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Uchwa³a* Nr XXVII/209/04
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze
so³ectwa £azy.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 26 i art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pó�n. zm.) oraz art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717),
Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala: miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowi-
ce - Przeginia w obszarze so³ectwa £azy.

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia objêto obszar so³ectwa £azy
w jego granicach administracyjnych.
������������
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911210-04 z dnia
9 XII 2004 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿no�æ
uchwa³y w czê�ci:
1)paragrafu 11 ust. 1 w zakresie jego zapisu "warunkiem realiza-

cji takiego przedsiêwziêcia jest sporzadzenie raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko, a w  szczególno�ci wp³ywu na szatê
ro�linn¹, wody podziemne i powierzchniowe oraz krajobraz",

2) wskazuje siê na nieistotne naruszenie prawa w zakresie
paragrafu 17 ust. 2 pkt. 4, paragrafu 18 oraz paragrafu
20 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwa³y.

§ 2

1. Ustalenia planu, w obszarze o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci:
1) przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej

uchwa³y,
2) zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg ro-

dzaju u¿ytkowania okre�lonych w rozdziale II niniejszej
uchwa³y,

3) zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okre-
�lonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y,

4) rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, okre�laj¹cego zasady u¿yt-
kowania terenu,

5) rysunku planu Nr 2 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cz-
nik Nr 2 do niniejszej uchwa³y okre�laj¹cy zasady rozwo-
ju infrastruktury technicznej.

2. Za³¹cznik Nr 3 do³¹czony do niniejszej uchwa³y stanowi
materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny do ustaleñ planu, za-
wiera on uzasadnienie rozwi¹zañ planu w zakresie gospo-
darki wodno-�ciekowej.

§ 3

Okre�lone w § 2 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

§ 4

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Gminy Jerzmanowice - Przeginia, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej,

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymie-
nione w § 1 i § 2 o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

3) prawie ochrony �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
ogó³ aktów prawnych zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska,
w tym ustaw; Prawo ochrony �rodowiska, prawo wodne,
o ochronie przyrody,

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
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5) rysunku planu Nr 1 lub Nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w § 2 pkt 4 lub pkt 5 niniejszej uchwa³y,

6) u¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

7) u¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³-
nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe,

8) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin,

9) zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budyn-
ki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi
o charakterze rolniczym,

10) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze �rodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji celu
publicznego, polegaj¹ce na budowie, rozbudowie obiek-
tów urzêdów, organów w³adzy, administracji, szkó³ publicz-
nych, a tak¿e publicznych obiektów ochrony zdrowia, przed-
szkoli, domów opieki spo³ecznej, placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych, stra¿y po¿arnej itp.,

11) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze �rodków niepublicznych; w szczególno�ci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemio-
s³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze,

12) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêd-
ne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiek-
tów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ korygowany na eta-
pie projektowania inwestycyjnego. Nie ma konieczno�ci
przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozu-
mieniu Ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami z dnia
21sierpnia 1999 r.,

13) wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystê-
puj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿no�ci od g³êbo-
ko�ci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êb-
sze u¿ytkowe poziomy wodono�ne,

14) linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy grunta-
mi pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych wód,
któr¹ stanowi krawêd� brzegu lub linia sta³ego porostu
traw albo linia, któr¹ ustala siê wed³ug �redniego stanu
wody ustalanego przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrologiczno -
meteorologiczn¹ z okresu co najmniej ostatnich 10 lat,

15) powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania
potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolne-
go, bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych,
a tak¿e do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wod-
nych oraz, na zasadach okre�lonych w przepisach odrêb-
nych, amatorskiego po³owu ryb,

16) ochronie �rodowiska - rozumie siê przez to podjêcie lub
zaniechanie dzia³añ, umo¿liwiaj¹ce zachowanie lub przy-
wracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega
w szczególno�ci na:
a) racjonalnym kszta³towaniu �rodowiska i gospodarowa-

niu zasobami �rodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa-
¿onego rozwoju,

b) przeciwdzia³aniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu w³a-

�ciwego,
17) przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ

na �rodowisko rozumie siê przedsiêwziêcia wymienione
i okre�lone rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
24 wrze�nia 2002 r. w sprawie okre�lenia rodzajów przed-

siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). Rozporz¹-
dzenie wydane na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62 z pó�n. zm.),

18) us³ugi nieuci¹¿liwe rozumie siê taki rodzaj us³ug, który
nie wywo³uje uci¹¿liwo�ci dla otoczenia; tj. - jego ewentu-
alna uci¹¿liwo�æ zamyka siê w granicach dzia³ki,

19) zanieczyszczeniu - rozumie siê przez to emisjê, która jest
szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu �rodowiska, powo-
duje szkodê w dobrach materialnych, pogarsza walory es-
tetyczne �rodowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi
sposobami korzystania ze �rodowiska,

20) ha³asie - rozumie siê przez to d�wiêki o czêstotliwo�ciach
od 16 Hz do 16.000 Hz,

21) poziomie ha³asu - rozumie siê przez to równowa¿ny po-
ziom d�wiêku A wyra¿ony w decybelach (dB),

22) nieczysto�ciach ciek³ych - rozumie siê przez to �cieki gro-
madzone przej�ciowo np. w zbiornikach bezodp³ywowych,

23) odpadach - rozumie siê przez to odpady w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. odrêbnych.

§ 5

1. Okre�lone w § 2 pkt 3 zasady zagospodarowania terenu wg
rodzaju u¿ytkowania obejmuj¹:
� podstawowy rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie podstawo-

we w rozumieniu § 4 pkt 5),
� dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopusz-

czalne w rozumieniu § 4 pkt 6).
2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okre-

�lony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹-
zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi (ozna-
czonymi lini¹ przerywan¹).

3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e byæ
zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym.

4. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych mo¿e byæ
u�ci�lony na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu
zagospodarowania dzia³ki, z tolerancj¹ do 10 metrów w sto-
sunku do jej przebiegu okre�lonego na rysunku planu

5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgranicza-
j¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w
u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu wa-
runków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami szczególnymi,
na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach.

6. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci infra-
struktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹-
dzeñ (np. stacji transformatorowych) okre�laj¹ zasadê ob-
s³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó-
³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okre�lony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodno�ci tych inwe-
stycji z planem jest utrzymanie okre�lonej na rysunku planu
Nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹-
zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszcze-
gó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie
mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi te-
renu w zakresie infrastruktury technicznej okre�lon¹ w § 17.

§ 6

Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
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1. W celu zachowania szczególnie wysokich warto�ci przyrodni-
czych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje
siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania �rodowiska
we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z:
1) obowi¹zuj¹cym prawem ochrony �rodowiska, ustaw¹

prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze oraz innymi
przepisami odrêbnymi,

2) rozporz¹dzeniem Nr 28 Wojewody Krakowskiego z dnia
15 pa�dziernika 1998 r. w sprawie Zespo³u Jurajskich
Parków Krajobrazowych i Planem ochrony Zespo³u Ju-
rajskich Parków Krajobrazowych,

3) ustaleniami okre�lonymi w niniejszej uchwale.
2. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-

nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê konieczno�æ wy-
posa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia in-
frastruktury technicznej przez które rozumie siê sieci: ener-
getyczne, gazowe, wodoci¹gowe, kanalizacyjne.

3. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych na
obszarze gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
�ciekowej.

4. Na ca³ym obszarze gminy zabrania siê wprowadzania �cie-
ków; bezpo�rednio do poziomów wodono�nych wód pod-
ziemnych, do wód powierzchniowych oraz do ziemi za wy-
j¹tkiem wód opadowych odprowadzanych do gruntu z po-
wierzchni dachowych i nawierzchni przeznaczonych wy³¹cz-
nie dla ruchu pieszego.

5. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw ustala siê indywidualny sposób
zaopatrzenia obiektów w ciep³o, z obowi¹zkiem zastoso-
wania urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie przekraczania stan-
dardów jako�ci �rodowiska. Zaleca siê wykorzystanie ni-
skoemisyjnych no�ników energii jak gaz, energia elektrycz-
na, lekki olej opa³owy, itp.

6. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizo-
wanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie indywidual-
nych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porz¹dku i czy-
sto�ci w gminach. Nak³ada siê obowi¹zek segregacji od-
padów u �ród³a ich powstawania. Na podstawie obowi¹-
zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa.

7. W prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej obowi¹zuj¹ w po-
stêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania okre-
�lone w przepisach odrêbnych.

8. W obszarze planu wprowadza siê zakaz przetwarzania i gro-
madzenia w celu przetwarzania odpadów niebezpiecznych
w rozumieniu przepisów odrêbnych .

9. Zgodnie z przepisami odrêbnymi wskazuje siê tereny wy-
znaczone niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów terenów
dla których okre�lone zosta³y dopuszczalne poziomy ha³a-
su w �rodowisku.
1) pod zabudowê mieszkaniow¹ - oznaczone symbolem M,
2) pod szko³y i domy opieki spo³ecznej - oznaczone symbo-

lem UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie prze-
znaczenia),

3) pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y - UP (dla terenów mieszcz¹-
cych siê w zakresie przeznaczenia).

10. Na podstawie przepisów odrêbnych, w celu zachowania
cennych ekosystemów, ró¿norodno�ci biologicznej i utrzy-
mania równowagi przyrodniczej, wprowadza siê na ca³ym
obszarze planu zakaz wylesieñ, usuwania zadrzewieñ i za-
krzewieñ �ródpolnych.

11. W terenach budowlanych przyleg³ych do terenów le�nych,
budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿

30 m od lasu. Od tej zasady mo¿na odst¹piæ w sytuacjach
szczególnych (np. gdy teren jest ju¿ czê�ciowo zabudowa-
ny lub teren powierzchni le�nej przylegaj¹cej jest niewielki
(0,10 - 1,0ha) oraz innych uzgodnionych z Nadle�nictwem.

12. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów
handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza
1000 m2.

13. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytko-
wania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwo�ci realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿li-
wo�æ realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
obiektów tego typu pod warunkiem zachowania minimal-
nej odleg³o�ci 150m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.

14. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem tere-
nów zagospodarowanych i do zagospodarowania kubatu-
rowego w dostosowaniu do wymagañ okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych nale¿y wykonaæ: sieæ hydrantów ze-
wnêtrznych zapewniaj¹cych odpowiedni¹ ilo�æ wody do
gaszenia oraz drogi po¿arowe, zapewniaj¹ce dojazd jed-
nostek ratowniczych do obiektów.

§ 7

Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i remontowanej zabudowy oraz warunki podzia³u terenów na
nowe dzia³ki budowlane:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³-

ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodze-
nia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz
zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech
lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania i na-
wi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej w celu harmo-
nijnego wkomponowania nowych elementów zagospoda-
rowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o-
¿enie terenu, jego widoczno�æ na i z tych terenów. Nale¿y
dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c
obiektom funkcjonalno�æ i estetykê.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) kszta³t bry³y:

� preferowany horyzontalny. Szeroko�æ traktu okre�la-
j¹cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiêto�æ dachu nie
mo¿e przekraczaæ 9,0 m. dla zabudowy mieszkanio-
wej;

� rzut poziomy - preferowany prostok¹tny wyd³u¿ony
z dopuszczeniem ryzalitów,

2) dach:
� wielospadowy w tym dwuspadowy, symetryczny o na-

chyleniu po³aci 370¸450 z dopuszczalnymi naczó³kami,
z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku
o maksymalnej wysoko�ci do kalenicy 9,0 m, mierzo-
nej przy g³ównym wej�ciu do budynku. Obowi¹zuje
zakaz realizacji dachów nie posiadaj¹cych kalenicy.
Dach z wyra�nie akcentowan¹ lini¹ okapu. Wysoko�æ
obiektu liczona od projektowanego poziomu terenu do
okapu wynosi maksymalnie - 4,5 m dla zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej, - 7 m dla obiektów us³ug
publicznych UP i us³ugowych mieszcz¹cych siê w prze-
znaczeniu UCI. Minimalny wysiêg okapu oraz wiatrow-
nic poza �cianê szczytow¹ nie mo¿e byæ mniejszy ni¿
0,6 m, dopuszczalne jest wprowadzanie daszków nad
przybudówkami. Zalecana jest jednorodno�æ form da-
chu w ramach jednego budynku,

� pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszczone ró¿-
ne materia³y i elementy o fakturze dachówek,
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� lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym bu-
dynku, ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ
1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a mini-
malna odleg³o�æ lukarny od �ciany elewacji poprzecz-
nej -1,5 m, dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

3) �ciany budynków:
� zalecane wyra�ne akcentowanie poziomów okapów

oraz coko³u, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki i fak-
tur ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na wy-
soko�ci linii okapu w �cianach szczytowych,

� �ciany budynków niemieszkalnych - zalecane nawi¹-
zanie do tradycji �cian kamiennych (w materiale, fak-
turze i artykulacji),

� otwory okienne - prostok¹tne o pionowej artykulacji;
zalecane zdwojone w �cianach kalenicowych o drob-
nej artykulacji i symetrycznych podzia³ach stolarki,
w kompozycji szczytu zachowaæ symetriê rozmieszcze-
nia otworów,

� otwory drzwiowe - prostok¹tne o pionowej artykulacji,
4) kolorystyka:

� �cian - zalecana jasna lub bardzo jasna,
� dachu - zalecane tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do kolo-

ru czerwonego i br¹zowego), kolorystyka kominów i in-
nych elementów wystêpuj¹cych na dachu powinna byæ
stonowana z kolorystyk¹ dachu,

5) mikroniwelacja terenu dzia³ki:
� maksymalne nasypy do 0,5 m, maksymalne wykopy

do 1,0 m.
3. W przypadkach szczególnych dopuszcza siê lokalizowanie

obiektów kubaturowych w granicach dzia³ki jak i w odleg³o-
�ci 1,5 m od granic dzia³ki budowlanej przylegaj¹cej do tere-
nu niezabudowanego.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów na
dzia³ki budowlane minimalne wielko�ci dzia³ek :
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi

nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szeroko�æ dzia³ki wyno-
si 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do-
puszcza siê zabudowê dzia³ki o innych parametrach ni¿
wy¿ej podana, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naru-
szenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa
dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W ob-
rêbie dzia³ki zagrodowej winny siê znale�æ 2 sta³e miej-
sca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika,

2) dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej minimalna po-
wierzchnia dzia³ki dla jednego budynku wynosi 700 m2.
Minimalna szeroko�æ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹ce-
go wynosi 18 m. Minimalna szeroko�æ dzia³ki dla budyn-
ku w zabudowie bli�niaczej wynosi 14 m. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê
dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod wa-
runkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzen-
nego w tym rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy prze-
pisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cz-
nej funkcji mieszkaniowej winny siê znale�æ 2 sta³e miej-
sca postojowe,

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej minimalna po-
wierzchnia dzia³ki wynosi 700 m2, minimalna szeroko�æ dzia³-
ki nie mniej ni¿ 18 m. Ilo�æ miejsc parkingowych na dzia³ce
mieszkaniowo-us³ugowej, nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrze-
by mieszkañców (2) + ilo�æ miejsc parkingowych dla klien-
tów, w zwi¹zku z tym wielko�æ dzia³ki jest �ci�le zwi¹zana
z rodzajem prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej,

4) dla obiektów us³ugowych wielko�æ dzia³ki jest uzale¿nio-
na od rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci us³ugowej. W ra-
mach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna

liczba miejsc parkingowych w zale¿no�ci od wielko�ci ogól-
nej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹-

cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludno�ci wymaga-
ne jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej,

b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni
ogólnej,

c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na
4-6 miejsc konsumpcyjnych,

5) dopuszcza siê mo¿liwo�æ podzia³u dzia³ki zabudowanej
o innych parametrach ni¿ wymienione powy¿ej w sytu-
acji:
a) rozdzielania maj¹tku w postêpowaniu s¹dowym,
b) w procedurze wyodrêbniania lokali w obiekcie,

6) w przypadku kiedy dzielona dzia³ka ma powierzchniê nie
mniejsz¹ ni¿ 12 arów, a nowopowsta³e dzia³ki mieæ bêd¹
powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ 6 arów, pod warunkiem, ¿e
nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym
rejonie, a zabudowa nie naruszy przepisów prawa bu-
dowlanego.

5. W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej lub
zagrodowej lub mieszkaniowo-us³ugowej mo¿na zlokalizo-
waæ jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno-us³ugowy.

6. Powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki:
a) po³o¿onej na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego

i zagrodowego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% jej po-
wierzchni,

b) po³o¿onej na terenach mieszkaniowo - us³ugowych nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30% jej powierzchni,

c) po³o¿onej na terenach us³ug nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
30% jej powierzchni.

7. Istniej¹ce obiekty us³ugowe, mieszkaniowe i gospodarcze
pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy
zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cymi dla stref polityki prze-
strzennej zapisanymi w rozdziale III niniejszych ustaleñ.

Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW

(rodzaj u¿ytkowania)

§ 8

1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jed-
norodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz zabudowê zagrodow¹ dla
rolników.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych, zajmuj¹cych

czê�æ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne,

2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych, zajmuj¹cych czê�æ
wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki miesz-
kalne,

3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zago-
spodarowaniem,

4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),

5) zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportu i rekreacji.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych

w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
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2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania pod-
stawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy pro-
gramu ustalonego w ust. 2 pkt 5). Ustalone proporcje nie
dotycz¹ gospodarstw agroturystycznych w odniesieniu
do wynajmowanej pow. mieszkaniowej.

§ 9

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowê us³ugow¹ o charakterze publicznym z zakresu
o�wiaty, kultury, zdrowia, opieki spo³ecznej i bezpieczeñstwa.

2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UP, pozostawia siê do utrzymania, przekszta³-
ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podsta-
wowego i dopuszczalnego tego terenu.

3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i pod-

porz¹dkowanych u¿ytkowaniu podstawowemu,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych

parkingów,
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki,
5) zieleni urz¹dzonej.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi-
³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-
go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 4 pkt 5).

§ 10

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu po-
nadlokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UC I.

2. W celu zapewnienia nale¿ytego wykorzystania terenu dla
projektowanej i istniej¹cej zabudowy i zagospodarowania
terenu wprowadza siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce pro-
gramu i rodzaju u¿ytkowania podstawowego, które winno
obejmowaæ:
1) o�rodki handlowo-us³ugowe o znaczeniu ponadlokalnym,
2) o�rodki administracyjno kulturowe o znaczeniu ponadlo-

kalnym.
3. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach us³ug komer-

cyjnych UC I, pozostawia siê do adaptacji, modernizacji, prze-
kszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania
podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.

4. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7
oraz zasady dotycz¹ce form i gabarytów obiektów i zago-
spodarowania, które zosta³y szczegó³owo okre�lone dla
obszaru Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego
otuliny w za³¹czniku Nr 1.

5 Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów us³ug publicznych np. z zakresu administracji,

zdrowia i o�wiaty,

2) pojedynczych obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych
o znaczeniu lokalnym,

3) pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkañ dla
obs³ugi i dozoru,

4) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
5) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkin-

gów w wielko�ci dostosowanej do potrzeb i wska�ników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alno�ci komer-
cyjnej,

6) zieleni urz¹dzonej.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych

w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 4 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi-
³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-
go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 5 pkt 6),

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-
nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu.

§ 11

1. Wyznacza siê tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni
oznaczone na rysunku planu symbolem UT obejmuj¹ce te-
reny szczególnie predysponowane dla lokalizacji urz¹dzeñ
i us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem. Ustaleniem
objêto znaczne tereny otwarte, posiadaj¹ce szczególne za-
soby i atrakcje przyrodnicze.
W granicach tych obszarów wyznacza siê tereny koncentra-
cji urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UT1. W ich ramach ustala siê mo¿li-
wo�æ realizacji obiektów kubaturowych zwi¹zanych z obs³ug¹
ruchu turystycznego typu, motel, zajazd, hotel, schronisko
z mo¿liwo�ci¹ realizacji us³ug i urz¹dzeñ gastronomicznych
i innych komercyjnych oraz ró¿norodnych obiektów sporto-
wych wraz z koniecznym zapleczem gospodarczo-technicz-
nym. Warunkiem realizacji takiego przedsiêwziêcia jest spo-
rz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko a w szcze-
gólno�ci ocena wp³ywu na szatê ro�linn¹, wody podziemne
i powierzchniowe oraz krajobraz.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów

w wielko�ci dostosowanej do potrzeb i wska�ników zwi¹za-
nych z rodzajem prowadzonej dzia³alno�ci komercyjnej,

3) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach

u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów

zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi-
³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia.

