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Uchwa³a Nr XIII/64/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w ob-
szarze so³ectwa Przeginia, w zakresie okreœlonym uchwa³¹
Nr XLII/300/2006 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z
dnia 27 marca 2006 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Gminy Jerzmano-
wice - Przeginia stwierdza zgodnoœæ niniejszej zmiany planu
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia za-
twierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy Jerzmanowice - Przegi-
nia Nr XV/62/99 z dnia 21 lipca 1999 r. i uchwala, co nastêpuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze
so³ectwa Przeginia, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VI/23/03 Rady
Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 10 lutego 2003 r.(Dz. U.
Woj. Ma³op. Nr 106, poz. 1367 z dnia 7 maja 2003 r.), zwan¹ dalej
"zmian¹ planu"; w zakresie okreœlonym uchwa³¹ Nr XLII/300/2006
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 27 marca 2006 r.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa
Przeginia, dotyczy zapisów uchwa³y, a w szczególnoœci:
1) zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych

w rozdziale I § 6 uchwa³y;
2) zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y;
3) zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale I i II

uchwa³y;
4) zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-

strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.
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3. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y jest za³¹cznik Nr 1-
okreœlaj¹cy sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do za-
dañ w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 2

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Przeginia polegaj¹c¹
na zmianie treœci § 6 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:
"1.Ustala siê zasady zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ce

na ca³ym obszarze objêtym planem w zakresie ochrony œro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) W celu zachowania szczególnie wysokich wartoœci przy-

rodniczych, kulturowych i krajobrazowych w obszarze
so³ectwa nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony
i kszta³towania œrodowiska we wszelkich poczynaniach
Inwestycyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi, w tym z zasadami okreœlonymi w Rozpo-
rz¹dzeniu Wojewody Ma³opolskiego Nr 82/06 z dnia
17 paŸdziernika 2006r. (Dz. Urzêdowy Nr 654 poz. 3998
z 2006r.), w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Kra-
kowskie. Obszar planu objêto Stref¹ "PK" Zespo³u Ju-
rajskich Parków Krajobrazowych wraz z otulin¹, obej-
muj¹c¹ Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie z otu-
lin¹, Ustala siê zgodnoœæ sposobu zagospodarowania
obszaru po³o¿onego w Parku Krajobrazowym z zasada-
mi zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i na-
kazami okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Wojewody Ma-
³opolskiego Nr 82/06 z dnia 17 paŸdziernika 2006r. (Dz. U.
Nr 654 poz. 3998 z 2006 r.). W obszarze Parku Krajobra-
zowego Dolinki Krakowskie, w tym szczególnie w za-
kresie zagospodarowania terenu, zakazuje siê:
a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902);

b) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych, przy-
dro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹-
dzeñ wodnych;

c) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym tor-
fu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków
roœlin i zwierz¹t a tak¿e minera³ów;

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpie-
czeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwisko-
wym lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany
te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospo-
darce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;

f) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorni-
ków wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³ot-
nych;

g) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹ bezœció³-
kow¹;

2) Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorgani-
zowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywi-

dualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z Planem
Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie Gminy oraz innymi obowi¹zu-
j¹cymi w tym zakresie przepisami odrêbnymi.

3) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem M
i MU wprowadza siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko okreœlonych
w przepisach odrêbnych z wy³¹czeniem:
a) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w energiê,

gaz czy inne noœniki energii,
b) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê, od-

prowadzeniem œcieków oraz oczyszczeniem œcieków,
c) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z komunikowaniem siê spo-

³eczeñstwa,
d) przedsiêwziêæ s³u¿¹cych bezpieczeñstwu publicznemu,
e) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z transportem publicznym,
f) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z budow¹ dróg.

4) Zgodnie z przepisami odrêbnymi wskazuje siê tereny wy-
znaczone niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów tere-
nów, dla których okreœlone zosta³y dopuszczalne poziomy
ha³asu w œrodowisku.
a) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinne-

go oznaczonych na rysunku planu symbolami M, obowi¹-
zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku, jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹;

b) w terenach mieszkalnictwa i us³ug oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami MU obowi¹zuj¹ dopuszczalne
poziomy ha³asu w œrodowisku, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowê na cele mieszkaniowo - us³u-
gowe,

c) w terenach us³ug turystyki i rekreacji w zieleni oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem UT obowi¹zuj¹ do-
puszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku, jak dla tere-
nów przeznaczonych na cele us³ug sportu i rekreacji
w zieleni,

d) dla pozosta³ych terenów wyznaczonych w planie nie
ustala siê kategorii w tym zakresie.

5) Obszar planu, obejmuj¹cy so³ectwo Przeginia w jego gra-
nicach administracyjnych, znajduje siê zgodnie z decyzj¹
Wojewody Krakowskiego Nr OS.III.6210-1-5/97 z dnia
15 kwietnia 1997 r. dotycz¹c¹ ustanowienia strefy ochron-
nej ujêcia wody z rzeki Rudawy; w zasiêgu zewnêtrznego
terenu ochrony poœredniej oraz w czêœci w zasiêgu we-
wnêtrznego terenu ochrony poœredniej. Na rysunku pla-
nu zgodnie z w/w decyzj¹ okreœlono zasiêg wewnêtrzne-
go terenu ochrony poœredniej pod nazw¹ strefy wewnêtrz-
nego terenu ochrony poœredniej (WTOP) ujêcia na rzece
Rudawie "R"; pozosta³a czêœæ terenu so³ectwa znajduje
siê w zasiêgu zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
ujêcia wody z rzeki Rudawy. Dla zewnêtrznego i wewnêtrz-
nego terenu ochrony poœredniej obowi¹zuj¹ zakazy i na-
kazy okreœlone w w/w decyzji.
a) W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabra-

nia siê:
- wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale¿ycie

do ziemi i wody,
- przechowywania i sk³adania materia³ów promienio-

twórczych,
- lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów pro-

duktów ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych oraz ruroci¹gów do ich transportu,

- lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komu-
nalnych i przemys³owych oraz nadpoziomowych sta-
wów osadowych,
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- lokalizowania zak³adów us³ugowych opartych na che-
micznej obróbce metali i innych materia³ów,

- lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglêdu
na wielkoœæ,

- lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych za-
k³adów us³ugowych opartych na stosowaniu surow-
ców i czynników chemicznych,

- lokalizowania zak³adów przemys³owych,
- budowy dróg publicznych,
- budowy torów kolejowych,
- mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych

i w pasie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,
- lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na sys-

temie chowu bezœcio³owego,
- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
- przewo¿enia materia³ów toksycznych mog¹cych ska-

ziæ wodê,
- p³awienia byd³a i trzody,
- urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
- urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
- stosowanie œrodków ochrony roœlin innych ni¿ dopusz-

czone do stosowania i wymienione w wykazie Mini-
stra Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywnoœciowej,

- wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót
niezbêdnych dla utrzymania koryta cieków w nale¿y-
tym stanie technicznym i zaakceptowanych przez ad-
ministratora cieków,

- gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach
cieków,

- ustawiania pojemników na odpady w odleg³oœci mniej-
szej ni¿ 100 m od brzegów cieków.

b) W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej naka-
zuje siê:
- realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,
- podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych

z ci¹gów komunikacyjnych (ze szczególnym uwzglêd-
nieniem skrzy¿owañ tych ci¹gów z ciekami) przed ich
wprowadzeniem do wód powierzchniowych,

- posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodowla-
nej zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gno-
jowej.

c) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabra-
nia siê:
- przechowywania i sk³adania materia³ów promienio-

twórczych,
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych

i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do
ich transportu,

- lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziem-
ne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej
dzia³alnoœci i w przypadku ewentualnych awarii,

- lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych,

- lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i prze-
mys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego za-
gospodarowania odcieku,

- mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokoœci 30 m od ich brzegów,

- gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
- wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu

œcieków opadowych z nowych i modernizowanych ci¹-
gów komunikacyjnych, bez ich wczeœniejszego pod-
czyszczenia,

- lokalizowania zak³adów przemys³owych i us³ugowych
opartych na chemicznej obróbce metali i innych mate-
ria³ów,

- lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemikalia lub
produkty chemiczne,

- lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów roœlinnych
i zwierzêcych,

- lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
- lokalizowania garbarni i farbiarni.

d) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej naka-
zuje siê:
- realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle z realizacj¹ wodoci¹gów, jak
równie¿ porz¹dkowanie gospodarki œciekowej na te-
renach objêtych wodoci¹gami,

- posiadanie p³yty gnojowej i zbiornika na gnojówkê
w gospodarstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ hodow-
lan¹.

2. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu planu w za-
kresie rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:
1) W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-

nienia wymogów sanitarnych zakazuje siê realizacji obiek-
tów bez wyposa¿enia ich w urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej - przez które rozumie siê sieci i urz¹dzenia wodo-
ci¹gowe, kanalizacyjne i energetyczne.

2) Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych
w obszarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania go-
spodarki œciekowej, zgodnie z wymogami okreœlonymi
w § 20 ust. 2 pkt 2.

3) W obszarze planu obowi¹zuje docelowa zasada odprowa-
dzenia œcieków do kanalizacji zbiorczej; co zostanie osi¹-
gniête przez realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej za-
koñczonej w³asn¹ oczyszczalni¹ œcieków. Od tej zasady
dopuszcza siê odstêpstwo dla zabudowy rozproszonej,
po³o¿onej w terenach oddalonych od projektowanej sieci
kanalizacji zbiorczej, w terenach tych dopuszcza siê mo¿li-
woœæ realizacji przydomowych oczyszczalni œcieków pod
warunkiem, ¿e ich realizacja nie pogorszy jakoœci wód
powierzchniowych i podziemnych. Na okres przejœciowy
do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej, dopuszcza siê
mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków do szczelnych zbiorni-
ków okresowo opró¿nianych, z obowi¹zkiem pod³¹czenia
siê do sieci kanalizacji zbiorczej w chwili jej realizacji.

4) Odwodnienie dla dróg zbiorczych i lokalnych winno odby-
waæ siê za pomoc¹ systemu rowów otwartych b¹dŸ in-
nych urz¹dzeñ odwodnienia powierzchniowego w tym
kanalizacji opadowej. W przypadku zastosowania kanali-
zacji opadowej, wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika winny byæ podczyszczone (w osadnikach,
seperatorach, itp.)

5) W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw dla nowych obiektów ustala siê
indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciep³o, przy
wykorzystaniu niskoemisyjnych noœników energii jak gaz,
energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp. lub innych me-
diów grzewczych ale wtedy pod warunkiem zastosowa-
nia technologii i urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nieprzekracza-
nie standardów jakoœci œrodowiska okreœlonych w prze-
pisach odrêbnych.

6) Zabrania siê grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych do po-
wierzchniowych wód publicznych w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 1,5 m od linii brzegu, a tak¿e uniemo¿liwiania przecho-
dzenia przez ten obszar.

Poz. 5690
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7) W ramach u¿ytkowania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿-
liwoœci realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej w terenach oznaczonych symbolami R i ZN dopuszcza
siê mo¿liwoœæ realizacji nowych, remontów, nadbudowy,
rozbudowy istniej¹cych masztów telefonii komórkowej
wraz z obiektami kubaturowymi zwi¹zanymi z ich funkcjo-
nowaniem lub innych obiektów tego typu pod warunkiem
zachowania minimalnej odleg³oœci 200 m od istniej¹cych
budynków mieszkaniowych lub terenów zabudowy miesz-
kaniowej, wyznaczonych w planie".

§ 3

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Przeginia polegaj¹c¹
na zmianie treœci § 7 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala siê zasady kszta³towania ³adu przestrzennego w tym
zasady kszta³towania nowej, rozbudowywanej i remonto-
wanej zabudowy oraz ustala siê warunki podzia³u terenów
na nowe dzia³ki budowlane:

1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na
dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania
(ogrodzenia, budynki gospodarcze, gara¿e, obiekty ma-
³ej architektury oraz zieleñ) powinny byæ kszta³towane
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otacza-
j¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architek-
tury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania
nowych elementów zagospodarowania w otoczenie
uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o¿enie terenu, jego
widocznoœæ na i z tych terenów.

2. Zasady kszta³towania nowej zabudowy obowi¹zuj¹ce na
terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego - Dolinki Kra-
kowskie ustalono w pkt 3. Zasady kszta³towania nowej
zabudowy obowi¹zuj¹ce poza terenem Jurajskiego Par-
ku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie ustalono w pkt  4.

3. Ustala siê zasady kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹-
ce na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego Dolinki
Krakowskie.
1) Dla nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i zagrodowej ustala siê:
a) rzut poziomy - na bazie uk³adu prostok¹tów (np.

kszta³t L, T, C, U) z dopuszczeniem ryzalitów;
b) maksymaln¹ wysokoœæ - 10 metrów, licz¹c od po-

ziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku do
najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu;

c) dachy obiektów dwuspadowe lub wielospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci g³ównych 370 - 450

z dopuszczalnymi naczó³kami, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szego boku budynku, dach z akcentowan¹ lini¹
okapu; minimalny wysiêg okapu oraz wiatrownic
poza œcianê szczytow¹ 0,6 m; ustala siê aby kaleni-
ca w przypadku dachu wielospadowego nie by³a krót-
sza ni¿ 1/3 d³ugoœci dachu.
Dla fragmentów obiektów dopuszcza siê mo¿liwoœæ
realizacji dachu p³askiego lub o nachyleniu do 100

wy³¹cznie w sytuacji, gdy wysokoœæ tej czêœci obiek-
tu po realizacji nie przekracza 4,0 m;

d) pokrycie dachu - dachówka lub inny materia³ o fak-
turze dachówek;

e) lukarny - jedna forma lukarn na jednym budynku,
ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 po-
wierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna
odleg³oœæ lukarny od œciany elewacji poprzecznej -
1,5 m, dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ;

f) œciany budynków - ustala siê zasadê akcentowania
elementów poziomych obiektów - okapów lub coko-
³u, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki i faktur ze
szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na wysoko-
œci linii okapu w œcianach szczytowych;

g) otwory okienne - prostok¹tne; dopuszcza siê zdwo-
jenie w œcianach kalenicowych o drobnej artykulacji
i symetrycznych podzia³ach stolarki, w kompozycji
szczytu nale¿y zachowaæ symetriê rozmieszczenia
otworów;

h) kolorystyka obiektów: œciany - kolory jasne, dachu
- tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do koloru czerwone-
go, br¹zowego i szarego), kolorystyka kominów i in-
nych elementów wystêpuj¹cych na dachu stonowa-
na z kolorystyk¹ dachu;

i) ustala siê maksymaln¹ dopuszczaln¹ szerokoœæ trak-
tu okreœlaj¹cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiê-
toœæ dachu do 9,5 m, mierz¹c po zewnêtrznych kra-
wêdziach œcian;

j) mikroniwelacja terenu dzia³ki: maksymalne nasypy
do 1,0 m, maksymalne wykopy do 1,0 m od natural-
nego poziomu terenu;

2) Dla nowych budynków gospodarczych , stodó³ , budyn-
ków inwentarskich , gara¿y ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ:

- w przypadku dachów dwuspadowych - 9 m licz¹c od
poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budyn-
ku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu;

- w przypadku dachów jednospadowych o nachyle-
niu po³aci 370 - 450 - 6m licz¹c od poziomu terenu
przy g³ównym wejœciu do budynku do najwy¿szej
czêœci dachu,

b) dachy obiektów dwuspadowe lub jednospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci 370 - 450; dopusz-
cza siê mo¿liwoœæ realizacji dachów p³askich na bu-
dynkach gospodarczych lub jedno i dwuspadowych
o nachyleniu do 100 w sytuacji, gdy wysokoœæ takie-
go budynku nie przekracza 4,0 m;

c) kolorystyka obiektów: œciany - kolory jasne, dachu -
tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do koloru czerwone-
go, br¹zowego i szarego), kolorystyka kominów i in-
nych elementów wystêpuj¹cych na dachu stonowa-
na z kolorystyk¹ dachu;

3) Dla nowych obiektów us³ugowych ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ,

- w terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem UP - 15 m; wyj¹tkowo wzglêdy kulturowe
i krajobrazowe mog¹ uzasadniæ koniecznoœæ re-
alizacji obiektów (lub ich czêœci) wy¿szych (np. ko-
œció³, wie¿a, element stanowi¹cy dominantê,
punkt widokowy);

