

Je¿eli naprê¿enie zredukowane w œciance rury zosta³o
zmniejszone o 30%, gazoci¹g powinien byæ usytuowany w od-
leg³oœci nie mniejszej od obiektu terenowego ni¿ 10 m dla ga-
zoci¹gów o ciœnieniu nominalnym do 1,2 MPa w³¹cznie i 15 m
dla gazoci¹gów o ciœnieniu nominalnym wiêkszym ni¿ 1,2 MPa.

Odleg³oœci zmniejszonych nie nale¿y stosowaæ w odnie-
sieniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych o na-

piêciu wiêkszym ni¿ 1 kV i elektroenergetycznych stacji trans-
formatorowych.

Obiekty stacji paliw p³ynnych, tj. zbiorniki gazu, dystry-
butory, ruroci¹gi technologiczne, studzienki spustowe, prze-
wody oddechowe i rury pomiarowe powinny byæ usytu-
owane w odleg³oœci minimalnej 40 m od gazoci¹gów wy-
sokiego ciœnienia.

2) Odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów œredniego ciœnienia, wybudowanych lub na które zosta³o wydane pozwolenie na
budowê przed 12.12.2001 r. (tabela 2):

Tabela 2
Odleg³oœci podstawowe od obiektów terenowych dla gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o ciœnieniu gazu

nie wiêkszym ni¿ 0,4 MPa.

Za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686.)

Lp.

1

2

3

Rodzaje obiektów terenowych

budynki

tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzêdne

tory kolejowe znaczenia miejscowego

Odleg³oœæ podstawo-
wa gazoci¹gów w [m]

1,5

5,0

3,0

Obrys obiektu terenowego

rzut obiektu w poziomie terenu

dla torów u³o¿onych:
1) w poziomie terenu - skrajna szyna toru
2) w wykopie - górna krawêdŸ wykopu
3) na nasypie - podstawa nasypu
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Lp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rodzaje obiektów terenowych

tory tramwajowe

przewody kanalizacyjne, kana³y sieci cieplnej, wodoci¹-
gi, kanalizacja kablowa i inne kana³y maj¹ce po³¹czenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz¹t

przewody kanalizacyjne, kana³y sieci cieplnej, wodoci¹-
gi, kanalizacja kablowa i inne kana³y nie maj¹ce po³¹-
czenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz¹t

kable ziemne elektroenergetyczne o napiêciu:
- do 15 kV

- powy¿ej 15 kV

s³upy linii elektroenergetycznych o napiêciu do 1 kV, te-
lekomunikacyjnych i trakcyjnych oraz inne podpory

napowietrzna linia elektroenergetyczna o napiêciu
- do 1 kV
- powy¿ej 1 kV do 30 kV
- powy¿ej 30 kV do 110 kV

- powy¿ej 110 kV

stacje transformatorów elektroenergetycznych o napiêciu
- do 15 kV, zasilane liniami napowietrznymi
- do 15 kV, zasilane kablami

- powy¿ej 15 kV

drzewa

Odleg³oœæ podstawo-
wa gazoci¹gów w [m]

1,0

1,5

1,0

0,5

1,0

0,5

0,5

4,0
8,0

15,0

4,0

5,0

10,0

1,5

Obrys obiektu terenowego

skrajna szyna toru

skrajnia rury, kana³u lub studni

skrajnia rury, kana³u lub studni

skrajnia kabla

rzut fundamentu s³upa, podpory

rzut poziomy skrajnego przewodu linii
elektroenergetycznych

od obrysu zewnêtrznego uziemienia
stacji

od zewnêtrznego ogrodzenia stacji

od skrajni pnia drzewa

3) Szerokoœæ strefy kontrolowanej projektowanego gazo-
ci¹gu wysokiego ciœnienia, zaopatruj¹cego w gaz Gmi-
nê Czernichów - 6 m, przy czym linia œrodkowa strefy kon-
trolowanej pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu.

4) Szerokoœæ strefy kontrolowanej istniej¹cych gazoci¹gów
œredniego ciœnienia, na które zosta³o wydane pozwole-
nie na budowê po 12 grudnia 2001 r. oraz projektowa-
nych gazoci¹gów œredniego ciœnienia, o ciœnieniu gazu
0,5 MPa i mniejszym - 1 m, przy czym linia œrodkowa strefy
kontrolowanej pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu.

5) Dla gazoci¹gów projektowanych, uk³adanych w prze-
cinkach leœnych powinien byæ wydzielony pas gruntu,
o szerokoœci po 2 m z obu stron gazoci¹gu, bez drzew
i krzewów.