§ 12

1. Wyznacza siê tereny zieleni le�nej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem grun-
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tów pod lasy Tereny potencjalnych dolesieñ oznaczono na
rysunku symbolem ZL1. W celu ochrony wprowadza siê za-
kaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze
tego u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezpo�rednio s³u-
¿¹cym dzia³alno�ci le�nej.
Zaleca siê opracowanie programu zalesieñ uwzglêdniaj¹-
cy wymogi ochrony przyrody i krajobrazu. Program winien
okre�laæ miejsca zalesieñ i zakrzewieñ, warunki ich wpro-
wadzania uwzglêdniaj¹ce potrzeby ochrony siedlisk i ochro-
ny gatunkowej ro�lin i zwierz¹t, dobór gatunkowy nasa-
dzeñ.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ

turystyki, sportu i rekreacji,
2) realizacji elementów ma³ej architektury (wy³¹cznie dla

realizacji urz¹dzeñ wymienionych w pkt 1),
3) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie

w przypadku wykazania braku mo¿liwo�ci innego ni¿ przez
tereny le�ne tasowania przebiegu sieci),

4) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci
dróg le�nych).

3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wymie-
nionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i cha-
rakteru u¿ytkowania podstawowego.

§ 13

1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie wê-
z³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczê�ciej tereny
otwarte niezainwestowane, tylko czê�ciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia �ródpolne,
pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ od intensywnego zagospodaro-
wania itp. W celu ochrony tych obszarów wprowadza siê
zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach
tego u¿ytkowania oraz grodzenia obiektów i dzia³ek, a dla
istniej¹cych wprowadza siê zakaz poszerzania ogrodzeñ poza
granice wyznaczone istniej¹cym obrysem. Wprowadza siê
zakaz melioracji odwadniaj¹cych tych terenów.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ realizacji:
1) wprowadzania zalesieñ, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
2) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ

sportu i rekreacji,
3) doj�æ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i za-

tok postojowych oraz �cie¿ek rowerowych wy³¹cznie
w oparciu o istniej¹c¹ sieæ dróg i szlaków turystycznych,

4) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej; wy³¹cznie
w przypadku wykazania braku mo¿liwo�ci innego ni¿ przez
tereny le�ne tasowania przebiegu sieci

5) utrzymanie istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-
gowych z mo¿liwo�ci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwo�ci powiêkszenia kubatury budynku, z za-
chowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okre-
�lonych w § 6 i 7.

3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania do-
puszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest:
1) dostosowanie charakteru i wymogów do u¿ytkowania

podstawowego,
2) spe³nienie warunków ustaleñ obowi¹zuj¹cych dla stref

polityki przestrzennej okre�lonych w rozdziale III w zakre-
sie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.

§ 14

1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod uprawy polowe. W celu ochrony krajobrazu i zaso-
bów przyrodniczych obszaru oraz przed nadmiernym rozpro-
szeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych
obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowania.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ:
1) utrzymania istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-

gowych z mo¿liwo�ci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwo�ci¹ powiêkszenia kubatury budynku, z za-
chowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okre-
�lonych w § 6 i 7,

2) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ
sportu i rekreacji,

3) realizacji elementów ma³ej architektury,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
5) doj�æ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i za-

tok postojowych oraz �cie¿ek rowerowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych

w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.

§ 15

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komuni-
kacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi
i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KL (lokalna)
KD (dojazdowa)
Odcinki dróg i ulic klas KL i KD realizuj¹ wewnêtrzne powi¹-
zania komunikacyjne.

2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adno�ci skali planu) dla
poszczególnych klas ulic i dróg:
1) ulice i drogi klasy L    12 m,
2) ulice klasy D                  8 m,
3) drogi klasy D              10 m.
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okre�la rysunek planu.
Ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parametrów technicz-
nych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych
klas ulic z przepisami odrêbnymi.

3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹-

cych ulic klas L, D,
2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii

rozgraniczaj¹cych ulic D.
4. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-

mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KL, KD mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzy-
skania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia

infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia ochrony pieszych przed

warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci

komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury.
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5. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KL i KD mog¹ byæ:
1) ci¹gi infrastruktury technicznej,
2) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
3) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci ko-

munikacyjnej.
6. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹ istniej¹ce ulice dojazdowe

do poszczególnych enklaw zabudowy; na nowych terenach
przeznaczonych pod zabudowê uk³ad zapisany w planie mo¿e
byæ uzupe³niony o odcinki ulic dojazdowych zapewniaj¹cych
prawid³ow¹ obs³ugê dzia³ek. W tych przypadkach szeroko-
�ci pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pie-
szych powinny byæ dostosowane do potrzeb; nie powinny
byæ one mniejsze ni¿ wynika to z warunków okre�lonych
w przepisach dotycz¹cych dróg po¿arowych.

7. Przebiegi magistralnych i lokalnych ci¹gów rowerowych
oznaczono na rysunku planu; przewiduje siê mo¿liwo�ci ich
prowadzenia jako:
1) wydzielone drogi rowerowe,
2) pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników lub jezd-

ni,
3) ci¹gi pieszo-rowerowe,
4) oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami i dro-

gami o ma³ym natê¿eniu ruchu.

RODZIA£ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

 WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

§ 16

Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okre�lonych na rysunku planu. Obo-
wi¹zuj¹ce w nich zasady okre�lono w § 17, § 18, § 19, § 20, § 21,
§ 22, niniejszego rozdzia³u.

§ 17

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obsza-
ru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹c¹
obszar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹-
ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturo-
wego ustala siê:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê z wód podziemnych jurajskiego poziomu wo-
dono�nego za po�rednictwem wodoci¹gów wiejskich
dzia³aj¹cych na obszarze gminy, a mianowicie:
- wodoci¹gu "£azy" i "£azy - Jawor";

b) zwiêkszenie niezawodno�ci pracy wodoci¹gów - po-
przez ich modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹go-
wej rozprowadzaj¹cej, zwiêkszenie pojemno�ci zbior-
ników wyrównawczych, realizacjê hydroforni dla te-
renów wy¿ej po³o¿onych;

c) realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej dla nowo
wprowadzonej zabudowy - w oparciu o zasilanie z ist-
niej¹cej sieci wodoci¹gowej;

d) prawid³owe gospodarowanie zasobami wód, ich ochro-
na przed nadmiern¹ eksploatacj¹, poszukiwanie no-
wych �róde³ wody dla wodoci¹gów, których zasoby s¹
niewystarczaj¹ce dla pokrycia potrzeb nowo wprowa-
dzonych terenów zabudowy mieszkaniowej.

e) likwidacja strat wody na sieci wodoci¹gów wiejskich.
Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê zawiera aneks Nr 1 stanowi¹cy integraln¹
czê�æ niniejszych ustaleñ;

2) w zakresie odprowadzenia �cieków:
a) obszar gminy jako po³o¿ony w strefie ochronnej ujêcia

wody pitnej na rz. Rudawie - podlega ochronie statuto-
wej o ustaleniach okre�lonych w decyzji WO� UW
w Krakowie nr III-6210-1/5/97 z dnia 15.04.1997 r.;

b) obowi¹zuje zasada bezwzglêdnego odprowadzania
�cieków do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹ �cie-
ków, co zostanie osi¹gniête przez realizacjê nastêpu-
j¹cych systemów kanalizacji sanitarnej:
� Systemu "Jerzmanowice - S¹spów - £azy" z oczysz-

czalni¹ w Jerzmanowicach lub w Szklarach,
c) systemem obowi¹zuj¹cym na terenie gminy - jest sys-

tem kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie re-
alizacjê kanalizacji sanitarnej,

d) poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indywi-
dualnego unieszkodliwiana i oczyszczania z dopuszcze-
niem odprowadzenia �cieków do szczelnych zbiorników
wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyncze te-
reny zabudowy rozproszonej, jednak¿e po³o¿one poza
obszarem �ródliskowym oraz poza obszarem strefy
ochronnej WTOP ujêcia wody pitnej na rz. Rudawie,

e) wprowadza siê obowi¹zek wyposa¿enia lokalnych
oczyszczalni �cieków w stacje zlewne, w przypadku
gdy pod³¹czenie wszystkich nieruchomo�ci do sieci
kanalizacyjnej jest niemo¿liwe lub powoduje nadmier-
ne koszty

Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie odpro-
wadzenia �cieków zawiera za³¹cznik Nr 1 stanowi¹cy in-
tegraln¹ czê�æ niniejszych ustaleñ,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
Aktualnie wszystkie wsie gminy s¹ zgazyfikowane Prze-
widuje siê utrzymanie obecnych zasad zaopatrzenia gmi-
ny w gaz. G³ównym �ród³em zasilania gminy w gaz pozo-
stanie stacja redukcyjna gazu I stopnia w Wielkiej Wsi
oraz magistralny gazoci¹g �rednioprê¿ny f 350 przebie-
gaj¹cy przez teren gminy. System sieci �redniego ci�nie-
nia bêdzie równie¿ dosilany od strony gminy Krzeszowi-
ce. Istniej¹ce sieci �rednioprê¿ne na terenie gminy Jerz-
manowice wspó³pracowaæ bêd¹ w powi¹zaniu z sieciami
gmin s¹siednich; Ska³a, Su³oszowa i Krzeszowice.
Zak³ada siê rozbudowê sieci �redniego ci�nienia w stre-
fie projektowanego najwiêkszego zainwestowania na te-
renach wsi Jerzmanowice w miarê poszerzania terenów
budowlanych. Przewiduje siê u¿ytkowanie gazu do celów
komunalnych oraz grzewczych.
Przewidywana docelowo ilo�æ mieszkañców gminy wy-
nosi 11200.
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla po-
trzeb mieszkañców gminy z uwzglêdnieniem u¿ytkowa-
nia gazu do ogrzewania pomieszczeñ wyniesie docelowo
(przy za³o¿eniu 90% gazyfikacji) -1240 Nm3/h.
Zapotrzebowanie gazu dla innych odbiorców /us³ugi han-
dlu, motel i.t.p./ przyjêto w wysoko�ci 15 % zapotrzebo-
wania gazu przez mieszkañców tj. 186 Nm3/h .
Ogó³em maksymalne zapotrzebowanie godzinowe
1425 Nm3/h
Zapotrzebowanie roczne 8,6 mln Nm3./rok
Przez teren gminy przebiega trasa magistralnego gazo-
ci¹gu wysokoprê¿nego f 500 CN 6,3 MPa relacji Wêgrzce
Wielkie - Zederman -D¹browa Górnicza, Przewiduje siê
utrzymanie przebiegu w/w gazoci¹gu bez zmian z koniecz-
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no�ci¹ zachowania stref ochronnych do zabudowy. Gazo-
ci¹g ten zosta³ zrealizowany przed wej�ciem w ¿ycie Roz-
porz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
(D.U. Nr 97/2001) i zgodnie z § 89 nie stosuje siê do niego
nowych przepisów dotycz¹cych wielko�ci technicznych
stref.
Zgodnie z zaleceniem Rejonowego Oddzia³u Przesy³u
w Tarnowie, Jednostce Terenowej w Krakowie wymaga-
ne minimalne odleg³o�ci konieczne do zachowania od osi
tego gazoci¹gu w ka¿da stronê wynosz¹ odpowiednio :
� dla pojedynczych budynków mieszkalnych - 16 m,
� dla budynków u¿yteczno�ci publicznej - 30 m,
� dla wolno stoj¹cych budynków niemieszkalnych - 15 m.
Przebieg gazoci¹gów �redniego ci�nienia nie stwarza
ograniczeñ urbanistycznych,

4) w zakresie elektroenergetyki:
Istniej¹cy na obszarze gminy system elektroenergetycz-
ny jest bardzo dobrze rozwiniêty, w pe³ni dostosowany
do obecnego zainwestowania.
Dla rozbudowy systemu elektroenergetycznego przyjmo-
wano nastêpuj¹ce uwarunkowania i za³o¿enia:
� dobry stan techniczny istniej¹cych i pracuj¹cych sieci i

urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
� istniej¹cy zakres administrowania i w³asno�ci sieci i

urz¹dzeñ przez Zak³ad Energetyczny Kraków S.A. i
Bêdziñski Zak³ad Energetyczny S.A.,

� niewielki - przyjmowany w projekcie planu zagospoda-
rowania przestrzennego wzrost liczby mieszkañców -
do roku 2020 nie przekroczy 8,5% (na koniec 2001 roku
gminê zamieszkiwa³o 10326 mieszkañców),

� niewielki wzrost - w projekcie niniejszego planu - no-
wych terenów wskazywanych do zainwestowania,

� pe³ne zgazyfikowanie ca³ego obszaru gminy,
� aktualne zu¿ycie energii elektrycznej przez odbiorców

w gminie - oko³o 1,27 MWh/r/odb (oko³o 4600 MWh/r
przez odbiorców w gminie w 2001 r.),

� stopniowy wzrost zu¿ycia energii zgodny z przyjêtymi
za³o¿eniami polityki energetycznej kraju,

� rozmieszczenie istniej¹cej zabudowy,
� rozmieszczenie pracuj¹cych stacji transformatorowych,
� moce nominalne zainstalowanych pracuj¹cych transfor-

matorów, uk³ad linii 15 kV, d³ugo�ci obwodów linii NN,
� wzrost poziomu wyposa¿enia gospodarstw domowych

w odbiorniki energii elektrycznej,
� rozbudowê o�wietlenia dróg i wzrastaj¹ce potrzeby

mocy na ten cel.
Po przyjêciu wy¿ej wymienionych uwarunkowañ i za³o-
¿eñ oraz wykonaniu stosownych analiz - w obszarze gmi-
ny z zakresu elektroenergetyki projektuje siê:
budowê 8 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z
liniami zasilaj¹cymi 15 kV
T1 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,9 km)  w S¹spowie
T2 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 1,1 km)  w Czubrowicach
T3 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,35 km)  w Przegini
T4 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,3 km)  w £azach
T5 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,5 km)  w Jerzmanowicach
T6 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,15 km)  w Jerzmanowicach
T7 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,4 km)  w Jerzmanowicach
T8 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,3 km)  w Jerzmanowicach
� E1 - przebudowê odcinka - ok. 0,7 km - napowietrznej

linii 15 kV w S¹spowie dla usuniêcia kolizji z nowym
projektowanym przebiegiem drogi Kraków - Olkusz,

� E2 -przebudowê odcinka - ok.1,0 km - napowietrznej
linii 15kV w Jerzmanowicach dla usuniêcia kolizji z te-
renem wskazanym pod zabudowê mieszkaniow¹,

� E3 -przebudowê odcinka - ok. 1,8 km - napowietrznej
linii 15 kV w Przegini dla usuniêcia kolizji z terenem
wskazanym pod zabudowê mieszkaniow¹,

� w miarê narastaj¹cych potrzeb na energiê - wymianê
pracuj¹cych transformatorów na jednostki o wiêkszych
mocach,

� budowê nowych linii NN (w miarê narastaj¹cych potrzeb)
w celu zasilania nowego zainwestowania oraz dostoso-
wania d³ugo�ci obwodów do zalecanych (0,8 - 1,0 km) dla
zapewnienia dostawy energii prawid³owej jako�ci.

Wskazane (projektowane) lokalizacje projektowanych sta-
cji transformatorowych i trasy nowych linii 15 kV nie maj¹
charakteru obligatoryjnego. Szczegó³owe lokalizacje i tra-
sy ustalone bêd¹ w fazie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla poszczególnych inwesty-
cji zgodnie z normami bran¿owymi (PN - 05100) i przepi-
sami dla stref Ojcowskiego Parku Narodowego i Juraj-
skiego Parku Krajobrazowego.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na
obszarze gminy z zakresu elektroenergetyki:
a) zachowanie w obszarze opracowywanego planu - miej-

scowo�ci Gotkowice - rozdzielni sieciowej 15 kV "RS
Gotkowice", ozn. na rys. planu symbolem EE,

b) zachowanie funkcjonuj¹cego dotychczas uk³adu sieci
15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

c) utrzymanie wzd³u¿ istniej¹cych linii 15 kV i zabezpie-
czenie wzd³u¿ projektowanych linii 15 kV - w celu ochro-
ny osób i mienia - pasów ograniczonego u¿ytkowania
terenu zgodnie z przepisami Polskich Norm,

d) przebudowê koliduj¹cych linii 15 kV z terenami wyzna-
czonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ w Jerzmano-
wicach (ozn. na rys. E1),

e) budowê 8 szt stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz
z liniami zasilaj¹cymi 15kV (ozn. na rys. T1¸ T8),

f) rozbudowê sieci NN oraz wymianê pracuj¹cych transfor-
matorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu pokrycia
wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia nieza-
wodno�ci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,

g) obowi¹zek uzgodnienia z Zarz¹dami: Ojcowskiego Par-
ku Narodowego i Jurajskich Parków Krajobrazowych
projektów sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

Ponadto na podst. art. 73.2. UPO� postuluje siê dla re-
montów kapitalnych i budowy nowych linii przesy³owych
wykonanie ich jako podziemne,

5) w zakresie telekomunikacji - Ustala siê nastêpuj¹ce zasa-
dy obs³ugi:
� zachowuje siê istniej¹cy system ³¹czno�ci przewodo-

wej w oparciu o automatyczne centrale telefoniczne
w Przegini i Jerzmanowicach,

� stwarzanie mo¿liwo�ci dla sukcesywnej rozbudowy sie-
ci abonenckich w celu zaspokojenia potrzeb ³¹czno�ci
wszystkich zainteresowanych poprzez zapewnienie i za-
chowanie rezerw terenowych dla lokalizowania sieci,

� uzyskanie wska�nika nasycenia gminy w telefony na
poziomie woj. Ma³opolskiego tj. 200 abonentów na
1,0 ty�. mieszkañców,

� dalsze wspieranie rozwoju telefonii bezprzewodowej
poprzez umo¿liwianie lokalizacji na terenie gminy od-
powiednich urz¹dzeñ (maszty przesy³owe, wzmacnia-
cze, przeka�niki).

§ 18

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³y-
wów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewow¹) o zasiêgu
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okre�lonym na rysunki planu nr1. Granice strefy obejmuj¹
tereny zagro¿one zalaniem wod¹ powodziow¹ Q1% oraz
obszary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak od-
p³ywu spowodowanymi wysokimi stanami wód w rzece.

2. W strefie wprowadza siê:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie

mieszkalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y po-
byt ludzi,

2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do utrzyma-
nia, z mo¿liwo�ci¹ rozbudowy pod warunkiem przepro-
wadzenia szczegó³owych badañ �wiadcz¹cych o mo¿li-
wo�ci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zago-
spodarowania terenu,

3) jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy to zieleñ niska nie urz¹dzona, ³¹ki i pastwiska.