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MU i M - 10 m;
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu, lub
najwy¿szej czêœci dachu w przypadku dachu jedno-
spadowego;

b) dachy obiektów wielospadowe lub dwuspadowe
o nachyleniu po³aci od 370 - 450; dopuszcza siê da-
chy jednospadowe dla obiektów o powierzchni za-
budowy mniejszej ni¿ 20 m2; dla budynków których
rozpiêtoœæ dachu przekracza 12 m, dopuszcza siê
mo¿liwoœæ zastosowania nachylenia od 120 - 450.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji dachów ³uko-
wych;
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c) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi.

d) dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego na roz-
budowywanych czêœciach istniej¹cych budynków
z dachami p³askimi,

4. Ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy obo-
wi¹zuj¹ce poza terenem Jurajskiego Parku Krajobrazo-
wego:
1) Dla nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i zagrodowej ustala siê:
a) kszta³t bry³y - horyzontalny;
b) maksymaln¹ wysokoœæ:

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem M-12 m,

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MU - 12 m,

licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu;

c) dachy obiektów dwuspadowe lub wielospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci g³ównych 300 - 450,
o nadwieszonych okapach;

d) pokrycie dachu - dachówka lub inny materia³ o fak-
turze dachówek; z dopuszczeniem pokrycia strzechy
i trzciny na obiektach podkreœlaj¹cych jego funkcjê
np. agroturystyka.

e) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi;

f) kolorystyka obiektów: œcian - kolory jasne, dachu -
tonacje ciemne czerwone lub br¹zowe;

2) Dla nowych obiektów gospodarczych , stodó³ , inwen-
tarskich , gara¿y ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ - 9 m licz¹c od poziomu te-

renu przy g³ównym wejœciu do budynku do najwy-
¿ej po³o¿onej kalenicy dachu lub najwy¿szej czêœci
dachu w przypadku dachu jednospadowego;

b) dachy obiektów dwuspadowe lub jednospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci 120 - 450;

c) kolorystyka obiektów: œcian - kolory jasne, dachu -
tonacje ciemne czerwone l br¹zowe lub szare;

3) Dla nowych obiektów us³ugowych ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ:

- w terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem UP - 15 m; wyj¹tkowo wzglêdy kulturowe
i krajobrazowe mog¹ uzasadniæ koniecznoœæ re-
alizacji obiektów (lub ich czêœci) wy¿szych (np. ko-
œció³, wie¿a, element stanowi¹cy dominantê,
punkt widokowy);

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UCI- 15 m;

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem M, MU - 10 m;

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UT - 9 m;
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu, lub
najwy¿szej czêœci dachu w przypadku dachu jedno-
spadowego;

b) dachy obiektów wielospadowe lub dwuspadowe o
nachyleniu po³aci od 120 - 450. Dopuszcza siê dla obiek-
tów o powierzchni zabudowy mniejszej ni¿ 20 m2 da-
chy jednospadowe;

c) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi.

5. W sytuacji rozbudowy istniej¹cego obiektu lub zespo³u
(dotyczy obiektów tworz¹cych obecnie lub w przysz³oœci

ca³oœæ pod wzglêdem funkcjonalnym); o nowe czêœci lub
nowe obiekty; dopuszcza siê mo¿liwoœæ kontynuacji ist-
niej¹cej formy - dotyczy to kszta³tu dachu (np. przy ist-
niej¹cych obiektach o dachach p³askich noworealizowa-
ne obiekty lub ich czêœci winny posiadaæ dachy p³askie)

6. Odstêpstwo od okreœlonych w planie maksymalnych wy-
sokoœci budynków jest dopuszczalne wy³¹cznie w przy-
padku nadbudowy istniej¹cego budynku, przykrytego
dachem p³askim, kopertowym lub wielospadowym o in-
nych ni¿ ustalone w planie parametrach, w zakresie zmie-
rzaj¹cym do zast¹pienia tego typu dachów, dachem stro-
mym, o formie odpowiadaj¹cej ustaleniom planu.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach grun-
tów na nowe dzia³ki budowlane minimalne ich wielkoœci
i zasady:
1) dla zabudowy zagrodowej minimalna powierzchnia

dzia³ki wynosi 1200 m2, minimalna szerokoœæ dzia³ki
wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê odstêpstwo
- tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci powiêksze-
nia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej dostêpno-
œci. Ponadto ustala siê aby granica podzia³u frontu
dzia³ki by³a prostopad³a do drogi zapewniaj¹cej jej
dojazd. Od powy¿szej zasady dopuszcza siê odstêp-
stwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej
dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³ pod k¹tem pro-
stym.W obrêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-mieszkanio-
wej winny siê znaleŸæ 2 sta³e miejsca postojowe oraz
miejsce postojowe dla ci¹gnika.

2) dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzch-
nia dzia³ki dla jednego budynku wynosi 700 m2. Mini-
malna szerokoœæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego
wynosi 18 m. Minimalna szerokoœæ dzia³ki dla budyn-
ku w zabudowie bliŸniaczej wynosi 14 m. Od zasady
tej dopuszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 10% w sytu-
acji koniecznoœci powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki
lub poprawy jej dostêpnoœci. Ponadto ustala siê aby
granica podzia³u frontu dzia³ki by³a prostopad³a do dro-
gi zapewniaj¹cej jej dojazd. Od powy¿szej zasady do-
puszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy
kszta³t istniej¹cej dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³
pod k¹tem prostym; W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funk-
cji mieszkaniowej winny siê znaleŸæ 2 sta³e miejsca
postojowe.

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej minimalna po-
wierzchnia dzia³ki wynosi 1000 m2, minimalna szero-
koœæ dzia³ki wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê
odstêpstwo - tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci
powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej
dostêpnoœci. Ponadto ustala siê aby granica podzia³u
frontu dzia³ki by³a prostopad³a do drogi zapewniaj¹cej
jej dojazd. Od powy¿szej zasady dopuszcza siê odstêp-
stwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej
dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³ pod k¹tem pro-
stym; Iloœæ miejsc parkingowych na dzia³ce nale¿y wy-
liczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañców (2) + iloœæ miejsc
parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym wielkoœæ
dzia³ki jest œciœle zwi¹zana z rodzajem prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach dzia³ki ustala siê
koniecznoœæ zarezerwowania proporcjonalnej iloœci
miejsc parkingowych w zale¿noœci od wielkoœci po-
wierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoœci - jedno miejsce na
10 m2 powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzch-
ni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),
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b) dla firm rzemieœlniczych - jedno miejsce na czte-
rech zatrudnionych,

c) dla biur i administracji - jedno miejsce na 20 m2

powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzchni
pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),

d) dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - jed-
no miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne.

4) dla obiektów us³ugowych minimalna powierzchnia
dzia³ki wynosi 1000 m2 . Minimalna szerokoœæ dzia³ki
wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê odstêpstwo
- tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci powiêksze-
nia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej dostêpno-
œci. W ramach dzia³ki ustala siê koniecznoœæ zarezer-
wowania proporcjonalnej iloœci miejsc parkingowych
w zale¿noœci od wielkoœci powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoœci - jedno miejsce
na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem po-
wierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej,
technicznej),

b) dla firm rzemieœlniczych - jedno miejsce na czte-
rech zatrudnionych,

c) dla biur i administracji - jedno miejsce na 20 m2

powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzchni
pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),

d) dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - jed-
no miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne.

8. W terenach budowlanych dopuszcza siê dokonywanie
nowych podzia³ów dzia³ek:
1) zgodnie z ustaleniami okreœlonymi w ust. 7;
2) w celu powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub po-

prawy jej dostêpnoœci;
3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkin-

gów;
4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji

urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
9. W przypadku dzia³ek, których szerokoœæ nie przekracza

18 m, dopuszcza siê lokalizowanie obiektów, zarówno
w granicach dzia³ki, jak i w odleg³oœci 1,5 m od granic
dzia³ki.

10. Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ dojazdów nie wydzielo-
nych - 5 m.

11. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ w liniach rozgranicza-
j¹cych ulic i dróg. W przypadku dróg nie wydzielonych
w planie liniami rozgraniczaj¹cymi ustala siê koniecznoœæ
lokalizacji ogrodzeñ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 3 m od
osi drogi.

12. W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej,
zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej lub zagrodowej
mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek mieszkalny lub miesz-
kalno-us³ugowy;

13. Ustala siê wskaŸniki okreœlaj¹ce koniecznoœæ pozosta-
wienia powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³-
ki lub terenu:
1) w terenach mieszkalnictwa i us³ug (MU) nie mo¿e byæ

ona mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki;
2) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego (M) nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ 40% po-
wierzchni dzia³ki;

3) w terenach us³ug komercyjnych o znaczeniu ponadlo-
kalnym (UCI) nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ 25% po-
wierzchni dzia³ki;

4) w terenach us³ug publicznych (UP) nie mo¿e byæ ona
mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki;

5) w terenach us³ug turystyki i rekreacji w zieleni (UT) nie
mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ 60% powierzchni dzia³ki.

14. Ustala siê wskaŸniki powierzchni zabudowanej terenu
w stosunku do powierzchni objêtej projektem zagospo-
darowania dzia³ki lub terenu:
1) w terenach mieszkalnictwa i us³ug (MU) nie mo¿e byæ

on wiêkszy ni¿ 35% powierzchni dzia³ki;
2) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego (M) nie mo¿e byæ on wiêkszy ni¿ 30% po-
wierzchni dzia³ki;

3) w terenach us³ug komercyjnych o znaczeniu ponadlo-
kalnym (UCI) nie mo¿e byæ on wiêkszy ni¿ 40% po-
wierzchni dzia³ki;

4) w terenach us³ug publicznych (UP) nie mo¿e byæ on
wiêkszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki;

5) w terenach us³ug turystyki i rekreacji w zieleni (UT)
nie mo¿e byæ on wiêkszy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki;

15. W terenach budowlanych przyleg³ych do terenów leœnych,
budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³oœci nie mniejszej
ni¿ 12 m od granicy lasu.

16. W obszarze planu nale¿y uwzglêdniæ wymagania obo-
wi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych z zakresu ochrony prze-
ciw po¿arowej, dotycz¹cych przeciwpo¿arowego zaopa-
trzenia w wodê poprzez sieæ hydrantów zewnêtrznych
oraz dróg po¿arowych zapewniaj¹cych dojazd jednostek
ratowniczych.

17. Istniej¹ce budowle i budynki: us³ugowe, mieszkaniowe,
gospodarcze, stodo³y, inwentarskie, gara¿e - pozostawia
siê do utrzymania i zmiany sposobu u¿ytkowania; do-
puszcza siê mo¿liwoœæ ich remontu, rozbudowy, przebu-
dowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale I § 6
i § 7 oraz zasadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki
przestrzennej zapisanymi w rozdziale III niniejszych usta-
leñ. W istniej¹cej zabudowie zagrodowej, potocznie na-
zywanej siedliskiem, nie wydzielonej liniami rozgrani-
czaj¹cymi i po³o¿onej w terenach rolnych lub zieleni nie
urz¹dzonej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji nowych
obiektów gospodarczych, gara¿y, stodó³, budynków in-
wentarskich, koniecznych dla prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej. Ponadto dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji
nowych budynków gospodarczych, stodó³ i innych obiek-
tów koniecznych do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej
na terenach ZN i R przylegaj¹cych do zabudowy zagro-
dowej objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów miesz-
kalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego (M) w odle-
g³oœci 20 m od granic tego terenu".

§ 4

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Przeginia w rozdziale
I, II i III uchwa³y polegaj¹c¹ na:

1. zmianie treœci § 4 ust.4, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³owa:
"4. (...)szczególnych".
i zast¹pieniu go s³owem:

"4. (...) odrêbnych".
2. zmianie treœci § 4 ust.6, polegaj¹cej na wykreœleniu

s³owa:
"6. U¿ytkowaniu (...)".
i zast¹pieniu go s³owem:

"6. Przeznaczeniu (...)".
3. zmianie treœci § 4 ust.7, polegaj¹cej na wykreœleniu

s³owa:
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"7. U¿ytkowaniu (...)".
i zast¹pieniu go s³owem:

"7. Przeznaczeniu (...)".
4. wykreœleniu ust.8 w § 4, dotycz¹cego s³ów:

"8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch
rodzin".

5. wykreœleniu ust. 9 w § 4, dotycz¹cego s³ów:
"9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ bu-

dynki mieszkalne wraz z obiektami gospodarczymi o cha-
rakterze rolniczym".

6. zmianie treœci § 4 ust.12, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³ów:
"12. (...)w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomo-

œciami z dnia 21 sierpnia 1999 r."
oraz zast¹pieniu ich treœci¹:

"12. (...)w rozumieniu przepisów odrêbnych".
7. wykreœleniu ust.13 do 23 w § 4 obejmuj¹cych treœæ:
"13. nieczystoœciach ciek³ych - rozumie siê przez to œcieki

gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych
(UOUCP, art. 2.1),

14. odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach (UOUCP,
art. 2.1),

15. stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹-
dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyj-
nej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do przyjmo-
wania nieczystoœci ciek³ych dowo¿onych pojazdami ase-
nizacyjnymi z miejsc gromadzenia (UOUCP, art. 2.1),

16. w³aœcicielach nieruchomoœci - rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³a-
daj¹ce nieruchomoœci¹ (UOUCP, art. 2.1),

17. zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to insta-
lacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczy-
stoœci ciek³ych w miejscu ich powstawania (UOUCP,
art. 2.1),

18. œciekach bytowych - rozumie siê przez to œcieki z budyn-
ków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkanio-
wych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szcze-
gólnoœci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjo-
nowania gospodarstw domowych,

19. œciekach komunalnych - rozumie siê przez to œcieki byto-
we lub mieszaninê œcieków bytowych ze œciekami prze-
mys³owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi
(UPW, art. 9.1)

20. œciekach przemys³owych - rozumie siê przez to œcieki od-
prowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³al-
noœæ handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie bê-
d¹ce œciekami bytowymi lub wodami opadowymi (UPW,
art. 9.1),

21. wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystê-
puj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noœci od g³êbo-
koœci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz
g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonoœne (UPW, art. 9.1),

22. powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania
potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rol-
nego, bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicz-
nych, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych,
(UPW, art. 34),

23. warstwie próchniczej - rozumie siê przez to wierzchni¹
warstwê gleby o zawartoœci powy¿ej 1,5% próchnicy gle-
bowej (art. 4 UOGRL )"

8. zmianie treœci § 5 ust. 1, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Okreœlone w § 2 pkt 3 zasa-

dy zagospodarowania terenu wg rodzaju (...)"
s³owa: "(...) u¿ytkowania".
i zast¹pieniu go s³owem: "(...) przeznaczenia".

b) wykreœleniu po s³owach: "podstawowy rodzaj (...)"
s³ów: "(...) u¿ytkowania (u¿ytkowanie (...)".
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przeznacze-

nia (przeznaczenie (...)".
c) wykreœleniu po s³owach: "dopuszczalny rodzaj (...)"

s³ów: "(...) u¿ytkowania (u¿ytkowanie (...)".
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przeznacze-

nia (przeznaczenie (...)".
9. zmianie treœci § 5 ust. 3, polegaj¹cej na wykreœleniu po

s³owach: "Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych
mo¿e byæ zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejsco-
wym"
treœci o brzmieniu: "(art. 31 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z 7 lipca 1994 r.)".

10. zast¹pieniu w ca³ej treœci uchwa³y sformu³owania:
"przepisy szczególne" sformu³owaniem "przepisy odrêbne"

11. zmianie treœci § 9 ust. 2, polegaj¹cej na dopisaniu do-
datkowego punktu Nr 6 o brzmieniu: "6) budynków go-
spodarczych i gara¿y";

12. zmianie polegaj¹cej na zast¹pieniu:
a) w § 8 ust. 2 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowa-
niem",

b) w § 9 ust. 2 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej",

c) w § 10 ust. 4 pkt 2 treœci o brzmieniu: "2) urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej",

d) w § 11 ust. 5 pkt 4 treœci o brzmieniu: "4) urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej",

e) w § 12 ust. 2 pkt 1 treœci o brzmieniu: "1) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej",

f) w § 14 ust. 2 pkt 1 treœci o brzmieniu: "1) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej",

g) w § 15 ust. 2 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) (...)urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej (...)"

h) w § 16 ust. 2 pkt 4 treœci o brzmieniu: "4) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej",

i) w § 18 ust. 2 pkt 2 treœci o brzmieniu: "2) (...) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej",

j) w § 22 ust. 1 treœci o brzmieniu: "2. (...) linii i sieci infra-
struktury technicznej (...)"

treœci¹ o brzmieniu: "sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej",

13. zast¹pieniu w § 17 ust. 9 pkt 1 treœci o brzmieniu: "1) ci¹gi
infrastruktury technicznej",
treœci¹ o brzmieniu: "sieci i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej",

14. zmianie treœci § 13 ust. 1, polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach: "W celu ochrony tych obszarów wprowadza
siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w tere-
nach tego u¿ytkowania (...)"
treœci o brzmieniu: " (...) oraz grodzenia obiektów i dzia³ek,
a dla obiektów istniej¹cych wprowadza siê zakaz poszerza-
nia ogrodzeñ poza granice wyznaczone istniej¹cym obry-
sem ogrodzenia".