Warunki zagospodarowania stref

Pas terenu o szerokoœciach podanych w p. od B.1) do B.2)
mo¿e byæ uprawiany rolniczo lub ogrodniczo. Drzewa i krzewy
mog¹ byæ sadzone w odleg³oœciach co najmniej 5 m od skrajni
istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia.

W strefach kontrolowanych gazoci¹gów projektowa-
nych - p. B.3) nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta-
³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz nie powin-
na byæ podejmowana ¿adna dzia³alnoœæ mog¹ca zagroziæ
trwa³oœci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji. Dopusz-
cza siê, za zgod¹ operatora sieci gazowej, urz¹dzanie par-
kingów nad gazoci¹giem.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor
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ANEKS NR 4

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊŒCI WSI LISZKI, KRYSPINÓW, PIEKARY
"INFRASTRUKTURA TECHNICZNA"

LEGENDA

ELEKTROENERGETYKA

Linia napowietrzna 110 kV dwutorowa ze stref¹
techniczn¹ istniej¹ca

Linia napowietrzna 110 kV dwutorowa ze strefa
techniczn¹ projektowana

Linie napowietrzna 15 kV ze strefa techniczn¹
istniej¹ce

Linie napowietrzna 15 kV ze strefa techniczn¹
projektowane

Linie kablowe 15 kV istniej¹ce

Linie kablowe 15 kV projektowane

Linie napowietrzne 0,4 kV

Linie kablowe 0,4 kV

Stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4 kV
istniej¹ce

Stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4
kV projektowane

Stacje transformatorowe wnêtrzowe 15/0,4 kV
istniej¹ce

WODOCI¥GI I KANALIZACJA

Sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca

Sieæ wodoci¹gowa projektowana

Istniej¹ca kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

Istniej¹ca kanalizacja sanitarna - ciœnieniowa

Istniej¹ca kanalizacja sanitarna - lokalna

Projektowana kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

Projektowana kanalizacja sanitarna - ciœnieniowa

Istniej¹ca oczyszczalnia œcieków

Teren oczyszczalni œcieków

Istniej¹ca pompownia œcieków

Projektowana pompownia œcieków

Rozwi¹zanie wariantowe

ZAOPATRZENIE W WODÊ

Gazoci¹g wysokiego ciœnienia 6,3 MPa DN 250
ze stref¹ techniczn¹ istniej¹cy

Gazoci¹g wysokiego ciœnienia ze stref¹ kontro-
lowan¹ projektowany

Gazoci¹gi œredniego ciœnienia istniej¹ce

Gazoci¹gi œredniego ciœnienia projektowane

TELEKOMUNIKACJA

Linie telekomunikacyjne napowietrzne

Linie komunikacyjne kablowe

Granice obszaru objêtego planem

Granice so³ectw

UK£AD SEKCJI



— 19793 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 703 Poz. 4621

RYSUNEK PLANU       SKALA 1:5000 (pomniejszenie ze skali 1:2000)

1
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ANEKS 5

Decyzja Wojewody Krakowskiego
w sprawie

utworzenia strefy ochronnej ujêcia wody na rzece Sance

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 4, 58 ust. i, 59, 60 ust. 1, 2
Ustawy z dnia 24 paŸdziernika 1974 r. Prawo wodne (Dz. U.
Nr 38, poz. 230 z póŸn. zm.), rozporz¹dzenia Ministra Ochro-
ny Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia
5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref
ochronnych Ÿróde³ i ujêæ wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504)
oraz art. 104, k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka Akcyj-
na w Krakowie o ustanowienie strefy ochronnej ujêcia wody
z rzeki Sanki - orzekam:
I. Ustanowiæ strefê ochrony poœredniej ujêcia wody z rzeki

Sanki w km 0 + 375 dla Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wo-
doci¹gów i Kanalizacji Spó³ka Akcyjna w Krakowie, zgod-
nie z projektem strefy, opracowanym przez Biuro Stu-
diów i Projektów Budownictwa Wodnego i Melioracji
w Krakowie, stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej de-
cyzji oraz przedstawion¹ na mapie topograficznej

1:25 000 stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 niniejszej decyzji,
która dzieli siê na:
1. wewnêtrzn¹,
2. zewnêtrzn¹.