§ 19

W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich war-
to�ci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy
"B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej.
"W" ochrony Archeologicznej.
1. W celu ochrony szczególnych warto�ci zabytkowych wyzna-

cza siê strefê "B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej
obejmuj¹c¹ tereny istniej¹cych skupisk zabudowy posiada-
j¹cych cechy budownictwa zabytkowego i tradycyjnego
W obszarze strefy, która ma charakter budowlany, nale¿y
zachowaæ historyczn¹ dyspozycjê przestrzenn¹, zespo³ów
osiedleñczych wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zieleni¹ wy-
sok¹ wzd³u¿ dróg i cieków wodnych.
Dzia³alno�æ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewentu-
alna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom:
1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej

w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasada-
mi zagospodarowania obszaru,

2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posia-
daæ cech tradycyjne (bry³ê, formê),

3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudow¹
istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz zurbanizowany,

4) lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakte-
rze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia
degradacji krajobrazu miejscowo�ci,

5) nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji (lub do
niej podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabytkowy
charakter,

6) obiekty zabytkowe znajduj¹ce siê w obszarze opracowa-
nia, nale¿y chroniæ, nie s¹ one wpisane do rejestru zabyt-
ków, ale oczekuj¹ce na ten zapis. Szczegó³owy wykaz tych
obiektów zamieszczono poni¿ej:
32. Kapliczka (zmiana pokrycia dachu 1945r.) murow.
XVII/XVIII w.
33. Zespó³ dworski (u¿ytkowany przez szko³ê)
a. dwór   (przebudowa 1920r.) murow. XIX w.
b. park krajobrazowy   XIX/XX w.
34. Zagroda nr 15 w³: W³adys³aw Gzyl
a. dom  drewn.- murow. 1917 r.
b. obora murow. ok. 1900 r.
c. stodo³a drewn. 2 po³. XIX w.
d. spichlerz   (przebudowa 1918 r.) drewn. XIX w.
35. Zagroda nr 69 w³: Boles³aw Sroka
a. dom  drewn  1907 r.
b. budynek gospod. drewn. 1907r.
c. piwnica (przebudowa 1982r.) murow. 1900 r.
36. Zagroda nr 80  w³: Mieczys³aw Siudek
a. dom  drewn  ok. 1900 r.

b. budynek gospod. drewn.- murow. ok. 1900 r.
c. stodo³a (przebudowa 1982 r.) drewn.- murow. ok. 1900 r.
37. Zagroda nr 82 w³: Maria Ferdek
a. stodo³a drewn  po³. XIXw.
b. spichlerz drewn. po³. XIXw.
38. Spichlerz w zagrodzie nr 76 drewn. 1916 r. w³: Irena
Natkaniec

2. Stref¹ "W" Ochrony Archeologicznej objêto stanowiska ar-
cheologiczne wyznaczone na podstawie specjalistycznych
badañ i zaewidencjonowane w do³¹czonym do niniejszego
opracowania wykazie. Obszary stanowisk archeologicznych
zosta³y oznaczone na rysunku planu Nr 1. Wchodz¹ce w sk³ad
strefy stanowiska archeologiczne dziel¹ siê na trzy katego-
rie w zale¿no�ci od ich warto�ci naukowo-konserwatorskich
tj. od wielko�ci i rodzaju danego obiektu, jego funkcji, przy-
nale¿no�ci chronologiczno-kulturowej, stopnia rozpoznania
oraz stopnia zagro¿enia.
Stanowiska kategorii pierwszej s¹ wpisane lub przewidzia-
ne do wpisu do rejestru zabytków nieruchomych wojewódz-
twa krakowskiego. W obszarze wsi wystêpuje jedno stano-
wisko I kategorii - obozowisko jaskiniowe. W sk³ad tej kate-
gorii stanowisk wchodz¹ obiekty tworz¹ce rezerwaty arche-
ologiczne o szczególnie du¿ej warto�ci naukowo-konserwa-
torskiej. Obiekty te s¹ przeznaczone do trwa³ego i bezwzglêd-
nego zachowania.
 Stanowiska kategorii drugiej s¹ przewidziane do wpisu do
rejestru zabytków nieruchomych województwa ma³opolskie-
go. W obszarze wsi wystêpuje jedno stanowisko II kategorii
-- neolityczna pracownia krzemieniarska. Obiekty te s¹ prze-
znaczone do trwa³ego zachowania. Jedynie w szczególnych
przypadkach istnieje mo¿liwo�æ prowadzenia na ich obsza-
rze prac ziemnych lub budowlanych, jednak¿e po ich uprzed-
nim przebadaniu metodami wykopaliskowymi.
Stanowiska kategorii trzeciej posiadaj¹ trudny do okre�le-
nia rzeczywistym zasiêg i warto�æ poznawcz¹. W obszarze
wsi wystêpuj¹ trzy stanowiska III kategorii - trzy osady z epo-
ki neolitu.
Na terenie tych stanowisk dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowa-
dzenia prac budowlano-ziemnych pod warunkiem uprzed-
niego przeprowadzenia ratowniczych badañ sonda¿owo-wy-
kopaliskowych. Je¿eli prace te nie pozwol¹ na wyci¹gniêcie
jednoznacznych wniosków, konieczne jest wówczas zapew-
nienie sta³ego nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu
prac ziemnych.

§ 20

1. W celu ochrony najwy¿szych warto�ci przyrodniczych wy-
stêpuj¹cych w obszarze Gminy Jerzmanowice - Przeginia
w so³ectwie £azy oraz na podstawie przepisów szczegól-
nych na rysunku planu wyodrêbniono:
1) strefê "P" ochrony rezerwatu przyrody "Dolina

Szklarki";
2) Strefê "PK" Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych

obejmuj¹c¹ obszar parku w ustalonych prawnie grani-
cach. W strefie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych, obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okre�lone w przepi-
sach odrêbnych.

2. Na podstawie przepisów szczególnych w obszarze wyzna-
czonej strefy "PK" w parku krajobrazowym zabrania siê:

1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przed-
siêwziêæ mog¹cych oddzia³ywaæ na �rodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie �rodowiska,

2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników �cieko-
wych,
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3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wy-
korzystanie u¿ytków rolnych i le�nych oraz gospodarki
rybackiej,

4) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorze-
czy oraz obszarów wodno-b³otnych,

5) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³a-
snych gruntów rolnych,

6) lokalizacji o�rodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych
siê metod¹ bez�ció³kow¹,

7) organizowania rajdów motorowych i samochodowych
oraz pokazów lotów akrobacyjnych,

8) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami za-
budowanymi,

9) likwidowania zadrzewieñ �ródpolnych, przydro¿nych
i nadwodnych,

10) umy�lnego zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszcze-
nia nor, legowisk zwierzêcych, tarlisk i z³o¿onej ikry,
ptasich gniazd oraz wybierania jaj,

11) wypalania ro�linno�ci i pozosta³o�ci ro�linnych, wydo-
bywania ska³, minera³ów, torfu oraz niszczenia gleby,

12) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym,

15) u¿ywania ³odzi motorowych na otwartych zbiornikach
wodnych.

Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ zadañ realizo-
wanych na rzecz obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa,
w przypadkach zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy inwestycji
realizuj¹cych cele publiczne.
Zakaz okre�lony w ust. 1 pkt 10 i 15 nie dotyczy gospodarki
³owieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu o odrêbne
przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i le�nej.

2. Zgodnie z przepisami szczególnymi w rezerwacie przyrody
zabrania siê: (poni¿ej podano ograniczenia dzia³alno�ci, ob-
nosz¹ce siê do gospodarki przestrzennej):

1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania dzi-
ko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbiera-
nia poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk
zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i in-
nych ro�lin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczysto�ci, innego zanieczyszczania wód, gle-
by oraz powietrza,

4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów
objêtych ochron¹,

5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkadzania oraz zanieczysz-
czania przedmiotów oraz obszarów objêtych ochron¹,

6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków,
je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,

7) wydobywania ska³, minera³ów, w tym torfu i bursz-
tynu,

8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania �róde³

�wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami wyzna-
czonymi,

10) prowadzenia dzia³alno�ci wytwórczej, handlowej, a tak-
¿e rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,

11) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych
ro�lin, grzybów oraz ich czê�ci,

12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy kon-
nej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,

13) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,

14) wspinaczki, eksploracji jaskiñ lub zbiorników wodnych
poza miejscami do tego wyznaczonymi,

15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi dro-
gami do tego wyznaczonymi,

16) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych
i innych znaków niezwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych zwi¹zanych
z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, na
przedmiotach lub obszarach objêtych ochron¹,

17) sprzeda¿y i spo¿ywania napojów alkoholowych poza
miejscami do tego wyznaczonymi,

18) zak³ócania ciszy,
19) u¿ywania ³odzi motorowych, uprawiania sportów wod-

nych i motorowych, p³ywania, ¿eglowania poza akwe-
nami lub szlakami do tego wyznaczonymi,

20) u¿ywania motolotni, lotni i spadolotni,
21) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrzny-

mi poni¿ej 2000 metrów wysoko�ci wzglêdnej, z wyj¹t-
kiem lotów patrolowych i interwencyjnych Lasów Pañ-
stwowych, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, administracji
morskiej oraz zwi¹zanych z ochron¹ bezpieczeñstwa
publicznego lub ochron¹ granicy pañstwowej,

22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu,

23) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
24) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³a�ciwe-

go organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
25) wprowadzania gatunków ro�lin lub zwierz¹t poza ich

naturalne miejsca wystêpowania,
26) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych gene-

tycznie.
Zakazy, o których mowa powy¿ej, nie dotycz¹:
� wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony lub

rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecz-
no�ci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynno�ci nieujêtych
w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych za
zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne
zadania ochronne,

� prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwi-
dacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,

� wykonywania zadañ z zakresu obronno�ci kraju w przy-
padku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa,

� obszarów objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w trakcie ich go-
spodarczego wykorzystywania przez jednostki organiza-
cyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania pra-
wa w³asno�ci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ udostêpnienia turystycznego lub
rekreacyjnego wy³¹cznie pod warunkiem sporz¹dzenia pro-
jektu oraz po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia z w³a�ci-
wym dla miejsca organem ochrony �rodowiska.