15. zmianie treœci § 13 ust. 2 pkt 5, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu:
"5) adaptacjê istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-

gowych z mo¿liwoœci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwoœci powiêkszenia kubatury budynku,
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z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy
okreœlonych w § 6 i 7; z koniecznoœci¹ przestrzegania
zasad dotycz¹cych form i gabarytów obiektów i zago-
spodarowania."

16. zmianie treœci § 15 ust. 1, polegaj¹cej na wykreœleniu
treœci o brzmieniu:
"Zaleca siê opracowanie programu zalesieñ uwzglêdniaj¹-

cy wymogi ochrony przyrody i krajobrazu. Program wi-
nien okreœlaæ miejsca zalesieñ i zakrzewieñ, warunki ich
wprowadzania uwzglêdniaj¹ce potrzeby ochrony siedlisk
i ochrony gatunkowej roœlin i zwierz¹t, dobór gatunkowy
nasadzeñ. Program winien byæ uzgodniony z w³aœciwy-
mi dla obszaru Gminy organami ochrony œrodowiska."

17. zmianie treœci § 15 polegaj¹cej na wykreœleniu ca³ej
treœci ust. 2 i ust. 3 o brzmieniu:
"1. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okreœlonych w ust.1

terenach ustala siê po uzgodnieniu z - w³aœciwym tere-
nowo nadleœnictwem i Zarz¹dem ZJPK w obrêbie Parku
Krajobrazowego i jego otuliny; mo¿liwoœæ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹-

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

realizacji urz¹dzeñ wymienionych w pkt 1),
3) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cz-

nie w przypadku wykazania braku mo¿liwoœci innego
ni¿ przez tereny leœne tasowania przebiegu sieci),

4) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej
sieci dróg leœnych),

3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wy-
mienionych w ust. 2 jest :
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytko-

wania podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre-

œlonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z za-
siêgu terenowego tych stref."

18. zmianie treœci § 16 ust. 1, polegaj¹cej na wykreœleniu
treœci o brzmieniu:
"Jako preferowane uznaje siê rolnictwo biodynamiczne.

W ramach u¿ytkowania podstawowego ustala siê potrze-
bê wprowadzania zakrzewieñ sródpolnych. Celem ich
wprowadzania ma byæ wzbogacenie ró¿norodnoœci bio-
logicznej oraz zachowanie (podkreœlenie) historycznych
podzia³ów w³asnoœciowych. Dobory gatunkowe, sposo-
by wprowadzania okreœli program zadrzewieñ".

19. zmianie treœci § 16 ust. 2 pkt 1, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu:
"1) adaptacji istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-

gowych z mo¿liwoœci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwoœci¹ powiêkszenia kubatury budynku,
z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy
okreœlonych w § 6 i 7; z koniecznoœci¹ przestrzegania
zasad dotycz¹cych form i gabarytów obiektów i zago-
spodarowania"

20. zmianie treœci § 17 ust. 3, polegaj¹cej na wykreœleniu
treœci o brzmieniu:
"W przypadkach dokonywania podzia³ów dzia³ek zlokalizo-

wanych na omawianych terenach, dla mo¿liwoœci zapew-
nienia dojazdów z dróg (ulic) KGP, KGP/KZ oraz KGP/UC
nale¿y ka¿dorazowo uzyskaæ pozytywn¹ opiniê Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Oddzia³ Po³udniowo-
Wschodni w Krakowie."

21. zmianie treœci § 17 ust. 4, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Ustala siê jako obowi¹zuj¹-

ce (...)"
s³owa: "minimalne"

b) wykreœleniu po s³owach: "(...) w liniach rozgraniczaj¹-
cych (...)"
treœci o brzmieniu: "(w granicach dok³adnoœci skali planu)"

c) dopisaniu na koñcu pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 treœci
o brzmieniu: "z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ
i na ³ukach dróg, wg rysunku planu";

d) wykreœleniu po s³owach: "Jednoczeœnie ustala siê
zasadê pe³nej zgodnoœci parametrów technicznych
i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych
klas ulic z (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie"
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przepisami
odrêbnymi"

22. zmianie treœci § 17 polegaj¹cej na wykreœleniu w ca³o-
œci ust. 5 o brzmieniu:
"5. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic

klas L, DS. i D mog¹ byæ wprowadzane bez potrzeby do-
konywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego
spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) opracowania koncepcji uzasadniaj¹cej potrzebê wpro-

wadzenia zmian
2) utrzymania zapisanych w planie lokalizacji skrzy¿owañ

z ulicami (drogami) klas wy¿szych
3) spe³nienia parametrów przekrojów poprzecznych ulic

(dróg) przewidzianych w Rozporz¹dzeniu Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

4) utrzymania mo¿liwoœci realizacji planowanych ci¹gów
infrastruktury
O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczaj¹cych roz-
strzyga w³aœciwy organ administracji samorz¹dowej
w porozumieniu z zarz¹dc¹ ulicy (drogi)".

23. zmianie numeracji pozosta³ych ustêpów w § 17.
a) Ustêp 6 otrzymuje numer 5;
b) Ustêp 7 otrzymuje numer 6;

24. zmianie treœci § 17 ust. 6 polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach:
"Dla poszczególnych kategorii terenów okreœlonych w zapi-

sie planu ustala siê warunek bilansowania potrzeb par-
kingowych wed³ug wskaŸników okreœlonych w § 7 (...)"
s³ów: "(...) ust. 4"
oraz zast¹pienie ich treœci¹: "(...) ust. 6"

25. zmianie numeracji pozosta³ych ustêpów w § 17. Ustêp
8 otrzymuje numer 7;

26. zmianie treœci § 17 ust. 7 polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach:
"Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-

mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczo-
nych jako KGP/KZ, KGP/KL, KGP/KD,KGP/UC, KZ KL, KDS,
KD i KS mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) i uzyskania zgody zarz¹dcy
terenu";

27. zmianie treœci § 17 ust. 7 pkt 2 polegaj¹cej na wykre-
œleniu po s³owach: "2). ci¹gi, urz¹dzenia i obiekty infra-
struktury technicznej (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) o charakterze lokalnym,"

28. zmianie numeracji pozosta³ych ustêpów w § 17.
a) Ustêp 9 otrzymuje numer 8;
b) Ustêp 10 otrzymuje numer 9;

29. zmianie treœci § 17 ust. 9 polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach: "W tych przypadkach szerokoœci pasów tere-
nu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny
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byæ dostosowane do potrzeb; nie powinny byæ one mniej-
sze ni¿ (...)"
treœci o brzmieniu: "(...)wynika to z warunków okreœlo-
nych w przepisach dotycz¹cych dróg po¿arowych."
oraz zast¹pienie jej treœci¹: "(...) 5 m".

30. zmianie numeracji ustêpów w § 17. Ustêp 11 otrzymu-
je numer 10;

31. zmianie treœci § 20 ust. 2 pkt 2e polegaj¹cej na wykre-
œleniu po s³owach: "Wprowadza siê obowi¹zek wyposa-
¿enia lokalnych oczyszczalni œcieków w stacje zlewne,
w przypadku gdy pod³¹czenie wszystkich nieruchomoœci do
sieci kanalizacyjnej jest niemo¿liwe lub powoduje nadmier-
ne koszty(...)"
treœci o brzmieniu: "(UOUCP, art. 3.2)"

32. zmianie treœci § 20 ust. 2 polegaj¹cej na zast¹pieniu
pkt 2b treœci¹ o brzmieniu:
"b) Obowi¹zuje docelowa zasada odprowadzenia œcieków

do kanalizacji zbiorczej; co zostanie osi¹gniête przez reali-
zacjê systemu kanalizacji sanitarnej zakoñczonej w³asn¹
oczyszczalni¹ œcieków. Od tej zasady dopuszcza siê od-
stêpstwo dla zabudowy rozproszonej, po³o¿onej w tere-
nach oddalonych od projektowanej sieci kanalizacji zbior-
czej, w terenach tych dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji
przydomowych oczyszczalni œcieków pod warunkiem, ¿e
ich realizacja nie pogorszy jakoœci wód powierzchniowych
i podziemnych" 33. zmianie treœci § 20 ust. 2 polegaj¹cej
na zast¹pieniu pkt 2d treœci¹ o brzmieniu:
"d) W obszarze planu na okres przejœciowy do czasu re-

alizacji kanalizacji zbiorczej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ
odprowadzenia œcieków do szczelnych zbiorników okre-
sowo opró¿nianych, z obowi¹zkiem pod³¹czenia siê do
sieci kanalizacji zbiorczej w chwili jej realizacji."

34. zmianie treœci § 20 ust. 2 pkt 3 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Gazoci¹g ten zosta³ zre-

alizowany przed wejœciem w ¿ycie Rozporz¹dzenia Mini-
stra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 97/2001)
i zgodnie z § 89 nie stosuje siê do niego nowych przepi-
sów dotycz¹cych wielkoœci technicznych stref."

b) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Zgodnie z zaleceniem
Rejonowego Oddzia³u Przesy³u w Tarnowie, Jednostce
Terenowej w Krakowie (...)"

35. zmianie treœci § 20 ust. 2 pkt 4 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "(...) istniej¹cy zakres

administrowania i w³asnoœci sieci i urz¹dzeñ przez Za-
k³ad Energetyczny Kraków S.A."

b) wykreœleniu po s³owach: "Szczegó³owe lokalizacje i tra-
sy ustalone bêd¹ (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) w fazie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszcze-
gólnych inwestycji zgodnie z normami bran¿owymi
(PN - 05100)".
oraz zast¹pieniu jej treœci¹: "(...) na etapie przygoto-
wania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji ad-
ministracyjnych zgodnie z przepisami odrêbnymi"

c) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Ponadto na podst.
art. 73.2. UPOŒ postuluje siê dla remontów kapitalnych i
budowy nowych linii przesy³owych wykonanie ich jako
podziemne".

36. zmianie treœci § 21 polegaj¹cej na wykreœleniu treœci:
"(...) Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony Œrodowiska i Zaso-
bów Naturalnych z 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów ha³asu w œrodowisku. Jednoczeœnie usta-
la siê koniecznoœæ sporz¹dzenia Raportu o oddzia³ywaniu
na œrodowisko istniej¹cej drogi Nr 4 Kraków - Olkusz. W ra-
zie stwierdzenia przekroczenia w terenach mieszkaniowych

okreœlonych aktami prawnymi standardów jakoœci œrodo-
wiska Rada Gminy i Zarz¹d wyst¹pi¹ o utworzenie strefy
ograniczonego u¿ytkowania."
oraz zast¹pieniu jej treœci¹ o brzmieniu: "przepisach od-
rêbnych";

37. zmianie treœci § 22 ust. 4 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Wielkoœci stref technicznych

okreœlaj¹ przepisy (...)"
s³owa: "szczegó³owe"
oraz zast¹pienia go s³owem: "odrêbne"

b) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Zasiêgi strefy mog¹
byæ indywidualnie korygowane w zale¿noœci od uwa-
runkowañ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêb-
nymi oraz wy³¹cznie w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci".

38. zmianie treœci § 22 polegaj¹cej na wykreœleniu ust. 5
o brzmieniu:
"5. Wprowadza siê zakaz zabudowy w wyznaczonej na ry-

sunku planu strefie technicznej. W ka¿dym przypadku do
materia³ów sk³adanych w postêpowaniu o wydanie de-
cyzji WZZiT dla obiektów budowlanych, które bêd¹ loko-
wane na dzia³kach w bezpoœrednim s¹siedztwie wyzna-
czonej strefy nale¿y za³¹czyæ mapkê terenu dzia³ki z za-
znaczonym przebiegiem linii".

39. zmianie treœci § 23 ust. 3 polegaj¹cej na wykreœleniu
treœci o brzmieniu:
"Zgodnie z przepisami szczególnymi zaleca siê uzgadnianie

projektowanych obiektów, urz¹dzeñ i sieci z Dyrekcj¹
Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych".

40. wykreœleniu w ca³oœci § 24 o brzmieniu:
"1. W celu ochrony najwy¿szych wartoœci przyrodniczych

wystêpuj¹cych w obszarze so³ectwa Przeginia oraz na
podstawie przepisów szczególnych na rysunku planu
wyodrêbniono:
Strefê "PK" Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
wraz z otulin¹
W strefie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do Rozporz¹dzenia Nr 28
Wojewody Krakowskiego z dnia 15 paŸdziernika 1998 r. -
Cz. II "Ustalenia planu ochrony" Art. 26a. 1. W parku kra-
jobrazowym i jego otulinie zabrania siê (wyci¹g):
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przed-

siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowi-
sko w rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska,

2) lokalizacji budownictwa letniskowego
3) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników œciekowych,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹

innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i leœnych

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

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

7) lokalizacji oœrodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych
siê metod¹ bezœció³kow¹,

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

9) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami za-
budowanymi,

10) likwidowania zadrzewieñ œródpolnych, przydro¿nych
i nadwodnych,

11) umyœlnego zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszcze-
nia nor, legowisk zwierzêcych, tarlisk i z³o¿onej ikry,
ptasich gniazd oraz wybierania jaj,

12) wypalania roœlinnoœci i pozosta³oœci roœlinnych, wydo-
bywania ska³, minera³ów, torfu oraz niszczenia gleby,
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13) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym,

14) u¿ywania ³odzi motorowych na otwartych zbiornikach
wodnych,
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ zadañ
realizowanych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa, w przypadkach zagro¿enia bezpieczeñstwa
pañstwa.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy in-
westycji realizuj¹cych cele publiczne.
Lokalizacja inwestycji mog¹ca wp³yn¹æ negatywnie
na krajobraz w obszarze strefy wymaga akceptacji Dy-
rekcji Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych zgod-
nie z przepisami szczególnymi".
oraz przeniesieniu ustaleñ dotycz¹cych strefy "PK"
do treœci § 6 ust. 1 pkt 1.

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 5

Pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, wyra¿one w czêœci tekstowej oraz graficz-
nej pozostaj¹ bez zmian.

§ 6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jerzma-
nowice-Przeginia.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/64/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w ob-
szarze so³ectwa Przeginia, w zakresie okreœlonym uchwa³¹
Nr XLII/300/2006 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 27 marca 2006 r. okreœlaj¹cy sposób realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasa-
dy ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stano-
wi¹cych zadania w³asne Gminy Jerzmanowice - Przeginia,
nale¿¹:
- systemy zaopatrzenia w wodê,
- systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem œcie-

ków,
- drogi i ulice gminne.

Zgodnie z uchwal¹ Nr XLII/300/06 Rady Gminy Jerzmano-
wice - Przeginia z dnia 27 marca 2006 r., w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w so³ectwie Przeginia w jego granicach

administracyjnych w Gminie Jerzmanowice - Przeginia, zatwier-
dzonego uchwa³¹ Nr VI/23/03 Rady Gminy Jerzmanowice - Prze-
ginia z dnia 10 lutego 2003 r., zakres zmiany dotyczy³ korekty
niektórych ustaleñ tekstu planu, a w szczególnoœci:
1. zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych w roz-

dziale I § 6 uchwa³y,
2. zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y,
3. zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale II

uchwa³y;
4. zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-

strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.
Zmianami zatem objête zosta³y wy³¹cznie w/w elementy,

które nie maj¹ wp³ywu na sposób realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych Gminy ani na zasady ich finansowania.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda

5691

Uchwa³a Nr XIII/65/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w ob-
szarze so³ectwa Rac³awice, w zakresie okreœlonym
uchwa³¹ Nr XLII/301/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Prze-
ginia z dnia 27 marca 2006 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada
Gminy Jerzmanowice - Przeginia stwierdza zgodnoœæ niniej-
szej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy
Jerzmanowice - Przeginia Nr XV/62/99 z dnia 21 lipca 1999 r.
i uchwala, co nastêpuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w ob-
szarze so³ectwa Rac³awice, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/189/04 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 7 czerwca 2004 r. (Dz. U. Woj. Ma³op. Nr 214,
poz. 2411 z dnia 4 sierpnia 2004 r.), zwan¹ dalej "zmian¹
planu"; w zakresie okreœlonym uchwa³¹ Nr XLII/301/06
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 27 mar-
ca 2006 r.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa
Rac³awice, dotyczy zapisów uchwa³y, a w szczególnoœci:
1) zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych

w rozdziale I § 6 uchwa³y;
2) zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y;
3) zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale I i II

uchwa³y;
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4) zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-
strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.

3. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y jest za³¹cznik Nr 1-
okreœlaj¹cy sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do za-
dañ w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 2

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Rac³awice polegaj¹c¹
na zmianie treœci § 6 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ce

na ca³ym obszarze objêtym planem w zakresie ochrony œro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) W celu zachowania szczególnie wysokich wartoœci przy-

rodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu
nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towa-
nia œrodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyj-
nych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
w tym dotycz¹cymi Parku Krajobrazowego Dolinki Kra-
kowskie wraz z otulin¹. W celu ochrony najwy¿szych war-
toœci przyrodniczych wystêpuj¹cych w obszarze so³ec-
twa na rysunku planu wyodrêbniono Strefê "PK" Zespo-
³u Jurajskich Parków Krajobrazowych wraz z otulin¹, obej-
muj¹c¹ Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie z otulin¹.
Ustala siê zgodnoœæ sposobu zagospodarowania obsza-
ru po³o¿onego w Parku Krajobrazowym z zasadami za-
gospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami
okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Wojewody Ma³opolskie-
go Nr 82/06 z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. (Dz. U. Nr 654
poz. 3998 z 2006 r.).W obszarze Parku Krajobrazowego
Dolinki Krakowskie, w tym szczególnie w zakresie zago-
spodarowania terenu, zakazuje siê:
a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902);

b) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych, przy-
dro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹-
dzeñ wodnych;

c) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym tor-
fu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków
roœlin i zwierz¹t a tak¿e minera³ów;

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpie-
czeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwisko-
wym lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany
te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospo-
darce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;

f) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych;

g) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹ bezœció³-
kow¹;

2) Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorgani-
zowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywi-

dualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z Planem
Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie Gminy oraz innymi obowi¹zu-
j¹cymi w tym zakresie przepisami odrêbnymi.

3) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem M
i MU wprowadza siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko okreœlonych
w przepisach odrêbnych z wy³¹czeniem:
a) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w energiê,

gaz czy inne noœniki energii,
b) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê, od-

prowadzeniem œcieków oraz oczyszczeniem œcieków,
c) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z komunikowaniem siê spo-

³eczeñstwa,
d) przedsiêwziêæ s³u¿¹cych bezpieczeñstwu publicznemu,
e) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z transportem publicznym,
f) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z budow¹ dróg.

4) Zgodnie z przepisami odrêbnymi wskazuje siê tereny wy-
znaczone niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów tere-
nów, dla których okreœlone zosta³y dopuszczalne poziomy
ha³asu w œrodowisku.
a) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzin-

nego; oznaczonych na rysunku planu symbolami M, obo-
wi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku,
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê miesz-
kaniow¹;

b) w terenach mieszkalnictwa i us³ug oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami MU obowi¹zuj¹ dopuszczalne pozio-
my ha³asu w œrodowisku, jak dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowê na cele mieszkaniowo-us³ugowe,

c) dla pozosta³ych terenów wyznaczonych w planie nie
ustala siê kategorii w tym zakresie

2. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu planu w zakresie
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-

nienia wymogów sanitarnych zakazuje siê realizacji obiek-
tów bez wyposa¿enia ich w urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej - przez które rozumie siê sieci i urz¹dzenia wodo-
ci¹gowe, kanalizacyjne i energetyczne.

2) Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych
w obszarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania go-
spodarki œciekowe zgodnie z wymogami okreœlonymi
w § 20 ust. 2 pkt 2.

3) W obszarze planu obowi¹zuje docelowa zasada odprowa-
dzenia œcieków do kanalizacji zbiorczej; co zostanie osi¹-
gniête przez realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej za-
koñczonej w³asn¹ oczyszczalni¹ œcieków. Od tej zasady
dopuszcza siê odstêpstwo dla zabudowy rozproszonej,
po³o¿onej w terenach oddalonych od projektowanej sieci
kanalizacji zbiorczej, w terenach tych dopuszcza siê mo¿li-
woœæ realizacji przydomowych oczyszczalni œcieków pod
warunkiem, ¿e ich realizacja nie pogorszy jakoœci wód
powierzchniowych i podziemnych. Na okres przejœciowy
do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej, dopuszcza siê
mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków do szczelnych zbiorni-
ków okresowo opró¿nianych, z obowi¹zkiem pod³¹czenia
siê do sieci kanalizacji zbiorczej w chwili jej realizacji.

4) Odwodnienie dla dróg zbiorczych i lokalnych winno odby-
waæ siê za pomoc¹ systemu rowów otwartych b¹dŸ in-
nych urz¹dzeñ odwodnienia powierzchniowego w tym
kanalizacji opadowej. W przypadku zastosowania kanali-
zacji opadowej, wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika winny byæ podczyszczone (w osadnikach,
seperatorach, itp.
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5) W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw dla nowych obiektów ustala siê
indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciep³o, przy
wykorzystaniu niskoemisyjnych noœników energii jak gaz,
energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp. lub innych me-
diów grzewczych ale wtedy pod warunkiem zastosowa-
nia technologii i urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nieprzekracza-
nie standardów jakoœci œrodowiska okreœlonych w prze-
pisach odrêbnych

6) Zabrania siê grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych do po-
wierzchniowych wód publicznych w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 1,5 m od linii brzegu, a tak¿e uniemo¿liwiania przecho-
dzenia przez ten obszar.

7) W ramach u¿ytkowania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿-
liwoœci realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w te-
renach oznaczonych symbolami R i ZN dopuszcza siê mo¿-
liwoœæ realizacji nowych, remontów, nadbudowy, rozbu-
dowy istniej¹cych masztów telefonii komórkowej wraz z
obiektami kubaturowymi zwi¹zanymi z ich funkcjonowa-
niem lub innych obiektów tego typu pod warunkiem za-
chowania minimalnej odleg³oœci 200m od istniej¹cych
budynków mieszkaniowych lub terenów zabudowy miesz-
kaniowej, wyznaczonych w planie".

§ 3

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Rac³awice polegaj¹c¹
na zmianie treœci § 7 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala siê zasady kszta³towania ³adu przestrzennego w tym
zasady kszta³towania nowej, rozbudowywanej i remonto-
wanej zabudowy oraz ustala siê warunki podzia³u terenów
na nowe dzia³ki budowlane:

1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na
dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania
(ogrodzenia, budynki gospodarcze, gara¿e, obiekty ma-
³ej architektury oraz zieleñ) powinny byæ kszta³towane
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otacza-
j¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architek-
tury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania
nowych elementów zagospodarowania w otoczenie
uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o¿enie terenu, jego
widocznoœæ na i z tych terenów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudo-
wy:
1) Dla nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i zagrodowej ustala siê:
a) rzut poziomy - na bazie uk³adu prostok¹tów

(np. kszta³t L, T, C, U) z dopuszczeniem ryzalitów;
b) maksymaln¹ wysokoœæ - 9 metrów, licz¹c od pozio-

mu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku do
najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu;

c) dachy obiektów dwuspadowe lub wielospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci g³ównych 370 - 450

z dopuszczalnymi naczó³kami, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szego boku budynku, dach z akcentowan¹ lini¹
okapu; minimalny wysiêg okapu oraz wiatrownic
poza œcianê szczytow¹ 0,6 m; ustala siê aby kaleni-
ca w przypadku dachu wielospadowego nie by³a krót-
sza ni¿ 1/3 d³ugoœci dachu.
Dla fragmentów obiektów dopuszcza siê mo¿liwoœæ
realizacji dachu p³askiego lub o nachyleniu do 100

wy³¹cznie w sytuacji, gdy wysokoœæ tej czêœci obiek-
tu po realizacji nie przekracza 4,0 m;

d) pokrycie dachu - dachówka lub inny materia³ o fak-
turze dachówek,

e) lukarny - jedna forma lukarn na jednym budynku,
ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 po-
wierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna
odleg³oœæ lukarny od œciany elewacji poprzecznej -
1,5 m, dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,

f) œciany budynków - ustala siê zasadê akcentowania
elementów poziomych obiektów - okapów lub coko-
³u, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki i faktur ze
szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na wysoko-
œci linii okapu w œcianach szczytowych,

g) otwory okienne - prostok¹tne; dopuszcza siê zdwo-
jenie w œcianach kalenicowych o drobnej artykulacji
i symetrycznych podzia³ach stolarki, w kompozycji
szczytu nale¿y zachowaæ symetriê rozmieszczenia
otworów,

h) kolorystyka obiektów: œciany - kolory jasne, dachu
- tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do koloru czerwone-
go, br¹zowego i szarego), kolorystyka kominów i in-
nych elementów wystêpuj¹cych na dachu stonowa-
na z kolorystyk¹ dachu;

i) ustala siê maksymaln¹ dopuszczaln¹ szerokoœæ trak-
tu okreœlaj¹cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiê-
toœæ dachu do 9,5 m, mierz¹c po zewnêtrznych kra-
wêdziach œcian,

j) mikroniwelacja terenu dzia³ki: maksymalne nasypy
do 1,0 m, maksymalne wykopy do 1,0 m od natural-
nego poziomu terenu,

2) Dla nowych budynków gospodarczych, stodó³, budyn-
ków inwentarskich, gara¿y ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ:

- w przypadku dachów dwuspadowych - 9 m licz¹c od
poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budyn-
ku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu,

- w przypadku dachów jednospadowych o nachyle-
niu po³aci 370 - 450 - 6 m licz¹c od poziomu terenu
przy g³ównym wejœciu do budynku do najwy¿szej
czêœci dachu,

b) dachy obiektów dwuspadowe lub jednospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci 370 - 450; dopusz-
cza siê mo¿liwoœæ realizacji dachów p³askich na bu-
dynkach gospodarczych lub jedno i dwuspadowych
o nachyleniu do 100 w sytuacji, gdy wysokoœæ takie-
go budynku nie przekracza 4,0 m;

c) kolorystyka obiektów: œciany - kolory jasne, dachu -
tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do koloru czerwone-
go, br¹zowego i szarego), kolorystyka kominów i in-
nych elementów wystêpuj¹cych na dachu stonowa-
na z kolorystyk¹ dachu;

3) Dla nowych obiektów us³ugowych ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ,

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
UP - 15 m; wyj¹tkowo wzglêdy kulturowe i krajobra-
zowe mog¹ uzasadniæ koniecznoœæ realizacji obiek-
tów (lub ich czêœci) wy¿szych (np. koœció³, wie¿a, ele-
ment stanowi¹cy dominantê, punkt widokowy),

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UCI, UCII - 12 m,

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MU - 10 m,

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem M - 10 m,
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu, lub
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najwy¿szej czêœci dachu w przypadku dachu jedno-
spadowego

b) dachy obiektów wielospadowe lub dwuspadowe
o nachyleniu po³aci od 370 - 450; dopuszcza siê dachy
jednospadowe dla obiektów o powierzchni zabudo-
wy mniejszej ni¿ 20 m2; dla budynków których roz-
piêtoœæ dachu przekracza 12 m, dopuszcza siê mo¿li-
woœæ zastosowania nachylenia od 120 -450. Dopusz-
cza siê mo¿liwoœæ realizacji dachów ³ukowych;

c) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi.

d) dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego na roz-
budowywanych czêœciach istniej¹cych budynków
z dachami p³askimi,

3. W sytuacji rozbudowy istniej¹cego obiektu lub zespo³u
(dotyczy obiektów tworz¹cych obecnie lub w przysz³o-
œci ca³oœæ pod wzglêdem funkcjonalnym); o nowe czê-
œci lub nowe obiekty; dopuszcza siê mo¿liwoœæ konty-
nuacji istniej¹cej formy - dotyczy to kszta³tu dachu
(np. przy istniej¹cych obiektach o dachach p³askich no-
worealizowane obiekty lub ich czêœci winny posiadaæ
dachy p³askie).

4. Odstêpstwo od okreœlonych w planie maksymalnych wy-
sokoœci budynków jest dopuszczalne wy³¹cznie w przy-
padku nadbudowy istniej¹cego budynku, przykrytego
dachem p³askim, kopertowym lub wielospadowym o in-
nych ni¿ ustalone w planie parametrach, w zakresie zmie-
rzaj¹cym do zast¹pienia tego typu dachów, dachem stro-
mym, o formie odpowiadaj¹cej ustaleniom planu.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach grun-
tów na nowe dzia³ki budowlane minimalne ich wielko-
œci i zasady:
1) dla zabudowy zagrodowej minimalna powierzchnia

dzia³ki wynosi 1200m2, minimalna szerokoœæ dzia³ki
wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê odstêpstwo
- tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci powiêksze-
nia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej dostêpno-
œci. Ponadto ustala siê aby granica podzia³u frontu dzia³-
ki by³a prostopad³a do drogi zapewniaj¹cej jej dojazd.
Od powy¿szej zasady dopuszcza siê odstêpstwo - tole-
rancjê 200 w sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej dzielonej
dzia³ki uniemo¿liwia podzia³ pod k¹tem prostym; W ob-
rêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-mieszkaniowej winny siê
znaleŸæ 2 sta³e miejsca postojowe oraz miejsce posto-
jowe dla ci¹gnika.

2) dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzch-
nia dzia³ki dla jednego budynku wynosi 700m2. Mini-
malna szerokoœæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego
wynosi 18m. Minimalna szerokoœæ dzia³ki dla budynku
w zabudowie bliŸniaczej wynosi 14 m. Od zasady tej
dopuszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 10% w sytuacji
koniecznoœci powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub
poprawy jej dostêpnoœci. Ponadto ustala siê aby grani-
ca podzia³u frontu dzia³ki by³a prostopad³a do drogi za-
pewniaj¹cej jej dojazd. Od powy¿szej zasady dopusz-
cza siê odstêpstwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy
kszta³t istniej¹cej dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³
pod k¹tem prostym; W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funk-
cji mieszkaniowej winny siê znaleŸæ 2 sta³e miejsca
postojowe.

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej minimalna po-
wierzchnia dzia³ki wynosi 1000m2, minimalna szero-
koœæ dzia³ki wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê
odstêpstwo - tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci
powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej

dostêpnoœci. Ponadto ustala siê aby granica podzia³u
frontu dzia³ki by³a prostopad³a do drogi zapewniaj¹cej
jej dojazd. Od powy¿szej zasady dopuszcza siê odstêp-
stwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej
dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³ pod k¹tem pro-
stym; Iloœæ miejsc parkingowych na dzia³ce nale¿y
wyliczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañców (2) + iloœæ
miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym
wielkoœæ dzia³ki jest œciœle zwi¹zana z rodzajem pro-
wadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach dzia³ki
ustala siê koniecznoœæ zarezerwowania proporcjonal-
nej iloœci miejsc parkingowych w zale¿noœci od wielko-
œci powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoœci - jedno miejsce
na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem po-
wierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej,
technicznej),

b) dla firm rzemieœlniczych - jedno miejsce na czte-
rech zatrudnionych,

c) dla biur i administracji - jedno miejsce na 20 m2

powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzchni
pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),

d) dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - jed-
no miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne.

4) dla obiektów us³ugowych minimalna powierzchnia dzia³-
ki wynosi 1000m2 Minimalna szerokoœæ dzia³ki wynosi
18 m. Od zasady tej dopuszcza siê odstêpstwo - toleran-
cjê 10% w sytuacji koniecznoœci powiêkszenia, regula-
cji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej dostêpnoœci. W ra-
mach dzia³ki ustala siê koniecznoœæ zarezerwowania pro-
porcjonalnej iloœci miejsc parkingowych w zale¿noœci od
wielkoœci powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoœci - jedno miejsce
na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem po-
wierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej,
technicznej),

b) dla firm rzemieœlniczych - jedno miejsce na czte-
rech zatrudnionych,

c) dla biur i administracji - jedno miejsce na 20 m2

powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzchni
pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),

d) dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - jed-
no miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne.

6. W terenach budowlanych dopuszcza siê dokonywanie
nowych podzia³ów dzia³ek:
1) zgodnie z ustaleniami okreœlonymi w ust. 5;
2) w celu powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub po-

prawy jej dostêpnoœci;
3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkin-

gów;
4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urz¹-

dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
7. W przypadku dzia³ek,, których szerokoœæ nie przekracza

18 m, dopuszcza siê lokalizowanie obiektów, zarówno
w  granicach dzia³ki, jak i w odleg³oœci 1,5 m od granic
dzia³ki.

8. Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ dojazdów nie wydzielo-
nych - 5 m.

9. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ w liniach rozgranicza-
j¹cych ulic i dróg. W przypadku dróg nie wydzielonych
w planie liniami rozgraniczaj¹cymi ustala siê koniecznoœæ
lokalizacji ogrodzeñ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 3 m od
osi drogi.
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10. W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej,
zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej lub zagrodowej
mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek mieszkalny lub miesz-
kalno-us³ugowy,

11. Ustala siê wskaŸniki okreœlaj¹ce koniecznoœæ pozosta-
wienia powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³-
ki lub terenu:
1) w terenach mieszkalnictwa i us³ug (MU) nie mo¿e

byæ ona mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki;
2) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego (M) nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ 40% po-
wierzchni dzia³ki;

3) w terenach us³ug komercyjnych o znaczeniu lokal-
nym i ponadlokalnym (UCI i UCII) nie mo¿e byæ ona
mniejsza ni¿ 25% powierzchni dzia³ki;

4) w terenach us³ug publicznych (UP) nie mo¿e byæ ona
mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.

12. Ustala siê wskaŸniki powierzchni zabudowanej terenu
w stosunku do powierzchni objêtej projektem zagospo-
darowania dzia³ki lub terenu:
1) w terenach mieszkalnictwa i us³ug (MU) nie mo¿e

byæ on wiêkszy ni¿ 35% powierzchni dzia³ki;
2) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego (M) nie mo¿e byæ on wiêkszy ni¿ 30% po-
wierzchni dzia³ki;

3) w terenach us³ug komercyjnych o znaczeniu lokal-
nym i ponadlokalnym (UCI, UCII) nie mo¿e byæ on wiêk-
szy ni¿ 40% powierzchni dzia³ki;

4) w terenach us³ug publicznych (UP) nie mo¿e byæ on
wiêkszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki;

13. W terenach budowlanych przyleg³ych do terenów leœnych,
budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³oœci nie mniejszej
ni¿ 12 m od granicy lasu.

14. W obszarze planu nale¿y uwzglêdniæ wymagania obo-
wi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych z zakresu ochrony prze-
ciw po¿arowej, dotycz¹cych przeciwpo¿arowego zaopa-
trzenia w wodê poprzez sieæ hydrantów zewnêtrznych
oraz dróg po¿arowych zapewniaj¹cych dojazd jednostek
ratowniczych.

15. Istniej¹ce budowle i budynki: us³ugowe, mieszkaniowe,
gospodarcze, stodo³y, inwentarskie, gara¿e - pozostawia
siê do utrzymania i zmiany sposobu u¿ytkowania; do-
puszcza siê mo¿liwoœæ ich remontu, rozbudowy, przebu-
dowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale I § 6
i § 7 oraz zasadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki
przestrzennej zapisanymi w rozdziale III niniejszych usta-
leñ. W istniej¹cej zabudowie zagrodowej, potocznie na-
zywanej siedliskiem, nie wydzielonej liniami rozgrani-
czaj¹cymi i po³o¿onej w terenach rolnych lub zieleni nie
urz¹dzonej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji nowych
obiektów gospodarczych, gara¿y, stodó³, budynków in-
wentarskich, koniecznych dla prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej. Ponadto dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji
nowych budynków gospodarczych, stodó³ i innych obiek-
tów koniecznych do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej
na terenach ZN i R przylegaj¹cych do zabudowy zagro-
dowej objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów miesz-
kalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego (M) w odle-
g³oœci 20 m od granic tego terenu."

§ 4

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-

nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Rac³awice w rozdziale
I, II i III uchwa³y polegaj¹c¹ na:

1. zmianie treœci § 4 ust.4, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³owa:
"4.(...)szczególnych".
i zast¹pieniu go s³owem:

"4.(...) odrêbnych".
2. zmianie treœci § 4 ust. 6, polegaj¹cej na wykreœleniu

s³owa:
"6. U¿ytkowaniu (...)".
i zast¹pieniu go s³owem:

"6. Przeznaczeniu (...)".
3. zmianie treœci § 4 ust. 7, polegaj¹cej na wykreœleniu

s³owa:
"7. U¿ytkowaniu (...)".
i zast¹pieniu go s³owem:

"7. Przeznaczeniu (...)."
4. wykreœleniu ust. 8 w § 4, dotycz¹cego s³ów:

"8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch
rodzin".

5. wykreœleniu ust.9 w § 4, dotycz¹cego s³ów:
"9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ bu-

dynki mieszkalne wraz z obiektami gospodarczymi o cha-
rakterze rolniczym".

6. zmianie treœci § 4 ust. 12, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³ów:

"12. (...)w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi z dnia 21sierpnia 1999 r."
oraz zast¹pieniu ich treœci¹:

"12. (...)w rozumieniu przepisów odrêbnych".
7. wykreœleniu ust. 13 do 23 w § 4 obejmuj¹cych treœæ:

"13. wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody
wystêpuj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych prze-
strzeniach ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w za-
le¿noœci od g³êbokoœci wystêpowania wody, przy-
powierzchniowe oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wo-
donoœne,

14. linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy grun-
tami pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych
wód, któr¹ stanowi krawêdŸ brzegu lub linia sta³ego
porostu traw albo linia, któr¹ ustala siê wed³ug œred-
niego stanu wody ustalanego przez pañstwow¹ s³u¿bê
hydrologiczno - meteorologiczn¹ z okresu co najmniej
ostatnich 10 lat,

15. powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokaja-
nia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub
rolnego, bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicz-
nych, a tak¿e do wypoczynku, uprawiania turystyki,
sportów wodnych oraz, na zasadach okreœlonych
w przepisach odrêbnych, amatorskiego po³owu ryb,

16. ochronie œrodowiska - rozumie siê przez to podjêcie
lub zaniechanie dzia³añ, umo¿liwiaj¹ce zachowanie lub
przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta po-
lega w szczególnoœci na:
a) racjonalnym kszta³towaniu œrodowiska i gospodaro-

waniu zasobami œrodowiska zgodnie z zasad¹ zrów-
nowa¿onego rozwoju,

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

w³aœciwego,
17. przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na œrodowisko rozumie siê przedsiêwziêcia wy-
mienione i okreœlone Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 wrzeœnia 2002 r. w sprawie okreœlenia rodza-
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jów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 179,
poz. 1490). Rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 51
ust. 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochro-
ny œrodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z póŸn. zm.).

18. us³ugi nieuci¹¿liwe rozumie siê taki rodzaj us³ug, który
nie wywo³uje uci¹¿liwoœci dla otoczenia; tj. - jego ewen-
tualna uci¹¿liwoœæ zamyka siê w granicach dzia³ki.

19. zanieczyszczeniu - rozumie siê przez to emisjê, która
jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu œrodowiska,
powoduje szkodê w dobrach materialnych, pogarsza
walory estetyczne œrodowiska lub koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze œrodowiska,

20. ha³asie - rozumie siê przez to dŸwiêki o czêstotliwo-
œciach od 16 Hz do 16.000 Hz,

21. poziomie ha³asu - rozumie siê przez to równowa¿ny
poziom dŸwiêku A wyra¿ony w decybelach (dB),

22. nieczystoœciach ciek³ych - rozumie siê przez to œcieki
gromadzone przejœciowo np. w zbiornikach bezodp³y-
wowych,

23. odpadach - rozumie siê przez to odpady w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r."

8. zmianie treœci § 5 ust.1, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Okreœlone w § 2 pkt 3 zasa-

dy zagospodarowania terenu wg rodzaju (...)"
s³owa: "(...) u¿ytkowania".
i zast¹pieniu go s³owem: "(...) przeznaczenia".

b) wykreœleniu po s³owach: "podstawowy rodzaj (...)"
s³ów: "(...) u¿ytkowania (u¿ytkowanie (...)".
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przeznacze-

nia (przeznaczenie (...)".
c) wykreœleniu po s³owach: "dopuszczalny rodzaj (...)"

s³ów: "(...) u¿ytkowania (u¿ytkowanie (...)".
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przeznacze-

nia (przeznaczenie (...)".
9. zast¹pieniu w ca³ej treœci uchwa³y sformu³owania:

"przepisy szczególne" sformu³owaniem "przepisy odrêbne"
10. zmianie treœci § 9 ust. 2, polegaj¹cej na dopisaniu do-

datkowego punktu Nr 6 o brzmieniu: "6) budynków go-
spodarczych i gara¿y";

11. zmianie polegaj¹cej na zast¹pieniu:
a) w § 8 ust. 2 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowa-
niem",

b) w § 9 ust. 2 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej",

c) w § 10 ust. 4 pkt 2 treœci o brzmieniu: "2) urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej",

d) w § 11 ust. 4 pkt 4 treœci o brzmieniu: "4) urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej",

e) w § 12 ust. 4 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowa-
niem",

f) w § 16 ust. 2 pkt 4 treœci o brzmieniu: "4) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej",

g) w § 18 ust. 2 pkt 2 treœci o brzmieniu: "2) (...)urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej (...)"

12. zast¹pieniu w § 17 ust. 6 treœci o brzmieniu: "6. (...) ci¹gi
infrastruktury technicznej",
treœci¹ o brzmieniu: "sieci i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej",

13. zmianie treœci § 14 ust. 1, polegaj¹cej na wykreœleniu
treœci o brzmieniu:

"Zaleca siê opracowanie programu zalesieñ uwzglêdniaj¹-
cy wymogi ochrony przyrody i krajobrazu. Program wi-
nien okreœlaæ miejsca zalesieñ i zakrzewieñ, warunki ich
wprowadzania uwzglêdniaj¹ce potrzeby ochrony siedlisk
i ochrony gatunkowej roœlin i zwierz¹t, dobór gatunkowy
nasadzeñ. Program winien byæ uzgodniony z w³aœciwy-
mi dla obszaru Gminy organami ochrony œrodowiska..."

14. zmianie treœci § 14 polegaj¹cej na wykreœleniu ca³ej
treœci ust. 2 i ust. 3 o brzmieniu:
"2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1

terenach ustala siê mo¿liwoœæ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹-

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

realizacji urz¹dzeñ wymienionych w pkt 1),
3) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cz-

nie w przypadku wykazania braku mo¿liwoœci innego
ni¿ przez tereny leœne tasowania przebiegu sieci),

4) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej
sieci dróg leœnych),

3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalne-
go, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich
do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawo-
wego".

15. zmianie treœci § 15 ust. 1, polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach: "W celu ochrony tych obszarów wprowadza
siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w tere-
nach tego u¿ytkowania (...)"
treœci o brzmieniu: " (...) oraz grodzenia obiektów i dzia-
³ek, a dla istniej¹cych wprowadza siê zakaz poszerzania
ogrodzeñ poza granice wyznaczone istniej¹cym obrysem
ogrodzenia".

16. zmianie treœci § 15 ust. 2 pkt 5, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu:
"5) adaptacjê istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-

gowych z mo¿liwoœci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwoœci powiêkszenia kubatury budynku, z za-
chowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy
okreœlonych w § 6 i 7".

17. zmianie treœci § 16 ust. 2 pkt 1, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu:
"1) adaptacji istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-

gowych z mo¿liwoœci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwoœci¹ powiêkszenia kubatury budynku,
z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy
okreœlonych w § 6 i 7".

18. zmianie treœci § 16 ust. 2 polegaj¹cej na dopisaniu do-
datkowego punktu 6 o brzmieniu:
"6) realizacji ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sportu i rekreacji"

19. zmianie treœci § 17 ust. 2, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Ustala siê jako obowi¹zu-

j¹ce (...)"
s³owa: "minimalne"
b) dopisaniu na koñcu pkt 1, 2, 3, 4, 5 treœci o brzmieniu:

"z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ i na ³ukach dróg,
wg rysunku planu;"

20. zmianie treœci § 17 ust. 5 polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach:
"Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-

mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczo-
nych jako KZ, KL, KD mog¹ byæ pod warunkiem dostoso-
wania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podsta-
wowego (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) i uzyskania zgody zarz¹dcy te-
renu":
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21. zmianie treœci § 17 ust. 5 pkt 2 polegaj¹cej na wykre-
œleniu po s³owach: "2). ci¹gi infrastruktury technicznej oraz
obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) o charakterze lokalnym,"

22. zmianie treœci § 17 ust. 7 polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach: "W tych przypadkach szerokoœci pasów tere-
nu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny
byæ dostosowane do potrzeb; nie powinny byæ one mniej-
sze ni¿ (...)"
treœci o brzmieniu: "(...)wynika to z warunków okreœlo-
nych w przepisach dotycz¹cych dróg po¿arowych."
oraz zast¹pienie jej treœci¹: "(...) 5 m".

23. zmianie treœci § 20 ust. 2 polegaj¹cej na zast¹pieniu
pkt2b treœci¹ o brzmieniu:
"b) Obowi¹zuje docelowa zasada odprowadzenia œcieków

do kanalizacji zbiorczej; co zostanie osi¹gniête przez re-
alizacjê systemu kanalizacji sanitarnej zakoñczonej
w³asn¹ oczyszczalni¹ œcieków. Od tej zasady dopuszcza
siê odstêpstwo dla zabudowy rozproszonej, po³o¿onej
w terenach oddalonych od projektowanej sieci kanaliza-
cji zbiorczej, w terenach tych dopuszcza siê mo¿liwoœæ
realizacji przydomowych oczyszczalni œcieków pod wa-
runkiem, ¿e ich realizacja nie pogorszy jakoœci wód po-
wierzchniowych i podziemnych "

24. zmianie treœci § 20 ust. 2 polegaj¹cej na zast¹pieniu
pkt 2d treœci¹ o brzmieniu:
"d) W obszarze planu na okres przejœciowy do czasu realiza-

cji kanalizacji zbiorczej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ odpro-
wadzenia œcieków do szczelnych zbiorników okresowo
opró¿nianych, z obowi¹zkiem pod³¹czenia siê do sieci
kanalizacji zbiorczej w chwili jej realizacji".

25. zmianie treœci § 20 ust. 2 pkt 4 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "(...) istniej¹cy zakres

administrowania i w³asnoœci sieci i urz¹dzeñ przez Za-
k³ad Energetyczny Kraków S.A. i Bêdziñski Zak³ad Ener-
getyczny S.A,".

b) wykreœleniu treœci podpunktu d) o brzmieniu: "d) obo-
wi¹zek uzgodnienia z Zarz¹dem Jurajskich Parków Kra-
jobrazowych projektów sieci i urz¹dzeñ elektroenerge-
tycznych".

c) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Ponadto na podst.
art. 73.2. UPOŒ postuluje siê dla remontów kapitalnych
i budowy nowych linii przesy³owych wykonanie ich jako
podziemne".

26. zmianie treœci § 22 ust.4 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Wielkoœci stref technicznych

okreœlaj¹ przepisy (...)"
s³owa: "szczegó³owe"
oraz zast¹pienia go s³owem: "odrêbne"

b) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Zasiêgi strefy mog¹
byæ indywidualnie korygowane w zale¿noœci od uwa-
runkowañ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz
wy³¹cznie w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci".

27. zmianie treœci § 22 polegaj¹cej na wykreœleniu treœci
ust. 5 o brzmieniu:
"5. Wprowadza siê zakaz zabudowy w wyznaczonej na

rysunku planu strefie technicznej i ochronnej przed
oddzia³ywaniem pól elektromagnetycznych od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej o napiêciu 15kV -
15 m. W ka¿dym przypadku do materia³ów sk³ada-
nych w postêpowaniu o wydanie decyzji WZZiT dla
obiektów budowlanych, które bêd¹ lokowane na dzia³-
kach w bezpoœrednim s¹siedztwie linii i wyznaczonej
strefy nale¿y za³¹czyæ mapkê terenu dzia³ki z zazna-
czonym przebiegiem linii".

28. zmianie treœci § 26 ust. 1 pkt 1 polegaj¹cej na wykre-
œleniu w treœci o brzmieniu: "PK" Zespo³u Jurajskich Par-
ków Krajobrazowych obejmuj¹c¹ obszar wsi Rac³awice
w granicach administracyjnych"
oraz przeniesieniu ustaleñ dotycz¹cych strefy "PK" do
treœci § 6 ust. 1 pkt 1.