II. Stwierdziæ, ¿e:
1. Teren ochrony poœredniej obejmuje ca³¹ zlewniê rzeki Sanki

od ujêcia wody w górê rzeki z tym, ¿e:
a) wewnêtrzny teren ochrony poœredniej obejmuje: rzekê

Sankê od gra-nicy strefy ochrony bezpoœredniej w górê
rzeki do km 9 + 300 oraz dop³ywy rzeki Sanki na tym
odcinku (lewobrze¿ne: ciek od Czu³ówka, ciek od Czu³o-
wa, ciek od Mnikowa - ³¹cznie z rezerwatem przyrody
"Dolina Mnikowa", Brzeskwinka; prawobrze¿ne: ciek od
Kaszowa) wraz z przylegaj¹cymi obustronnie do brze-
gów cieków pasami gruntu o szerokoœci œrednio 200 m
od brzegu,

b) zewnêtrzny teren ochrony poœredniej obejmuje pozosta³¹
czêœæ zlewni rzeki Sanki, poza stref¹ poœredni¹ wewnêtrzn¹.

III. W strefie ochrony ujêcia wprowadza siê nastêpuj¹ce zaka-
zy, nakazy i ograniczenia:
1. Wewnêtrzny teren ochrony poœredniej:

1.1. Granica wewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
zostanie oznakowana tablicami informacyjnymi w punk-
tach przeciêcia ze szlakami komunikacyjnymi i w in-
nych charakterystycznych punktach terenu.

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor
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Na tablicach zostan¹ umieszczone zakazy, nakazy i ogra-
niczenia, odnosz¹ce siê do mieszkañców i osób przeby-
waj¹cych w strefie.

1.2. Zabrania siê:
a) wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale¿ycie

do ziemi i wody,
b) przechowywania i sk³adania materia³ów promienio-

twórczych,
c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów pro-

duktów ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych oraz ruroci¹gów do ich transportu,

d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komu-
nalnych i przemys³owych oraz nadpoziomowych sta-
wów osadowych,

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

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

g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych za-
k³adów us³ugowych opartych na koniecznoœci stoso-
wania surowców i czynników chemicznych,

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

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

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

i w pasie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,
l) lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na sys-

temie chowu bezœcio³owego,
m) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
n) przewo¿enia materia³ów toksycznych, mog¹cych ska-

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

czone do stosowania i wymienione w wykazie Mini-
stra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej,

s) wykonania robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót
niezbêdnych dla utrzymania koryta cieków w nale¿y-
tym stanie technicznym i zaakceptowanych przez ad-
ministratora cieków,

t) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków.
1.3. Nakazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,
b) podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych

z ci¹gów komunikacyjnych przed ich wprowadzeniem
do wód powierzchniowych,

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

1.4. Uznaje siê za niezbêdne:
a) dokoñczenie budowy kanalizacji na terenie Gminy

Liszki w miejscowoœciach: Liszki, Kryspinów
(³¹cznie z k¹pieliskiem), Budzyñ, Cholerzyn i Pieka-
ry, ze skierowaniem œcieków na oczyszczalniê œcie-
ków w Piekarach,

b) przyst¹pienie do uporz¹dkowania gospodarki œcieko-
wej w miejscowoœciach: Morawica, Kaszów, Nowa
Wieœ Szlachecka, Czu³ówek,

c) skierowanie wszystkich œcieków z lotniska w Balicach,
po ich oczyszczeniu do cieków w zlewni potoku Olsza-
nickiego.

2. Zewnêtrzny teren ochrony poœredniej:
2.1. Granica strefy zostanie oznakowana tablicami infor-

macyjnymi w punktach jej przeciêcia ze szlakami ko-
munikacyjnymi i w innych charakterystycznych punk-
tach. Na tablicach zostan¹ umieszczone zakazy, nakazy
i ograniczenia, odnosz¹ce siê do mieszkañców i osób
przebywaj¹cych w strefie.

2.2. Zabrania siê:
a) przechowywania i sk³adania odpadów promienio-

twórczych,
b) lokalizowania magazynów produktów ropopochod-

nych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów
do ich transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziem-
ne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej
dzia³alnoœci i ewentualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych,

e) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i prze-
mys³o-wych bez uszczelnienia dna i prawid³owego za-
gospodarowania odcieku,

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

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

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

i) lokalizowania zak³adów przemys³owych i us³ugowych
opartych na chemicznej obróbce metali i innych mate-
ria³ów,

j) lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemikalia lub
produkty chemiczne,

k) lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów roœlinnych
i zwierzêcych,

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

2.3. Nakazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle z realizacj¹ wodoci¹gów jak
równie¿ porz¹dkowanie gospodarki œciekowej na te-
renach objêtych wodoci¹gami,

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

2.4. Uznaje siê za niezbêdne wykonanie kanalizacji opa-
dowej dla nowo budowanego zaplecza Krakowskich
Zak³adów Eksploatacji Kruszywa - Zak³adu Eksploata-
cji Kruszywa Cholerzyn-Zagórze.