§ 21

1. Zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia
15.04.1997 r. Nr OS.III.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ ustanowienia
strefy ochrony po�redniej wprowadza siê jej granice na ry-
sunek planu. Obszar strefy podzielony jest na tereny ochro-
ny po�redniej:
� wewnêtrzny R - obejmuj¹cej wszystkie dop³ywy Rudawy

na terenie gminy, zawiera w pasach o szeroko�ci oko³o
200 m od brzegów dop³ywów Rudawy,

� zewnêtrzny - obejmuj¹cy pozosta³y teren zlewni Rudawy.
2. W obszarze strefy ochrony po�redniej; wewnêtrznej i ze-

wnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy:
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� wprowadzania �cieków nieoczyszczonych nale¿ycie do zie-
mi i wody,

� przechowywania i sk³adania materia³ów promieniotwór-
czych,

� lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produk-
tów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz
ruroci¹gów8 do ich transportu,

� lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ za-
bezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne przed
zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia³alno�ci
i w przypadku ewentualnych awarii

� lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i in-
nych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich trans-
portu,

� lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych oraz nadpoziomowych stawów osado-
wych,

� lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego
zagospodarowania od cieku

� lokalizowania zak³adów us³ugowych i przemys³owych
opartych na chemicznej obróbce metali i innych materia-
³ów,

� lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglêdu na
wielko�æ,

� lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych zak³a-
dów us³ugowych opartych na stosowaniu surowców
i czynników chemicznych,

� lokalizowania zak³adów przemys³owych,
� lokalizowania zak³adów wytwarzaj¹cych chemikalia lub

produkty chemiczne
� lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów ro�linnych

i zwierzêcych
� lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni
� budowy dróg publicznych i torów kolejowych,
� wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu

�cieków opadowych z nowych ci¹gów komunikacyjnych,
bez ich wcze�niejszego podczyszczenia

� mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o szeroko�ci 50 m od ich brzegów,

� mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o szeroko�ci 30 m od ich brzegów,

� lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na syste-
mie chowu bez�cio³owego,

� lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
� przewo¿enia materia³ów toksycznych mog¹cych skaziæ wodê,
� urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
� urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
� wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót nie-

zbêdnych dla utrzymania koryta cieków w nale¿ytym sta-
nie technicznym i zaakceptowanych przez administratora
cieków,

� gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
� ustawiania pojemników na odpady w odleg³o�ci mniej-

szej ni¿ 100 m od brzegów cieków.
3. W obszarze strefy ochrony po�redniej; wewnêtrznej i ze-

wnêtrznej nakazuje siê:
� realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszcza-

j¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,
� realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszcza-

j¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów, jak równie¿
porz¹dkowanie gospodarki �ciekowej na terenach objê-
tych wodoci¹gami,

� podczyszczanie w osadnikach �cieków opadowych z ci¹-
gów komunikacyjnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem

skrzy¿owañ tych ci¹gów z ciekami) przed ich wprowadze-
niem do wód powierzchniowych,

� posiadanie przy prowadzeniu dzia³alno�ci hodowlanej
zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gnojowej.

§ 22

W celu jednoznacznego okre�lenia obszarów, w których
obowi¹zuj¹ zasady naliczania stawki procentowej wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹
przeznaczenia terenów w planie, na rysunku planu Nr 1
wyznaczono strefê "S". Obejmuje ona nowe (wyznaczone
w tym planie) tereny pod zainwestowanie kubaturowe. Wyso-
ko�ci stawki w zale¿no�ci od przeznaczenia terenu zosta³y usta-
lone w § 23.

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 23

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ prze-
znaczenia terenu w wysoko�ci:
1)10% dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej M,
2) 20% dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU,
3) 30% dla terenów us³ug komercyjnych UC I i UC II,
4) 0% dla pozosta³ego ustalonego w niniejszym planie u¿ytko-

wania.

§ 24

Wykonanie uchwa³y powietrza siê Wójtowi Gminy.

§ 25

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W OBSZARZE SO£ECTWA £AZY

RYSUNEK PLANU NR 1

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/209/04
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 8 listopada 2004 r.

LEGENDA

Granice terenu objetego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

PRZEZNACZENIE TERENU
Tereny mieszkalnictwa zagrodowego jednorodzinnego
Tereny us³ug publicznych
Tereny us³ug komercyjnych lokalnych
Tereny us³ug sportu i rekreacji w zieleni
Tereny zieleni le�nej
Tereny dolesieñ
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Droga lokalna
Droga dojazdowa
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LEGENDA c.d.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W/G STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Strefa cze�ciowej ochrony konserwatorskiej "B"

Strefa archeologiczna "W"

Strefa ochrony rezerwatu przyrody "P"

Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu warto�ci nieruchomo�ci "S"
Strefa wewnetrznego terenu ochrony po�redniej (WTOP) ujêcia wody "R"
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Szlaki turystyczne, rowerowe

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/209/04
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 8 listopada 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W OBSZARZE SO£ECTWA £AZY

RYSUNEK PLANU NR 2

LEGENDA

Granice terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

PRZEZNACZENIE TERENU
Tereny mieszkalnictwa zagrodowego jednorodzinnego
Tereny us³ug publicznych
Tereny us³ug komercyjnych lokalnych
Tereny us³ug sportu i rekreacji w zieleni
Tereny zieleni le�nej
Tereny dolesieñ
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Droga lokalna
Droga dojazdowa
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ODPROWADZANIE �CIEKÓW
Projektowana w planie trasa ruroci¹gu t³ocznego
Projektowany w planie przebieg kanalizacji
sanitarnej
Proponowana lokalizacja pompowni �cieków

GAZOWNICTWO
projektowana sieæ gazociagu niskopre¿nego
Istniej¹ca sieæ gazociagu niskopre¿nego

ELEKTROENERGETYKA
Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV
napowietrzne
projektowane linie elektroenergetyczne 15 kV
napowietrzne
Istniej¹ce stacje transformatorowe 15/0.4 kV
Projektowane stacje transformatorowe 15/
0.4 kV

LEGENDA c.d.

Istniej¹cy przebieg linii wodoci¹gowych
Projektowana sieæ wodoci¹gowa wg projektu bu-
dowlano-wykonawczego
Proponowana rozbudowa sieci wodoci¹gowej
Istniej¹ce ujêcie wody (studnia g³êbinowa)
Istniej¹cy zbiornik wyrównawczy
Zasiêg strefy wp³ywu eksploatacji ujêcia wody
Strefa wewnetrznego terenu ochrony po�redniej
(WTOP) ujêcia wody "R"

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/209/04
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 8 listopada 2004 r.

SZCZEGÓ£OWE UZASADNIENIE ROZWIAZAÑ
W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODÊ I ODPROWADZENIE

�CIEKÓW W GMINIE JERZMANOWICE PRZEGINIA

ZAOPATRZENIE  W  WODE

G³ównym �ród³em zaopatrzenia w wodê dla mieszkañców
Gminy Jerzmanowice - s¹ i pozostan¹ nadal wody podziemne-
go jurajskiego poziomu wodono�nego, na którym oparte s¹
wszystkie wodoci¹gi wiejskie dzia³aj¹ce na obszarze gminy.

Poni¿ej, w uk³adzie tabelarycznym przedstawiono progno-
zê bilansu zapotrzebowania wody dla obszaru gminy, sporz¹-
dzona w oparciu o "Wytyczne zapotrzebowania na wodê
w wiejskich jednostkach osadniczych" okre�lone zarz¹dzeniem
Nr 1 Ministra Rolnictwa z dnia 5 stycznia 1966 r.

Bilans sporz¹dzono dla wielko�ci wsi gminy okre�lonych
wg prognozy demograficznej na rok 2020, przy za³o¿eniu ob-
s³ugi sieci¹ wodoci¹gow¹ 100% mieszkañców, przy osi¹gniê-
ciu pe³nych standardów wyposa¿enia mieszkañ tj. w zlew ku-
chenny, sp³ukiwany ustêp oraz urz¹dzenia k¹pielowe z ciep³¹
wod¹, a budynków inwentarskich w instalacje wodoci¹gowe
i samoczynne poid³a (tabela Nr 1), oraz dla wielko�ci wsi gmi-
ny z uwzglêdnieniem dodatkowo tzw. ch³onno�ci terenów bu-
dowlanych wyznaczonych w niniejszym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, przy za³o¿eniu max 50% wykorzysta-
nia wyznaczonych terenów, co daje dodatkowo teoretyczny
wzrost liczby mieszkañców gminy z ok. 11 200 do ok. 17 000
osób.

Wobec wielu niewiadomych dotycz¹cych wielko�ci oraz kie-
runków rozwoju us³ug komercyjnych, sportowo-rekreacyjnych,
a tak¿e drobnego rzemios³a w bilansie uwzglêdniono wska�ni-
ki przyjête w przeliczeniu na mieszkañca.

Prognozê bilansu - sporz¹dzon¹ z uwzglêdnieniem ch³on-
no�ci wyznaczonych terenów budowlanych (tabela Nr 2) - wy-
konano z zastosowaniem scalonego wska�nika zu¿ycia wody,
okre�lonego dla poszczególnych wsi gminy, w oparciu o zu¿y-
cie prognozowane w tabeli Nr 1.
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Tabela 1. Prognoza bilansu zapotrzebowania wody dla wsi gm. Jerzmanowice-Przeginia rok 2020
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Pe³ne docelowe pokrycie potrzeb wszystkich mieszkañców
Gminy Jerzmanowice - Przeginia wymaga zabezpieczenia po-
boru wody dla obs³uguj¹cych gminê wodoci¹gów w wielko�ci
okre�lonej poni¿ej dla poszczególnych systemów.
Docelowo przewiduje siê adaptacjê, rozbudowê i moderniza-
cjê nastêpuj¹cych wodoci¹gów na terenie gminy:
1. Wodoci¹gu "Przeginia - Gotkowice" zaopatruj¹cego w wodê

mieszkañców wsi:
� Przeginia
� Gotkowice
� oraz tzw. Koloni Zachodniej we wsi Jerzmanowice.
W oparciu o zasoby wodne studni wierconej w Przeginii,
zatwierdzone w wielko�ci:

Qe = 47 m3/h.
Docelowe potrzeby mieszkañców szacowane s¹ w wielko-
�ci:

Q�r dob = 670 m3/dobê - do ok. 1040 m3/dobê
tj. 27,9    43 m3/h

Qmax dob = Od 960 m3/dobê - do 1560 m3/dobê
tj. 40,0    65 m3/h

Zatem wykorzystanie ok. 50% wyznaczonych terenów bu-
dowlanych wymaga szukania dodatkowego �ród³a wody.
Poszerzenie zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu na nowe tereny bu-
dowlane wymaga rozbudowy sieci rozprowadzaj¹cej oraz
wzmocnienia uk³adu sieci rozdzielczej w zachodniej czê�ci
wsi Przeginia, a tak¿e docelowo powiêkszenie pojemno�ci
zbiornika wyrównawczego. Dla pasa zabudowy wprowa-
dzonej po po³udniowej stronie drogi E-22 - celow¹ bêdzie
realizacja sieci pier�cieniowej na bazie istniej¹cego ruroci¹-
gu f 150     100 mm.
Podstawowym problemem wodoci¹gu "Przegania" jest li-
kwidacja ogromnych strat wody na sieci, siêgaj¹cych 60%
wielko�ci poboru wody z ujêcia. Konieczne jest sporz¹dze-
nie szczegó³owej analizy przyczyn, likwidacja poboru wody
poza opomiarowaniem, oraz przeprowadzenie moderniza-
cji sieci. Doprowadzenie wody do terenów zabudowy miesz-
kaniowej proponowanej na lokalnych wzniesieniach, wyma-
ga³o bêdzie realizacji hydroforowni.