29. zmianie treœci § 26 polegaj¹cej na wykreœleniu treœci
ust.2 o brzmieniu:
"2. Na podstawie przepisów szczególnych w obszarze wy-

znaczonej strefy "PK" w parku krajobrazowym zabra-
nia siê:
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do

przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie œro-
dowiska,

2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników œcieko-
wych,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i leœnych oraz gospo-
darki 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 oœrodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych
siê metod¹ bezœció³kow¹,

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

8) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami za-
budowanymi,

9) likwidowania zadrzewieñ œródpolnych, przydro¿nych
i nadwodnych,

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

11) wypalania roœlinnoœci i pozosta³oœci roœlinnych, wydo-
bywania ska³, minera³ów, torfu oraz niszczenia gleby,

12) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê 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
realizowanych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa, w przypadkach zagro¿enia bezpieczeñstwa
pañstwa.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy in-
westycji realizuj¹cych cele publiczne.
Zakaz okreœlony w ust. 1 pkt 10 i 15 nie dotyczy gospo-
darki ³owieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu
o odrêbne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej
i leœnej.."

30. zmianie numeracji ustêpów w § 26. Ustêp 3 otrzymuje
numer 2.

31. zmianie treœci § 26 ust. 2 polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach: "Dopuszcza siê mo¿liwoœæ udostêpnienia tu-
rystycznego lub rekreacyjnego (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) wy³¹cznie pod warunkiem spo-
rz¹dzenia projektu oraz wykonania raportu o oddzia³y-
waniu na œrodowisko oraz po uzyskaniu pozytywnego
uzgodnienia z w³aœciwym dla miejsca organem ochrony
œrodowiska".
oraz zast¹pieniu jej treœci¹: "(...) po spe³nieniu wymogów
okreœlonych w przepisach odrêbnych"
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32. zmianie treœci § 27 polegaj¹cej na wykreœleniu treœci
o brzmieniu:
"1. Zgodnie z decyzj¹ wojewody krakowskiego z dnia

15 kwietnia 1997 r. Nr OS.III.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ usta-
nowienia strefy ochrony poœredniej wprowadza siê jej
granice na rysunek planu. Obszar strefy podzielony jest
na tereny ochrony poœredniej:
- wewnêtrzny - obejmuj¹cej wszystkie dop³ywy Rudawy

na terenie Gminy, obejmuje ona pasy o szerokoœci
oko³o 200 m od brzegów dop³ywów Rudawy.

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

wnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy:
- Wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale¿ycie do

ziemi i wody,
- Przechowywania i sk³adania materia³ów promienio-

twórczych,
- Lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów pro-

duktów ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych oraz ruroci¹gów do ich transportu,

- Lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne
przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia-
³alnoœci i w przypadku ewentualnych awarii

- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do
ich transportu,

- Lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych oraz nadpoziomowych stawów
osadowych,

- Lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawi-
d³owego zagospodarowania odcieku

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

- Lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglêdu na
wielkoœæ,

- Lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych za-
k³adów us³ugowych opartych na stosowaniu surow-
ców i czynników chemicznych,

- Lokalizowania zak³adów przemys³owych,
- Lokalizowania zak³adów wytwarzaj¹cych chemikalia

lub produkty chemiczne,
- Lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów roœlinnych

i zwierzêcych,
- Lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
- Budowy dróg publicznych i torów kolejowych,
- Wprowadzania do wód powierzchniowych lub do grun-

tu œcieków opadowych z nowych ci¹gów komunika-
cyjnych, bez ich wczeœniejszego podczyszczenia,

- Mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,

- Mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokoœci 30 m od ich brzegów,

- Lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na sys-
temie chowu bezœcio³owego,

- Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
- Przewo¿enia materia³ów toksycznych mog¹cych ska-

ziæ wodê,
- Urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
- Urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
- Wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót

niezbêdnych dla utrzymania koryta cieków w nale¿y-
tym stanie technicznym i zaakceptowanych przez ad-
ministratora cieków,

- Gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
- Ustawiania pojemników na odpady w odleg³oœci mniej-

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

wnêtrznej nakazuje siê:
- Realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,
- Realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczysz-

czaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów, jak
równie¿ porz¹dkowanie gospodarki œciekowej na te-
renach objêtych wodoci¹gami,

- Podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych z ci¹-
gów komunikacyjnych (ze szczególnym uwzglêdnie-
niem skrzy¿owañ tych ci¹gów z ciekami) przed ich
wprowadzeniem do wód powierzchniowych,

- Posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodowlanej
zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gnojowej.

oraz zast¹pienie jej treœci¹ o brzmieniu:
"1. Obszar planu, obejmuj¹cy so³ectwo Rac³awice w je-

go granicach administracyjnych, znajduje siê zgod-
nie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego
Nr OS.III.6210-1-5/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. doty-
cz¹c¹ ustanowienia strefy ochronnej ujêcia wody
z rzeki Rudawy; w zasiêgu zewnêtrznego terenu
ochrony poœredniej oraz w czêœci w zasiêgu we-
wnêtrznego terenu ochrony poœredniej. Na ry-
sunku planu zgodnie z w/w decyzj¹ okreœlono zasiêg
wewnêtrznego terenu ochrony poœredniej pod
nazw¹ strefy wewnêtrznego terenu ochrony po-
œredniej (WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R";
pozosta³a czêœæ terenu so³ectwa znajduje siê w za-
siêgu zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
ujêcia wody z rzeki Rudawy.

2. Dla zewnêtrznego i wewnêtrznego terenu ochrony
poœredniej obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okreœlone
w w/w decyzji.
1) W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej

zabrania siê:
a) wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale-

¿ycie do ziemi i wody,
b) przechowywania i sk³adania materia³ów promie-

niotwórczych,
c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów

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

d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów ko-
munalnych i przemys³owych oraz nadpoziomo-
wych stawów osadowych,

e) lokalizowania zak³adów us³ugowych opartych na
chemicznej obróbce metali i innych materia³ów,

f) lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglê-
du na wielkoœæ,

g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych
zak³adów us³ugowych opartych na stosowaniu
surowców i czynników chemicznych,

h) lokalizowania zak³adów przemys³owych,
i) budowy dróg publicznych,
j) budowy torów kolejowych,
k) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wod-

nych i w pasie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,
l) lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na

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

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

puszczone do stosowania i wymienione w wykazie
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywnoœciowej,

s) wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem ro-
bót niezbêdnych dla utrzymania koryta cieków w
nale¿ytym stanie technicznym i zaakceptowanych
przez administratora cieków,

t) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach
cieków,

u) ustawiania pojemników na odpady w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 100 m od brzegów cieków.

2) W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej
nakazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami

oczyszczaj¹cymi równolegle do realizacji wodo-
ci¹gów,

b) podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych
z ci¹gów komunikacyjnych (ze szczególnym
uwzglêdnieniem skrzy¿owañ tych ci¹gów z cie-
kami) przed ich wprowadzeniem do wód po-
wierzchniowych,

c) posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodow-
lanej zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty
gnojowej.

3) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej za-
brania siê:
a) przechowywania i sk³adania materia³ów promie-

niotwórczych,
b) lokalizowania magazynów produktów ropopo-

chodnych i innych substancji chemicznych oraz ru-
roci¹gów do ich transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wody powierzchnio-
we i podziemne przed zanieczyszczeniem w trak-
cie prowadzonej dzia³alnoœci i w przypadku ewen-
tualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych
i przemys³owych,

e) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawi-
d³owego zagospodarowania odcieku,

f) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wod-
nych 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
gruntu œcieków opadowych z nowych i moderni-
zowanych ci¹gów komunikacyjnych, bez ich wcze-
œniejszego podczyszczenia,

i) lokalizowania zak³adów przemys³owych i us³ugo-
wych opartych na chemicznej obróbce metali i in-
nych materia³ów,

j) lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemika-
lia lub produkty chemiczne,

k) lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów ro-
œlinnych i zwierzêcych,

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

4) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej na-
kazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami

oczyszczaj¹cymi równolegle z realizacj¹ wodo-

ci¹gów, jak równie¿ porz¹dkowanie gospodarki
œciekowej na terenach objêtych wodoci¹gami,

b) posiadanie p³yty gnojowej i zbiornika na gnojów-
kê w gospodarstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ
hodowlan¹".

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 5

Pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wyra¿one w czêœci tekstowej oraz graficz-
nej pozostaj¹ bez zmian.

§ 6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jerzma-
nowice-Przeginia.

§ 7

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/65/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 24 wrzeœnia 2007r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w ob-
szarze so³ectwa Rac³awice, w zakresie okreœlonym
uchwa³¹ Nr XLII/301/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Prze-
ginia z dnia 27 marca 2006 r.okreœlaj¹cy sposób realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz
zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stano-
wi¹cych zadania w³asne Gminy Jerzmanowice - Przeginia,
nale¿¹:
- systemy zaopatrzenia w wodê,
- systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem œcie-

ków,
- drogi i ulice gminne.

Zgodnie z uchwal¹ Nr XLII/301/06 Rady Gminy Jerzmanowi-
ce - Przeginia z dnia 27 marca 2006 r., w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w so³ectwie Rac³awice w jego granicach
administracyjnych w Gminie Jerzmanowice - Przeginia, zatwier-
dzonego uchwa³¹ Nr XXII/189/04 Rady Gminy Jerzmanowice -
Przeginia z dnia 7 czerwca 2004 r., zakres zmiany dotyczy³ ko-
rekty niektórych ustaleñ tekstu planu, a w szczególnoœci:
1. zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych w roz-

dziale I § 6 uchwa³y,
2. zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y,
3. zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale II

uchwa³y;
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4. zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-
strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.
Zmianami zatem objête zosta³y wy³¹cznie w/w elemen-

ty, które nie maj¹ wp³ywu na sposób realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na-
le¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy ani na zasady ich fi-
nansowania.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda

5692

Uchwa³a Nr XIII/66/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w ob-
szarze so³ectwa Szklary, w zakresie okreœlonym uchwa³¹
Nr XLII/302/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia
27 marca 2006 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada
Gminy Jerzmanowice - Przeginia stwierdza zgodnoœæ niniej-
szej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy
Jerzmanowice - Przeginia Nr XV/62/99 z dnia 21 lipca 1999 r.
i uchwala, co nastêpuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze
so³ectwa Szklary, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVII/166/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 15 grud-
nia 2003 r. (Dz. U. Woj. Ma³op. Nr 31, poz. 394 z dnia 13 lute-
go 2004 r.), zwan¹ dalej "zmian¹ planu"; w zakresie okreœlo-
nym uchwa³¹ Nr XLII/302/06 Rady Gminy Jerzmanowice -
Przeginia z dnia 27 marca 2006 r.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa
Szklary, dotyczy zapisów uchwa³y, a w szczególnoœci:
1) zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych

w rozdziale I § 6 uchwa³y,
2) zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y,
3) zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale I i II

uchwa³y;
4) zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-

strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.
3. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y jest za³¹cznik Nr 1-

okreœlaj¹cy sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do za-
dañ w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 2

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Szklary polegaj¹c¹ na
zmianie treœci § 6 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ce

na ca³ym obszarze objêtym planem w zakresie ochrony œro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) W celu zachowania szczególnie wysokich wartoœci przyrod-

niczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu naka-
zuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania œro-
dowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym doty-
cz¹cymi Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie wraz
z otulin¹. W celu ochrony najwy¿szych wartoœci przyrodni-
czych wystêpuj¹cych w obszarze so³ectwa na rysunku pla-
nu wyodrêbniono Strefê "PK" Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych wraz z otulin¹, obejmuj¹c¹ Park Krajobra-
zowy Dolinki Krakowskie z otulin¹. Ustala siê zgodnoœæ spo-
sobu zagospodarowania obszaru po³o¿onego w Parku Kra-
jobrazowym z zasadami zagospodarowania, ograniczenia-
mi, zakazami i nakazami okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu
Wojewody Ma³opolskiego Nr 82/06 z dnia 17 paŸdzierni-
ka 2006 r. (Dz. U. Nr 654 poz. 3998 z 2006 r.).
W obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie,
w tym szczególnie w zakresie zagospodarowania terenu,
zakazuje siê:
a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902);

b) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych, przy-
dro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹-
dzeñ wodnych;

c) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym tor-
fu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków
roœlin i zwierz¹t a tak¿e minera³ów;

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpie-
czeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwisko-
wym lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany
te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospo-
darce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;

f) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych;

g) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹ bezœció³-
kow¹;

2) Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorgani-
zowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywi-
dualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z Planem
Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie Gminy oraz innymi obowi¹zu-
j¹cymi w tym zakresie przepisami odrêbnymi.

3) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem M
wprowadza siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko okreœlonych w prze-
pisach odrêbnych z wy³¹czeniem:
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a) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w energiê,
gaz czy inne noœniki energii,

b) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê, od-
prowadzeniem œcieków oraz oczyszczeniem œcieków,

c) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z komunikowaniem siê spo-
³eczeñstwa,

d) przedsiêwziêæ s³u¿¹cych bezpieczeñstwu publicznemu,
e) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z transportem publicznym,
f) przedsiêwziêæ zwi¹zanych z budow¹ dróg.

4) Zgodnie z przepisami odrêbnymi wskazuje siê tereny wy-
znaczone niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów tere-
nów, dla których okreœlone zosta³y dopuszczalne poziomy
ha³asu w œrodowisku.
a) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzin-

nego; oznaczonych na rysunku planu symbolami M, obo-
wi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku,
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê miesz-
kaniow¹,

b) w terenach koncentracji urz¹dzeñ obs³ugi ruchu tury-
stycznego oznaczonych na rysunku planu symbolem
UT1 obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œro-
dowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele us³ug
sportu i rekreacji w zieleni,

c) dla pozosta³ych terenów wyznaczonych w planie nie
ustala siê kategorii w tym zakresie,

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenu plnu w zakresie
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-

nienia wymogów sanitarnych zakazuje siê realizacji obiek-
tów bez wyposa¿enia ich w urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej - przez które rozumie siê sieci i urz¹dzenia wodo-
ci¹gowe, kanalizacyjne i energetyczne.

2) Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w ob-
szarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
œciekowej zgodnie z wymogami okreœlonymi w § 18 ust. 2
pkt 2.

3) W obszarze planu obowi¹zuje docelowa zasada odprowa-
dzenia œcieków do kanalizacji zbiorczej; co zostanie osi¹-
gniête przez realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej za-
koñczonej w³asn¹ oczyszczalni¹ œcieków. Od tej zasady
dopuszcza siê odstêpstwo dla zabudowy rozproszonej,
po³o¿onej w terenach oddalonych od projektowanej sieci
kanalizacji zbiorczej, w terenach tych dopuszcza siê mo¿li-
woœæ realizacji przydomowych oczyszczalni œcieków pod
warunkiem, ¿e ich realizacja nie pogorszy jakoœci wód
powierzchniowych i podziemnych. Na okres przejœciowy
do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej, dopuszcza siê
mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków do szczelnych zbiorni-
ków okresowo opró¿nianych, z obowi¹zkiem pod³¹czenia
siê do sieci kanalizacji zbiorczej w chwili jej realizacji.

4) Odwodnienie dla dróg zbiorczych i lokalnych winno odby-
waæ siê za pomoc¹ systemu rowów otwartych b¹dŸ in-
nych urz¹dzeñ odwodnienia powierzchniowego w tym
kanalizacji opadowej. W przypadku zastosowania kanali-
zacji opadowej, wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika winny byæ podczyszczone (w osadnikach,
seperatorach, itp).

5) W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw dla nowych obiektów ustala siê
indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciep³o, przy
wykorzystaniu niskoemisyjnych noœników energii jak gaz,
energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp. lub innych me-
diów grzewczych ale wtedy pod warunkiem zastosowa-
nia technologii i urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nieprzekracza-

nie standardów jakoœci œrodowiska okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

6) Zabrania siê grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych do po-
wierzchniowych wód publicznych w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 1,5 m od linii brzegu, a tak¿e uniemo¿liwiania przecho-
dzenia przez ten obszar.

7) W ramach u¿ytkowania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿-
liwoœci realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w te-
renach oznaczonych symbolami ZN dopuszcza siê mo¿li-
woœæ realizacji nowych, remontów, nadbudowy, rozbudo-
wy istniej¹cych masztów telefonii komórkowej wraz
z obiektami kubaturowymi zwi¹zanymi z ich funkcjonowa-
niem lub innych obiektów tego typu pod warunkiem za-
chowania minimalnej odleg³oœci 200 m od istniej¹cych
budynków mieszkaniowych lub terenów zabudowy miesz-
kaniowej, wyznaczonych w planie".