IV. Zobowi¹zaæ Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji w Krakowie do oznakowania granic strefy ochron-
nej ujêcia jak w punktach: III.1.1.; III.2.1. niniej-szej decyzji
w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r.

V. Zastrzec mo¿liwoœæ zmiany decyzji w przypadku pogorsze-
nia siê jakoœci wody w rzece Sance.

VI. Zobowi¹zaæ:
Wójta Gminy Liszki
Wójta Gminy Czernichów
Wójta Gminy Zabierzów
Burmistrza Krzeszowic

- do opublikowania niniejszej decyzji na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dach oraz do powiadomienia mieszkañców terenów objê-
tych stref¹ o wprowadzonych zakazach, nakazach i ograni-
czeniach w sposób zwyczajowo przyjêty, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.
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VII. Stwierdziæ, ¿e integraln¹ czêœæ niniejszej decyzji stanowi
dokumentacja pt. "Zak³ad Uzdatniania Wody Bielany. Ochro-
na wód rzeki Sanki. Strefy ochrony ujêcia wody pitnej", opra-
cowana przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wod-
nego i Melioracji w Krakowie.

VIII. Stwierdziæ, ¿e strefa ochrony ujêcia z rzeki Sanki zostaje
ustanowiona na czas eksploatacji ujêcia wody.

UZASADNIENIE

 W zwi¹zku z budow¹ Stopnia Wodnego "Koœciuszko" na
rzece Wiœle nast¹pi³a zmiana trasy ujœciowego odcinka rzeki
Sanki i wynikaj¹ca z niej zmiana lokalizacji ujêcia wody z rzeki
Sanki. Wobec powy¿szego decyzja ustanawiaj¹ca strefê
ochronn¹ ujêcia:
- Kierownika Wydzia³u Gospodarki Wodnej Prezydium Woje-

wódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada
1958 r. znak: L. Gw. 855-AW-3/67/57,
zmieniona nastêpnie decyzj¹:

- Kierownika Wydzia³u Gospodarki Wodnej i Ochrony Powie-
trza dla województwa krakowskiego i m. Krakowa Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia
16 grudnia 1971 r. znak: GWOP.I-0530/75/71,
straci³a sw¹ moc.
 Ujêcie wody z rzeki Sanki w km 0 + 375 stanowi jedno

z ujêæ zaopatruj¹cych w wodê miasto Kraków.
 Decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia 4 stycznia 1994 r.

znak: OS.III.6226-1/94 ustanowiono strefê ochrony bezpoœred-
niej ujêcia.

 Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Kra-
kowie, odpowiadaj¹ce za jakoœæ wody podawanej do sieci i jej
produkcjê jest zainteresowane utrzymaniem odpowiedniej ja-

koœci wody w rzece Sance, jako surowca do produkcji wody
pitnej. St¹d Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o usta-
nowienie strefy ochrony poœredniej ujêcia, przedk³adaj¹c "Stu-
dium koncepcyjne strefy" opracowane przez Biuro Studiów
Budownictwa Wodnego i Melioracji w Krakowie, dostosowan¹
do wymagañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony
Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 5 listo-
pada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych
Ÿróde³ i ujêæ wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504).

Zgodnie z tym projektem granica terenu ochrony poœred-
niej pokrywa siê z granic¹ zlewni rzeki Sanki, natomiast strefa
poœrednia wewnêtrzna obejmuje rzekê Sankê i jej dop³ywy na
odcinkach d³ugoœci 9,300 km powy¿ej ujêcia wraz z przylega-
j¹cymi obustronnie do brzegów pasami gruntu o szerokoœci
oko³o 200 m. Szczegó³owy przebieg wyznaczonych granic po-
kazano na mapie topograficznej 1:25 000, stanowi¹cej za³¹cz-
nik Nr 1 niniejszej decyzji oraz na mapach 1:10 000, bêd¹cym
za³¹cznikiem graficznym "Studium koncepcyjnego strefy".

 Projektowana strefa ochronna ujêcia z rzeki Sanki znajdu-
je siê na terenie województwa krakowskiego.

 Na obszarze strefy ochronnej wprowadzono zakazy, naka-
zy i ograniczenia w zakresie u¿ytkowania gruntów i korzysta-
nia z wody, których wykonanie i przestrzeganie spowoduje po-
prawê i ochronê jakoœci wody w rzece Sance.

 Uznaj¹c zasadnoœæ i celowoœæ ustanowienia strefy ochron-
nej z rzeki Sanki orzeczono jak w sentencji.

 Od decyzji niniejszej przys³uguje odwo³anie do Mini-
stra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnic-
twa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - za poœred-
nictwem tut. Wydzia³u.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor
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