2. Wodoci¹gu "Jerzmanowice"
� Obs³uguj¹cego g³ówn¹, �rodkow¹ czê�æ wsi, Koloniê

Wschodnia, Czo³ow¹ z przyleg³a czê�ci¹ wsi S¹spów (przy-
sió³ek "Lepianka") w oparciu o zasoby ujêcia podstawo-
wego "Dó³" zatwierdzone w wysoko�ci Qe = 58,3 m3/h
oraz ujêcia awaryjnego, w wysoko�ci Qe = 9,5 m3/h.

� Docelowe potrzeby mieszkañców Jerzmanowic szacowa-
ne s¹ w wielko�ci:

Q�r dob = 500 m3/dobê    900 m3/dobê
tj. 21 m3/h    37,5 m3/h

Qmax dob = 720 m3/dobê    1 350 m3/dobê
tj. 30 m3/h   56 m3/h

Poszerzenie zasiêgu obs³ugi na nowe tereny budowlane,
wymaga jedynie rozbudowy sieci rozprowadzaj¹cej, szcze-
gólnie w kierunku po³udniowym.

3. Wodoci¹gu "£azy"
� pracuj¹cego w oparciu o zasoby studni wierconej zatwier-

dzone w wysoko�ci Qe = 13,2 m3/h oraz wodoci¹gu "£azy
- Jawor" - opartego o zasoby studni Qe = 4 m3/h wspoma-
ganego woda z wodoci¹gu "Jerzmanowice".

Docelowe zapotrzebowanie wody dla miejscowo�ci £azy
prognozowane jest w wielko�ci:

Q�r dob = 72,5 m3/dobê    133 m3/dobê
tj. 3 m3/h    5,5 m3/h

Qmax dob = 104,4 m3/dobê    200 m3/h
tj. 4,5 m3/h    8,3 m3/h

Przeznaczenie znacznych terenów pod zabudowê mieszka-
niow¹ wymaga znacznej rozbudowy sieci wodoci¹gowej roz-
prowadzaj¹cej, tak w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu "£azy" jak
i "£azy - Jawor", dla tego ostatniego g³ównie w oparciu o za-
silanie ze studni w Jerzmanowicach (projektowane przed³u-
¿enie sieci z koñcówki rurociagu ~ 100 mm na terenie Kolo-
nii Wschodniej w Jerzmanowicach).
Podstawowym zadaniem wymagaj¹cym rozwi¹zania na te-
renie obs³ugiwanym przez wodoci¹gi "£azy" i "£azy - Ja-
wor" jest likwidacja strat wody na sieci przekraczaj¹ca 60%
poboru wody.

4. Wodoci¹gu "Rac³awice".
� opartego na zasobach studni wierconej zatwierdzonych

w wielko�ci Qe = 15,8 m3/h.
Docelowe zapotrzebowanie wody dla Rac³awic prognozo-
wane jest w wielko�ci:

Qsr dob = 242 m3/dobê    304 m3/dobê
tj. 10 m3/h    13 ma/h

Qmax dob = 350 m3/dobê    456 m3/dobê
tj. 15 ma/h    20 m3/h

zatem uzbrojenie nowo wyznaczonych terenów budowla-
nych wymaga szukaniadodatkowego �ród³a wody (np. zasi-
lania od strony wodoci¹gu "Czubrowice"), lub znacznego
ograniczenia nowo wyznaczonych terenów pod zabudowê
mieszkaniow¹.

5. Wodoci¹gu "Szklary".
� pracuj¹cego w oparciu o zasoby studni g³êbinowej wyno-

sz¹ce:
Qe = 25,3 m3/h co przy prognozowanym zapotrzebowa-
niu wody w wielko�ci:

Q�r dob = 103 m3/dobê    134 m3/dobê
tj. 4,3 m3/h    5,6 m3/h

Qmax dob = 150 m3/dobê    200 m3/dobê
tj. 6,2 m3/h    8,3 m3/h

pozwoli na zaspokojenie docelowych potrzeb mieszkañców.
Uzbrojenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w sieæ
wodoci¹gowa wymaga rozbudowy sieci doprowadzaj¹cej.
Dla podniesienia niezawodno�ci pracy systemu wskazane
jest powiêkszenie pojemno�ci zbiornikowej wodoci¹gu
"Szklary".

6. Wodoci¹gu "Czubrowice".
� opartego na zasobach studni wierconej zatwierdzonych

w wysoko�ci Qe = 20,5 m3/h
� oraz wodoci¹gu lokalnego "Czubrowice - Polesie"
pracuj¹cego w oparciu o zasoby studni zatwierdzone w wy-
soko�ci Qe = 13,7 m3/h.
Docelowe zapotrzebowanie wody dla Czubrowic prognozo-
wane jest w wielko�ci:

Q�r dob = 190 m3/dobê    280 m3/dobê
tj. 8 m3/h    12 m3/h

Qmax dob = 280 m3/dobê    420 m3/dobê
tj. 12 m3/h    17,5 m3/h

Istniej¹ce zasoby w pe³ni pokrywaj¹ docelowe prognozy zu-
¿ycia wody.
Konieczna bêdzie rozbudowa sieci rozdzielczej dla uzbroje-
nia w sieæ wodoci¹gow¹ nowo wyznaczonych terenów bu-
dowlanych.

7. Wodoci¹gów obs³uguj¹cych mieszkañców S¹spowa tj.:
� Wodoci¹gu "S¹spów - Wymys³ów"

dla zachodniej i centralnej czê�ci wsi, opartego na zaso-
bach studni wierconej zatwierdzonych w wielko�ci
Qe =  13,7 m3/h,

� Wodoci¹gu "S¹spów - Podkalinów" w oparciu o zasoby
studni zatwierdzone w wielko�ci: Qe = 1,45 m3/h,
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� Wodoci¹gu "S¹spów - Porêba" opartego o zasoby studni
g³êbinowej zatwierdzone w wysoko�ci Qe = 4,1 m3/h.

Prognozowane zapotrzebowanie wody dla wsi S¹spów wy-
nosi:

Q�r dob = 213 m3/dobê    320 m3/dobê
tj. 8,9 m3/h    13,5 m3/h

Qmax dob = 310 m3/dobê    480 m3/dobê
tj. 13 m3/h    20 m3/h

Zatem wykorzystanie ok. 50% wyznaczonych terenów bu-
dowlanych przekracza ³¹czne zasoby trzech pracuj¹cych na
terenie wsi wodoci¹gów, wymaga zatem szukania dodatko-
wego �ród³a wody lub ograniczenia nowych terenów prze-
znaczonych pod zabudowê.
Doprowadzenie wody do nowych terenów zabudowy miesz-
kaniowej wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej oraz dla te-
renów po³o¿onych na wierzcho³kach realizacji lokalnych hy-
droforni.

UWAGI KOÑCOWE - Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WODÊ

1. Uruchomienie nowo wyznaczonych terenów zabudowy
mieszkaniowej oraz ich uzbrojenie w sieæ wodoci¹gow¹,
uwarunkowane jest wcze�niejszym skanalizowaniem wsi,
dotyczy szczególnie wsi S¹spów po³o¿onej u �ródlisk potoku
S¹spówka, oraz wsi Jerzmanowice - Szklary objêtych we-
wnêtrznym terenem ochrony po�redniej ujêcia wody pitnej
na rz. Rudawie w zlewni której prawie w ca³o�ci po³o¿ona
jest Gmina Jerzmanowice - Przeginia.

2. Zasoby wodne wodoci¹gów:
- "Przeginia - Gotkowice",
- "Rac³awice",
- "S¹spów - Wymys³ów"
s¹ niewystarczaj¹ce dla pokrycia prognozowanego zapo-
trzebowania wody konieczne jest w³¹czenie dodatkowego
�ród³a wody lub ograniczenie wprowadzania nowych tere-
nów zabudowy mieszkaniowej na obszarach bêd¹cych w za-
siêgu obs³ugi ww. wodoci¹gów.

3. W zakresie �róde³ wody - na terenie ca³ej gminy - obowi¹zu-
je zasada ochrony zasobów ujêæ przed ich nadmierna eks-
ploatacja.

4. Funkcjonowanie wodoci¹gów:
- Czubrowice;
- Rac³awice;
- Przeginia - Gotkowice;
Uwarunkowane jest zahamowaniem zasiêgu wp³ywu leja
depresyjnego kopalni rud cynku i o³owiu "Boles³aw", "Ol-
kusz" i "Pomorzany", powoduj¹cego znaczne obni¿enie za-
sobów wód w studniach na terenie tych wsi.

5. Podstawowym zadaniem dla gminy w zakresie wodoci¹-
gów - jest likwidacja ogromnych strat wody na sieci wyno-
sz¹cych aktualnie �rednio oko³o 40% wielko�ci poboru wody
z ujêæ, ale w niektórych wodoci¹gach ("Przegania Gotkowi-
ce", "£azy") przekraczaj¹cych 60%.

6. Prawid³owe funkcjonowanie systemu uwarunkowane jest
konserwacj¹ i modernizacja urz¹dzeñ i sieci oraz jej rozbu-
dowa, celem doprowadzenia wody do nowych terenów bu-
dowlanych.

7. Wszystkie ujêcia wód podziemnych bêd¹ce �ród³em zasila-
nia wodoci¹gów wiejskich i lokalnych - maja okre�lone i wy-
znaczone w terenie - strefy ochrony bezpo�redniej (w grani-
cach ogrodzenia dzia³ki ujêcia), w której granicach mie�ci
siê równie¿ zasiêg stref ochrony po�redniej wewnêtrznej
tych ujêæ.