§ 3

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerz-
manowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Szklary pole-
gaj¹c¹ na zmianie treœci § 7 uchwa³y, który otrzymuje
brzmienie:

"Ustala siê zasady kszta³towania ³adu przestrzennego w tym
zasady kszta³towania nowej, rozbudowywanej i remonto-
wanej zabudowy oraz ustala siê warunki podzia³u terenów
na nowe dzia³ki budowlane:

1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na
dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania
(ogrodzenia, budynki gospodarcze, gara¿e, obiekty ma-
³ej architektury oraz zieleñ) powinny byæ kszta³towane
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otacza-
j¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architek-
tury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania
nowych elementów zagospodarowania w otoczenie
uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o¿enie terenu, jego
widocznoœæ na i z tych terenów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) Dla nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i zagrodowej ustala siê:
a) rzut poziomy - na bazie uk³adu prostok¹tów

(np. kszta³t L, T, C, U) z dopuszczeniem ryzalitów;
b) maksymaln¹ wysokoœæ - 9 metrów, licz¹c od pozio-

mu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku do
najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu;

c) dachy obiektów dwuspadowe lub wielospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci g³ównych 370 - 450

z dopuszczalnymi naczó³kami, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szego boku budynku, dach z akcentowan¹ lini¹
okapu; minimalny wysiêg okapu oraz wiatrownic
poza œcianê szczytow¹ 0,6 m; ustala siê aby kaleni-
ca w przypadku dachu wielospadowego nie by³a krót-
sza ni¿ 1/3 d³ugoœci dachu.
Dla fragmentów obiektów dopuszcza siê mo¿liwoœæ
realizacji dachu p³askiego lub o nachyleniu do 100

wy³¹cznie w sytuacji, gdy wysokoœæ tej czêœci obiek-
tu po realizacji nie przekracza 4,0 m;

d) pokrycie dachu - dachówka lub inny materia³ o fak-
turze dachówek;

e) lukarny - jedna forma lukarn na jednym budynku,
ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 po-
wierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna
odleg³oœæ lukarny od œciany elewacji poprzecznej -
1,5 m, dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ;
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f) œciany budynków - ustala siê zasadê akcentowania
elementów poziomych obiektów - okapów lub coko-
³u, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki i faktur ze
szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na wysoko-
œci linii okapu w œcianach szczytowych;

g) otwory okienne - prostok¹tne; dopuszcza siê zdwo-
jenie w œcianach kalenicowych o drobnej artykulacji
i symetrycznych podzia³ach stolarki, w kompozycji
szczytu nale¿y zachowaæ symetriê rozmieszczenia
otworów;

h) kolorystyka obiektów: œciany - kolory jasne, dachu
- tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do koloru czerwone-
go, br¹zowego i szarego), kolorystyka kominów i in-
nych elementów wystêpuj¹cych na dachu stonowa-
na z kolorystyk¹ dachu;

i) ustala siê maksymaln¹ dopuszczaln¹ szerokoœæ trak-
tu okreœlaj¹cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiê-
toœæ dachu do 9,5 m, mierz¹c po zewnêtrznych kra-
wêdziach œcian;

j) mikroniwelacja terenu dzia³ki: maksymalne nasypy
do 1,0 m, maksymalne wykopy do 1,0 m od natural-
nego poziomu terenu;

2) Dla nowych budynków gospodarczych, stodó³, budyn-
ków inwentarskich, gara¿y ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ:

- w przypadku dachów dwuspadowych - 9 m licz¹c od
poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budyn-
ku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu,

- w przypadku dachów jednospadowych o nachyle-
niu po³aci 370 - 450 - 6 m licz¹c od poziomu terenu
przy g³ównym wejœciu do budynku do najwy¿szej
czêœci dachu,

b) dachy obiektów dwuspadowe lub jednospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci 370 - 450; dopusz-
cza siê mo¿liwoœæ realizacji dachów p³askich na bu-
dynkach gospodarczych lub jedno i dwuspadowych
o nachyleniu do 100 w sytuacji, gdy wysokoœæ takie-
go budynku nie przekracza 4,0 m;

c) kolorystyka obiektów: œciany - kolory jasne, dachu -
tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do koloru czerwone-
go, br¹zowego i szarego), kolorystyka kominów i in-
nych elementów wystêpuj¹cych na dachu stonowa-
na z kolorystyk¹ dachu;

3) Dla nowych obiektów us³ugowych ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ,

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UP - 15 m; wyj¹tkowo wzglêdy kulturowe i kra-
jobrazowe mog¹ uzasadniæ koniecznoœæ realizacji
obiektów (lub ich czêœci) wy¿szych (np. koœció³, wie-
¿a, element stanowi¹cy dominantê, punkt widoko-
wy);

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UCII - 12 m;

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem M - 10 m;

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UT1 - 9 m;
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu, lub
najwy¿szej czêœci dachu w przypadku dachu jedno-
spadowego;

b) dachy obiektów wielospadowe lub dwuspadowe
o nachyleniu po³aci od 370 - 450; dopuszcza siê dachy
jednospadowe dla obiektów o powierzchni zabudo-
wy mniejszej ni¿ 20 m2; dla budynków których roz-

piêtoœæ dachu przekracza 12 m, dopuszcza siê mo¿li-
woœæ zastosowania nachylenia od 120 - 450. Dopusz-
cza siê mo¿liwoœæ realizacji dachów ³ukowych;

c) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi.

d) dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego na roz-
budowywanych czêsciach istniej¹cych budynków
z dachami p³askimi,

3. W sytuacji rozbudowy istniej¹cego obiektu lub zespo³u
(dotyczy obiektów tworz¹cych obecnie lub w przysz³oœci
ca³oœæ pod wzglêdem funkcjonalnym); o nowe czêœci lub
nowe obiekty; dopuszcza siê mo¿liwoœæ kontynuacji ist-
niej¹cej formy - dotyczy to kszta³tu dachu (np. przy ist-
niej¹cych obiektach o dachach p³askich noworealizowa-
ne obiekty lub ich czêœci winny posiadaæ dachy p³askie).

4. Odstêpstwo od okreœlonych w planie maksymalnych wy-
sokoœci budynków jest dopuszczalne wy³¹cznie w przy-
padku nadbudowy istniej¹cego budynku, przykrytego
dachem p³askim, kopertowym lub wielospadowym o in-
nych ni¿ ustalone w planie parametrach, w zakresie zmie-
rzaj¹cym do zast¹pienia tego typu dachów, dachem stro-
mym, o formie odpowiadaj¹cej ustaleniom planu.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów
na nowe dzia³ki budowlane minimalne ich wielkoœci i za-
sady:
1) dla zabudowy zagrodowej minimalna powierzchnia

dzia³ki wynosi 1200 m2, minimalna szerokoœæ dzia³ki
wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê odstêpstwo
- tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci powiêksze-
nia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej dostêpno-
œci. Ponadto ustala siê aby granica podzia³u frontu dzia³-
ki by³a prostopad³a do drogi zapewniaj¹cej jej dojazd.
Od powy¿szej zasady dopuszcza siê odstêpstwo - tole-
rancjê 200 w sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej dzielonej
dzia³ki uniemo¿liwia podzia³ pod k¹tem prostym; W ob-
rêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-mieszkaniowej winny siê
znaleŸæ 2 sta³e miejsca postojowe oraz miejsce posto-
jowe dla ci¹gnika.

2) dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzch-
nia dzia³ki dla jednego budynku wynosi 700 m2. Mini-
malna szerokoœæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego
wynosi 18 m. Minimalna szerokoœæ dzia³ki dla budynku
w zabudowie bliŸniaczej wynosi 14 m. Od zasady tej
dopuszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 10% w sytuacji
koniecznoœci powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub
poprawy jej dostêpnoœci. Ponadto ustala siê aby grani-
ca podzia³u frontu dzia³ki by³a prostopad³a do drogi za-
pewniaj¹cej jej dojazd. Od powy¿szej zasady dopusz-
cza siê odstêpstwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy
kszta³t istniej¹cej dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³
pod k¹tem prostym; W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funk-
cji mieszkaniowej winny siê znaleŸæ 2 sta³e miejsca
postojowe.

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej minimalna po-
wierzchnia dzia³ki wynosi 1000m2, minimalna szero-
koœæ dzia³ki wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê
odstêpstwo - tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci
powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej
dostêpnoœci. Ponadto ustala siê aby granica podzia³u
frontu dzia³ki by³a prostopad³a do drogi zapewniaj¹cej
jej dojazd. Od powy¿szej zasady dopuszcza siê odstêp-
stwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej
dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³ pod k¹tem pro-
stym; Iloœæ miejsc parkingowych na dzia³ce nale¿y
wyliczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañców (2) + iloœæ
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miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym
wielkoœæ dzia³ki jest œciœle zwi¹zana z rodzajem prowa-
dzonej dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach dzia³ki usta-
la siê koniecznoœæ zarezerwowania proporcjonalnej ilo-
œci miejsc parkingowych w zale¿noœci od wielkoœci po-
wierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoœci - jedno miejsce
na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem po-
wierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej,
technicznej),

b) dla firm rzemieœlniczych - jedno miejsce na czte-
rech zatrudnionych,

c) dla biur i administracji - jedno miejsce na 20 m2

powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzchni
pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),

d) dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - jed-
no miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne.

4) dla obiektów us³ugowych minimalna powierzchnia
dzia³ki wynosi 1000 m2, minimalna szerokoœæ dzia³ki
wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê odstêpstwo
- tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci powiêksze-
nia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej dostêpno-
œci. W ramach dzia³ki ustala siê koniecznoœæ zarezer-
wowania proporcjonalnej iloœci miejsc parkingowych
w zale¿noœci od wielkoœci powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoœci - jedno miejsce
na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem po-
wierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej,
technicznej),

b) dla firm rzemieœlniczych - jedno miejsce na czte-
rech zatrudnionych,

c) dla biur i administracji - jedno miejsce na 20 m2

powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzchni
pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),

d) dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - jed-
no miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne.

6. W terenach budowlanych dopuszcza siê dokonywanie
nowych podzia³ów dzia³ek:
1) zgodnie z ustaleniami okreœlonymi w ust. 5;
2) w celu powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub po-

prawy jej dostêpnoœci;
3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkin-

gów;
4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urz¹-

dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
7. W przypadku dzia³ek, których szerokoœæ nie przekracza

18 m, dopuszcza siê lokalizowanie obiektów, zarówno
w granicach dzia³ki, jak i w odleg³oœci 1,5 m od granic
dzia³ki.

8. Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ dojazdów nie wydzielo-
nych - 5 m.

9. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ w liniach rozgranicza-
j¹cych ulic i dróg. W przypadku dróg nie wydzielonych
w planie liniami rozgraniczaj¹cymi ustala siê koniecznoœæ
lokalizacji ogrodzeñ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 3 m od
osi drogi.

10. W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej
lub zagrodowej mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek
mieszkalny lub mieszkalno-us³ugowy;

11. Ustala siê wskaŸniki okreœlaj¹ce koniecznoœæ pozosta-
wienia powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³-
ki lub terenu:

1) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-
dzinnego (M) nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ 40% po-
wierzchni dzia³ki;

2) w terenach us³ug komercyjnych o znaczeniu lokalnym
(UCII) nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ 25% powierzchni
dzia³ki;

3) w terenach us³ug publicznych (UP) nie mo¿e byæ ona
mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki;

4) w terenach koncentracji urz¹dzeñ obs³ugi ruchu tury-
stycznego (UT1) nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ 60%
powierzchni dzia³ki.

12. Ustala siê wskaŸniki powierzchni zabudowanej terenu
w stosunku do powierzchni objêtej projektem zagospo-
darowania dzia³ki lub terenu:
1) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego (M) nie mo¿e byæ on wiêkszy ni¿ 30% po-
wierzchni dzia³ki;

2) w terenach us³ug komercyjnych o znaczeniu lokalnym
(UCII) nie mo¿e byæ on wiêkszy ni¿ 40% powierzchni
dzia³ki;

3) w terenach us³ug publicznych (UP) nie mo¿e byæ on
wiêkszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki;

4) w terenach koncentracji urz¹dzeñ obs³ugi ruchu tury-
stycznego (UT1) nie mo¿e byæ on wiêkszy ni¿ 20% po-
wierzchni dzia³ki;

13. W terenach budowlanych przyleg³ych do terenów leœnych,
budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³oœci nie mniejszej
ni¿ 12 m od granicy lasu.

14. W obszarze planu nale¿y uwzglêdniæ wymagania obo-
wi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych z zakresu ochrony prze-
ciw po¿arowej, dotycz¹cych przeciwpo¿arowego zaopa-
trzenia w wodê poprzez sieæ hydrantów zewnêtrznych
oraz dróg po¿arowych zapewniaj¹cych dojazd jednostek
ratowniczych.

15. Istniej¹ce budowle i budynki: us³ugowe, mieszkaniowe,
gospodarcze, stodo³y, inwentarskie, gara¿e - pozostawia
siê do utrzymania i zmiany sposobu u¿ytkowania; do-
puszcza siê mo¿liwoœæ ich remontu, rozbudowy, przebu-
dowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale I § 6
i § 7 oraz zasadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki
przestrzennej zapisanymi w rozdziale III niniejszych usta-
leñ. W istniej¹cej zabudowie zagrodowej, potocznie na-
zywanej siedliskiem, nie wydzielonej liniami rozgrani-
czaj¹cymi i po³o¿onej w terenach rolnych lub zieleni nie
urz¹dzonej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji nowych
obiektów gospodarczych, gara¿y, stodó³, budynków in-
wentarskich, koniecznych dla prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej. Ponadto dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji
nowych budynków gospodarczych, stodó³ i innych obiek-
tów koniecznych do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej
na terenach ZN i R przylegaj¹cych do zabudowy zagro-
dowej objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów miesz-
kalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego (M) w odle-
g³oœci 20 m od granic tego terenu".

§ 4

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Szklary w rozdziale I, II
i III uchwa³y polegaj¹c¹ na:

1. likwidacji za³¹cznika Nr 3 do uchwa³y dotycz¹cego za-
sad kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹cych na terenie
Jurajskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej
i przeniesieniu jego treœci do § 7;
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2. zmianie treœci § 2, polegaj¹cej na wykreœleniu ca³ej
treœci ust. 6 o brzmieniu:
"6) zasad kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹cych na te-

renie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego
strefy ochronnej stanowi¹cych za³¹cznik Nr 3 do niniej-
szej uchwa³y"

3. zmianie numeracji ustêpów w § 2. Ustêp 7 otrzymuje
numer 6;

4. zmianie treœci § 4 ust. 4, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³ów:
"4. (...)szczególnych lub".

5. zmianie treœci § 4 ust. 6, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³owa:
"6. U¿ytkowaniu (...)".
i zast¹pieniu go s³owem:

"6. Przeznaczeniu (...)".
6. zmianie treœci § 4 ust. 7, polegaj¹cej na wykreœleniu

s³owa:
"7. U¿ytkowaniu (...)".
i zast¹pieniu go s³owem:

"7. Przeznaczeniu (...)".
7. wykreœleniu ust. 8 w § 4, dotycz¹cego s³ów:

"8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch
rodzin".

8. wykreœleniu ust. 9 w § 4, dotycz¹cego s³ów:
"9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ bu-

dynki mieszkalne wraz z obiektami gospodarczymi o cha-
rakterze rolniczym".

9. zmianie treœci § 4 ust. 12, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³ów:
"12. (...)w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomo-

œciami z dnia 21 sierpnia 1999 r".
oraz zast¹pieniu ich treœci¹:

"12. (...)w rozumieniu przepisów odrêbnych".
10. wykreœleniu ust. 13 do 24 w § 4 obejmuj¹cych treœæ:

"13. nieczystoœciach ciek³ych - rozumie siê przez to œcie-
ki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³y-
wowych,

14. odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach,

15. w³aœcicielach nieruchomoœci - rozumie siê przez to
tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nierucho-
moœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne pod-
mioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹,

16. zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich powstawania,

17. œciekach bytowych - rozumie siê przez to œcieki z bu-
dynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli miesz-
kaniowych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce
w szczególnoœci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych,

18. œciekach komunalnych - rozumie siê przez to œcieki
bytowe lub mieszaninê œcieków bytowych ze œcieka-
mi przemys³owymi albo wodami opadowymi lub roz-
topowymi,

19. œciekach przemys³owych - rozumie siê przez to œcieki
odprowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia-
³alnoœæ handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie
bêd¹ce œciekami bytowymi lub wodami opadowymi,

20. wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wy-
stêpuj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrze-
niach ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noœci

od g³êbokoœci wystêpowania wody, przypowierzchnio-
we oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonoœne

21. linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy gruntami
pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych wód,
któr¹ stanowi krawêdŸ brzegu lub linia sta³ego porostu traw
albo linia, któr¹ ustala siê wed³ug œredniego stanu wody
ustalanego przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrologiczno - mete-
orologiczn¹ z okresu co najmniej ostatnich 10 lat,

22. powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania
potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rol-
nego, bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicz-
nych, a tak¿e do wypoczynku, uprawiania turystyki, spor-
tów wodnych oraz, na zasadach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych, amatorskiego po³owu ryb,

23. warstwie próchniczej - rozumie siê przez to wierzch-
ni¹ warstwê gleby o zawartoœci powy¿ej 1,5% próchni-
cy glebowej,

24. uci¹¿liwoœci nale¿y przez to rozumieæ uci¹¿liwoœæ po-
wodowan¹ przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co od-
dzia³ywaæ na œrodowisko wymienione i okreœlone Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzeœnia 2002 r.
w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szcze-
gó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywa-
niu na œrodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). Rozporz¹-
dzenie wydane na podstawie art. 51 ust. 8 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z póŸn. zm.)".