Z uwagi na budowê geologiczna pod³o¿a oraz warunki hy-
drogeologiczne - nie zachodzi konieczno�æ utworzenia stref
ochrony po�redniej zewnêtrznej.

8. Wzniesione na planszy uzbrojenia - obszary zasiêgu wp³ywu
ujêcia wraz z granic¹ obszaru sp³ywu wód do ujêcia - nale¿y
traktowaæ jako obszary wymagaj¹ce szczególnej ochrony
przed zanieczyszczeniem tj. obszary, na których obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów przemys³owych, us³ugowych zali-
czanych do szczególnie szkodliwych dla �rodowiska.

ODPROWADZENIE I OCZYSZCZENIE �CIEKÓW

Obszar Gminy Jerzmanowice - Przegania (oprócz wsi S¹-
spów) - jako po³o¿ony w strefie ochronnej ujêcia wody na rze-
ce Rudawie, jako �ród³a wody pitnej dla m. Krakowa, a tak¿e
po³o¿ony w ca³o�ci w obrêbie górnojurajskiego G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 "Czêstochowa - Po³udnie",
o wodach bardzo dobrej jako�ci, wymagaj¹cych szczególnej
ochrony - podlega obowi¹zkowi uporz¹dkowania gospodarki
�ciekowej, g³ównie poprzez jej skanalizowanie, zakoñczone
urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi o bardzo wysokim stopniu re-
dukcji zanieczyszczeñ.

Poni¿ej w uk³adzie tabelarycznym (tabela Nr 3) przedsta-
wiono prognozê bilansu �cieków z terenów poszczególnych
wsi gminy, sporz¹dzona dla okresu docelowego (rok 2020) przy
zastosowaniu scalonego wska�nika przyjêtego zgodnie z opra-
cowanymi dla czê�ci gminy projektami kanalizacji - w wielko-
�ci qi = 130 I/mk/dobê.

Ilo�ci �cieków podano w oparciu o prognozê demograficzn¹
rozwoju gminy oraz, w nawiasie, podano wielko�ci wynikaj¹-
ce z przyjêcia 50% wykorzystania pod zabudowê terenów bu-
dowlanych wyznaczonych w niniejszym planie zagospodaro-
wania.
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Tabela 3. Prognoza bilansu �cieków sanitarnych z terenu gm. jerzmanowice-Przeginia okres docelowy
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Nieuporz¹dkowana gospodarka �ciekowa (brak kanaliza-
cji zbiorczej), przy równoczesnym zrealizowaniu na terenie
wszystkich wsi gminy - wodoci¹gów zbiorczych- stanowi g³ów-
ne uwarunkowanie dla prawid³owego rozwoju gminy.

Jako podstawowe zadanie z zakresu porz¹dkowania go-
spodarki �ciekowej, obowi¹zuj¹ce w niniejszym planie zago-
spodarowania przestrzennego - ustala siê:
1. Realizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci:

- Przegania;
- Gotkowice - Kolonia Czo³owa w Jerzmanowicach;
- Czubrowice;
- Rac³awice;
z oczyszczalnia �cieków zlokalizowana w ¯arach (gm. Krze-
szowice) wspólna dla wsi Paczó³towice z gm. Krzeszowice
i odprowadzeniem �cieków oczyszczonych do pot. Rac³awka.
Przepustowo�æ oczyszczalni przyjêta zosta³a w wielko�ci:

Q�r dob = 700 m3/dobê
Qmax dob = 910 m3/dobê

jako �redniodobowa ilo�æ �cieków obliczona dla wska�nika
jednostkowego qj = 130 I/m/d oraz liczby mieszkañców pod³¹-
czonych do kanalizacji wynosz¹cej - 5 300 osób.
Docelowo liczba mieszkañców z obszaru ww. wsi (bez wsi
Paczó³towice) wynikaj¹ca z rozwoju demograficznego przy-
jêtego w niniejszym planie zagospodarowania wynosi -
5 870 mk, natomiast teoretyczna liczba mieszkañców wyni-
kaj¹ca z za³o¿enia wykorzystywania w oko³o 50% wyzna-
czonych terenów budowlanych - oscyluje wokó³ 8 100 mk.
Zatem w zale¿no�ci od stopnia wykorzystania wolnych tere-
nów budowlanych - docelowo mo¿e zaistnieæ potrzeba roz-
budowy oczyszczalni �cieków, co nale¿y uwzglêdniæ przy za-
gospodarowywaniu dzia³ki pod oczyszczalniê.
Wprowadzenie ci¹gów zabudowy w zachodniej czê�ci wsi
Przegania i Czubrowice (wzd³u¿ drogi Chrzanowskiej a¿ do
Koloni Czarnoty w Czubrowicach) - wymagaæ bêdzie znacz-
nego wyd³u¿enia sieci kanalizacji sanitarnej, oraz realizacji
dodatkowych co najmniej dwu przepompowni �cieków, to
samo dotyczy zabudowy wzd³u¿ drogi prowadz¹cej w kie-
runku po³udniowo-wschodnim do Czubrowic.

2. Realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci:
- Szklary - Jerzmanowice;
- S¹spów (czê�æ wsi),
- £azy;
z oczyszczalnia �cieków w Szklarach lub w Jerzmanowicach
przyjêta o przepustowo�ci:
Q�r dob = 650 m3/dobê (przyjêta liczba mieszkañców 5500 osób)
w pe³ni zaspokajaj¹cej docelowe potrzeby tych wsi wynika-
j¹ce z przewidywanego rozwoju demograficznego gminy.
Natomiast w przypadku znacznego wykorzystania wyzna-
czonych terenów budowlanych - konieczna bêdzie rozbudo-
wa oczyszczalni. Wprowadzenie enklawy terenów zabudo-
wy mieszkaniowej w zachodniej czê�ci Kolonii Zachodniej
w Jerzmanowicach - wymaga realizacji dodatkowo oko³o
600 mb g³ównego kana³u sanitarnego oraz oko³o 300 mb
ruroci¹gu t³ocznego z pompownia �cieków.
Znacznego wyd³u¿enia sieci oraz realizacji znacznej ilo�ci
przepompowni wymaga skanalizowania nowych terenów
zabudowy na terenie wsi £azy.

3. Pozosta³a czê�æ systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi S¹-
spów bêdzie rozwi¹zana przez odrêbne opracowanie
uwzglêdniaj¹ce wymogi Ojcowskiego Parku Narodowego.

UWAGI KOÑCOWE Z ZAKRESU GOSPODARKI �CIEKOWEJ

1. Gmina Jerzmanowice - Przeginia jako po³o¿ona w stre-
fie ochronnej ujêcia wody rz. Rudawy - podlega ochronie

statutowej o ustaleniach szczegó³owo okre�lonych w de-
cyzji WO� UW w Krakowie Nr III-6210-1/5/97 z dnia
15.04.1997 roku;

2. Obowi¹zuje zasada bezwzglêdnego odprowadzania �cieków
do kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi;

3. Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie gminy - jest system
kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie realizacjê ka-
nalizacji sanitarnej;

4. Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej, jako tereny indywidual-
nego unieszkodliwiania i odprowadzania �cieków, z dopusz-
czeniem odprowadzenia �cieków do szczelnych zbiorników
wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyncze tereny
zabudowy rozproszonej, po³o¿one poza obszarem �ródlisko-
wym, oraz WTOP ujêcia wody pitnej na rz. Rudawie, a tak¿e:
Koloniê "Czarnoty" i "Polesie" w Czubrowicach.

5. Przyjête do realizacji oczyszczalnie �cieków zostan¹ wynie-
sione ponad Q1%; strefa uci¹¿liwo�ci wokó³ oczyszczalni zo-
stanie okre�lona w ocenie ich oddzia³ywania na �rodowi-
sko, winna siê zamkn¹æ w granicach ogrodzenia.

6. Projektowane pompownie �cieków nie wymagaj¹ strefy
ochronnej.

7. Uruchomienie nowo wyznaczonych terenów zabudowy
mieszkaniowej szczególnie zlokalizowanych na lokalnych
wierzchowinach, uwarunkowane jest wcze�niejszym skana-
lizowaniem wsi, umo¿liwiaj¹cym przejêcie �cieków z uru-
chamianych terenów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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Zarz¹dzenie Nr 2 /05
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 14 stycznia 2005r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z pó�n.zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy Spytko-
wice stanowi¹cym za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 34/2003
z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdowi Gminy Spytkowice (Dz. Urz.
Woj. Ma³. Nr 271,  poz. 3123 z pó�n. zm.) wprowadzam
nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 7 ust.1 pkt.2 lit. b otrzymuje nowe brzmienie:

" Referat Finansowy
� zastêpca g³ównego ksiêgowego,
� stanowisko ds. ksiêgowo�ci bud¿etowej,
� stanowisko ds. p³ac,
� stanowisko ksiêgowo�ci �rodków trwa³ych,
� stanowisko ds. kontroli jednostek organizacyjnych gminy,
� stanowisko ds. obs³ugi kasowej i dzia³alno�ci gospodarczej."

2. w § 7 ust.1 pkt.2 lit. e otrzymuje nowe brzmienie:
" Referat Inwestycyjno-Techniczny
� stanowisko ds. inwestycji gminnych i planowania prze-
strzennego,
� stanowisko ds. utrzymania dróg,
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� stanowisko ds. zamówieñ publicznych,
� stanowisko ds. gospodarki komunalnej. "

3. w § 7 ust.1 pkt.2 lit. g skre�la siê ca³e zdanie.
4. w § 24 w akapicie drugim "w zakresie gospodarki grunta-

mi" skre�la siê punkt 8.
5. zakres zadañ okre�lonych dla stanowiska ds. zamówieñ

publicznych zawartych w § 32 do³¹cza siê do zadañ Refe-
ratu Inwestycyjno-Technicznego jako czwarty akapit
w § 25.

2. Za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Gminy p.n. "Schemat Organizacyjny Urzêdu Gminy Spytko-
wice" otrzymuje nowe brzmienie o tre�ci jak w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszego Zarz¹dzenia.

§ 2

Pozosta³e zapisy Regulaminu nie ulegaj¹ zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Wójt. Gminy Spytkowice: £. Molenda
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