11. zmianie treœci § 5 ust. 1, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Okreœlone w § 2 pkt 3 zasa-

dy zagospodarowania terenu wg rodzaju (...)"
s³owa: "(...) u¿ytkowania".
i zast¹pieniu go s³owem: "(...) przeznaczenia".

b) wykreœleniu po s³owach: "podstawowy rodzaj (...)"
s³ów: "(...) u¿ytkowania (u¿ytkowanie (...)".
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przezna-
czenia (przeznaczenie (...)".

c) wykreœleniu po s³owach: "dopuszczalny rodzaj (...)"
s³ów: "(...) u¿ytkowania (u¿ytkowanie (...)".
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przezna-
czenia (przeznaczenie (...)".

12. zast¹pieniu w ca³ej treœci uchwa³y sformu³owania:
"przepisy szczególne" sformu³owaniem "przepisy odrêbne"

13. zmianie polegaj¹cej na zast¹pieniu:
a) w § 8 ust. 2 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej",
b) w § 9 ust. 2 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ

i obiektów infrastruktury technicznej",
c) w § 10 ust. 4 pkt 3 treœci o brzmieniu: "3) urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodaro-
waniem terenu",

d) w § 11 ust. 2 pkt 1 treœci o brzmieniu: "1) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej",

e) w § 12 ust. 2 pkt 1 treœci o brzmieniu: "1) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej",

f) w § 16 ust. 2 pkt 2 treœci o brzmieniu: "2) (...) urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.
treœci¹ o brzmieniu: "sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej",

14. zmianie treœci § 9 ust. 2, polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach: "Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz
budynków przebudowywanych lub modernizowanych
i zagospodarowania dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-
te w rozdziale I, § 6 i § 7 (...)"
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treœci o brzmieniu: "(...)oraz zasady dotycz¹ce form i ga-
barytów obiektów i zagospodarowania, które zosta³y
szczegó³owo okreœlone dla obszaru Zespo³u Jurajskich Par-
ków Krajobrazowych i jego otuliny w za³¹czniku Nr 3"..

15. zmianie treœci § 10 ust. 3, polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach: "Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz bu-
dynków przebudowywanych i zagospodarowania dzia³ek
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7 (...)"
treœci o brzmieniu: "(...)oraz zasady dotycz¹ce form i ga-
barytów obiektów i zagospodarowania,które zosta³y
szczegó³owo okreœlone dla obszaru Zespo³u Jurajskich
Parków Krajobrazowych i jego otuliny w za³¹czniku Nr 1"

16. zmianie treœci § 11 ust. 4, polegaj¹cej na wykreœle-
niu po s³owach: "Dla wprowadzanej nowej zabudowy
oraz budynków przebudowywanych i zagospodarowa-
nia dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I,
§ 6 i § 7 (...)"
treœci o brzmieniu: "(...)oraz zasady dotycz¹ce form i ga-
barytów obiektów i zagospodarowania, które zosta³y
okreœlone w za³¹czniku Nr 1 dla obszaru Zespo³u Juraj-
skich Parków Krajobrazowych i otuliny".

17. zmianie treœci § 12 ust. 4, polegaj¹cej na wykreœle-
niu po s³owach: "Dla wprowadzanej zabudowy nowych
obiektów oraz budynków przebudowywanych lub moder-
nizowanych i zagospodarowania dzia³ek obowi¹zuj¹ za-
sady dotycz¹ce form i gabarytów obiektów i zagospoda-
rowania, które zosta³y szczegó³owo okreœlone w (...)"
treœci o brzmieniu: "(...)za³¹czniku Nr 3 dla obszaru Ze-
spo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego otuliny".
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...)w rozdziale I
§ 6 i § 7".

18. zmianie treœci § 13 polegaj¹cej na wykreœleniu ca³ej
treœci ust. 2 i ust. 3 o brzmieniu:

 "2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okreœlonych
w ust. 1 terenach ustala siê po uzgodnieniu z - w³aœci-
wym terenowo nadleœnictwem i Zarz¹dem ZJPK w ob-
rêbie Parku Krajobrazowego i jego otuliny; mo¿liwoœæ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹-

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

dla realizacji urz¹dzeñ wymienionych w pkt 1),
3) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cz-

nie w przypadku wykazania braku mo¿liwoœci inne-
go ni¿ przez tereny leœne tasowania przebiegu sieci),

4) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej
sieci dróg leœnych).

3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wy-
mienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytko-

wania podstawowego,
2)spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre-

œlonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z za-
siêgu terenowego tych stref".

19. zmianie treœci § 14 ust. 1, polegaj¹cej na wykreœle-
niu po s³owach: "W celu ochrony tych obszarów wpro-
wadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturo-
wych w terenach tego u¿ytkowania (...)"
treœci o brzmieniu: " (...) oraz grodzenia obiektów i dzia-
³ek, a dla obiektów istniej¹cych wprowadza siê zakaz po-
szerzania ogrodzeñ poza granice wyznaczone istniej¹-
cym obrysem ogrodzenia".

20. zmianie treœci § 14 ust. 2 pkt 2, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu: "(...) pod warunkiem uzgod-
nienia ich lokalizacji i sposobu zagospodarowania z ZZJPK,
zale¿nie od w³aœciwoœci po³o¿enia".

21. zmianie treœci § 14 ust. 2 pkt 4, polegaj¹cej na wy-
kreœleniu treœci o brzmieniu: "adaptacjê istniej¹cych
obiektów mieszkaniowych i us³ugowych z mo¿liwoœci¹
polepszenia standardów, z jednorazow¹ mo¿liwoœci¹
powiêkszenia kubatury budynku, z zachowaniem rygo-
rów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okreœlonych w § 6
i 7 z koniecznoœci¹ przestrzegania zasad dotycz¹cych
form i gabarytów obiektów i zagospodarowania, które
zosta³y szczegó³owo okreœlone w za³¹czniku Nr 3 dla
obszaru Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i je-
go otuliny(...)"

22. zmianie treœci § 15 ust. 2, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Ustala siê jako obowi¹zu-

j¹ce (...)"
s³owa: "minimalne"

b) wykreœleniu po s³owach: "(...) w liniach rozgranicza-
j¹cych (...)"
treœci o brzmieniu: "(w granicach dok³adnoœci skali
planu)"

c) dopisaniu na koñcu pkt 1, 2, 3, 4, 5 treœci o brzmie-
niu: "z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ i na ³ukach
dróg, wg rysunku planu";

d) wykreœleniu po s³owach: "Ustala siê zasadê pe³nej
zgodnoœci parametrów technicznych i dyspozycji prze-
krojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) okreœlonymi w Rozporz¹-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie"
i zast¹pieniu ich treœci¹ o brzmieniu: "(...) przepisa-
mi odrêbnymi"

23. zmianie treœci § 15 ust. 4 polegaj¹cej na wykreœleniu
po s³owach:

"Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawo-
wemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów ozna-
czonych jako KZ, KL, KD mog¹ byæ pod warunkiem do-
stosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania
podstawowego (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) i uzyskania zgody zarz¹dcy
terenu";

24. zmianie treœci § 15 ust. 4 pkt 2 polegaj¹cej na wy-
kreœleniu po s³owach: "2). ci¹g infrastruktury tech-
niczne oraz, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej (...)"
treœci o brzmieniu: "(...) o charakterze lokalnym,"

25. zmianie treœci § 18 ust. 2 polegaj¹cej na zast¹pieniu
pkt 2b treœci¹ o brzmieniu:

"b) Obowi¹zuje docelowa zasada odprowadzenia œcieków
do kanalizacji zbiorczej; co zostanie osi¹gniête przez reali-
zacjê systemu kanalizacji sanitarnej zakoñczonej w³asn¹
oczyszczalni¹ œcieków. Od tej zasady dopuszcza siê od-
stêpstwo dla zabudowy rozproszonej, po³o¿onej w tere-
nach oddalonych od projektowanej sieci kanalizacji zbior-
czej, w terenach tych dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji
przydomowych oczyszczalni œcieków pod warunkiem, ¿e
ich realizacja nie pogorszy jakoœci wód powierzchniowych
i podziemnych.

26. zmianie treœci § 18 ust. 2 polegaj¹cej na zast¹pieniu
pkt 2d treœci¹ o brzmieniu:

"d) W obszarze planu na okres przejœciowy do czasu reali-
zacji kanalizacji zbiorczej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ od-
prowadzenia œcieków do szczelnych zbiorników okre-
sowo opró¿nianych, z obowi¹zkiem pod³¹czenia siê do
sieci kanalizacji zbiorczej w chwili jej realizacji".
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27. zmianie treœci § 18 ust. 2 pkt 4 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "(...)istniej¹cy za-

kres administrowania i w³asnoœci sieci i urz¹dzeñ przez
Zak³ad Energetyczny Kraków S.A. i Bêdziñski Zak³ad
Energetyczny S.A.,".

b) wykreœleniu treœci podpunktu d) o brzmieniu:
"d) obowi¹zek uzgodnienia z Dyrektorem Jurajskich
Parków Krajobrazowych projektów sieci i urz¹dzeñ
elektrœnergetycznych".

c) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Ponadto na podst.
art. 73. ust. 2. Ustawy Prawo Ochrony Œrodowiska po-
stuluje siê dla remontów kapitalnych i budowy nowych
linii przesy³owych wykonanie ich jako podziemne".

28. zmianie treœci § 19 polegaj¹cej na wykreœleniu po
s³owach: "W strefie uci¹¿liwoœci "Ku" dla lokalizacji bu-
dynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na sta³y po-
byt ludzi w odleg³oœciach 10 - 50 m od linii rozgraniczaj¹-
cych dróg (ulic) KZ wprowadza siê warunek ich realizacji
zgodnie z wymogami ochrony akustycznej, umo¿liwiaj¹-
cymi osi¹gniêcie w ich otoczeniu poziomu ha³asu rów-
nowa¿nego nie przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczal-
nych okreœlonych w (...)".

treœci o brzmieniu: "(...)Rozporz¹dzeniu Ministra Ochro-
ny Œrodowiska i Zasobów Naturalnych z 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodo-
wisku".
oraz zast¹pieniu jej treœci¹ o brzmieniu: "przepisach
odrêbnych";

29. wykreœleniu w ca³oœci § 23 o brzmieniu:
"1. W celu ochrony najwy¿szych wartoœci przyrodniczych

wystêpuj¹cych w obszarze wsi Szklary oraz na podsta-
wie przepisów szczególnych ustala siê strefê PK Zespo-
³u Jurajskich Parków Krajobrazowych obejmuj¹c¹ ob-
szar wsi Szklary w granicach administracyjnych. 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 znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowi-
sko w rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska,

2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników œcie-
kowych,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i leœnych oraz gospo-
darki 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 oœrodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych
siê metod¹ bezœció³kowa,

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

8) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami za-
budowanymi,

9) likwidowania zadrzewieñ œródpolnych, przydro¿nych
i nadwodnych,

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

11) wypalania roœlinnoœci i pozosta³oœci roœlinnych, wydo-
bywania ska³, minera³ów, torfu oraz niszczenia gleby,

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

Zakazy, o których mowa w ust. 2, nie dotycz¹ zadañ
realizowanych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa
w przypadkach zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy inwe-
stycji realizuj¹cych cele publiczne".
oraz przeniesieniu ustaleñ dotycz¹cych strefy "PK"
do treœci § 6 ust. 1 pkt 1.

30. zmianie treœci § 24 polegaj¹cej na wykreœleniu tre-
œci o brzmieniu:

"1. Zgodnie z decyzj¹ wojewody krakowskiego z dnia
15 kwietnia 1997 r. Nr OS.III.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ usta-
nowienia strefy ochrony poœredniej wprowadza siê jej
granice na rysunek planu. Obszar strefy podzielony jest
na tereny ochrony poœredniej:
- wewnêtrzny - obejmuj¹cej wszystkie dop³ywy Ruda-

wy na terenie Gminy, obejmuje ona pasy o szeroko-
œci oko³o 200 m od brzegów dop³ywów Rudawy.

- zewnêtrzny - obejmuj¹cy pozosta³y teren zlewni Ru-
dawy.

2. W obszarze strefy ochrony poœredniej; wewnêtrznej i ze-
wnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy:
- Wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale¿ycie

do ziemi i wody,
- Przechowywania i sk³adania materia³ów promienio-

twórczych,
- Lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów pro-

duktów ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych oraz ruroci¹gów do ich transportu,

- Lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹-
dzeñ zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i pod-
ziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzo-
nej dzia³alnoœci i w przypadku ewentualnych awarii

- Lokalizowania magazynów produktów ropopochod-
nych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów
do ich transportu,

- Lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komu-
nalnych i przemys³owych oraz nadpoziomowych sta-
wów osadowych,

- Lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komu-
nalnych i przemys³owych bez uszczelnienia dna i pra-
wid³owego zagospodarowania odcieku

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

- Lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglêdu
na wielkoœæ,

- Lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych za-
k³adów us³ugowych opartych na stosowaniu surow-
ców i czynników chemicznych,

- Lokalizowania zak³adów przemys³owych,
- Lokalizowania zak³adów wytwarzaj¹cych chemikalia

lub produkty chemiczne,
- Lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów roœlin-

nych i zwierzêcych,
- Lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
- Budowy dróg publicznych i torów kolejowych,
- Wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu

œcieków opadowych z nowych ci¹gów komunikacyj-
nych, bez ich wczeœniejszego podczyszczenia,

- Mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,

- Mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokoœci 30 m od ich brzegów,

- Lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na sys-
temie chowu bezœcio³owego,
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- Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
- Przewo¿enia materia³ów toksycznych mog¹cych ska-

ziæ wodê,
- Urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
- Urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
- Wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót

niezbêdnych dla utrzymania koryta cieków w nale¿y-
tym stanie technicznym i zaakceptowanych przez
administratora cieków,

- Gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cie-
ków,

- Ustawiania pojemników na odpady w odleg³oœci mniej-
szej ni¿ 100 m od brzegów cieków.

3. W obszarze strefy ochrony poœredniej; wewnêtrznej i ze-
wnêtrznej nakazuje siê:
- Realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami

oczyszczaj¹cymi równolegle do realizacji wodo-
ci¹gów,

- Realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami
oczyszczaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹-
gów, jak równie¿ porz¹dkowanie gospodarki œcieko-
wej na terenach objêtych wodoci¹gami

- Podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych
z ci¹gów komunikacyjnych (ze szczególnym uwzglêd-
nieniem skrzy¿owañ tych ci¹gów z ciekami) przed ich
wprowadzeniem do wód powierzchniowych,

- Posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodowlanej
zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gnojowej".

oraz zast¹pienie jej treœci¹ o brzmieniu:
"1. Obszar planu, obejmuj¹cy so³ectwo Szklary w jego

granicach administracyjnych, znajduje siê zgodnie z de-
cyzj¹ Wojewody Krakowskiego Nr OS.III.6210-1-5/97
z dnia 15 kwietnia 1997 r. dotycz¹c¹ ustanowienia stre-
fy ochronnej ujêcia wody z rzeki Rudawy; w zasiêgu
zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej oraz w czê-
œci w zasiêgu wewnêtrznego terenu ochrony poœred-
niej. Na rysunku planu zgodnie z w/w decyzj¹ okreœlo-
no zasiêg wewnêtrznego terenu ochrony poœred-
niej pod nazw¹ strefy wewnêtrznego terenu ochro-
ny poœredniej (WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R";
pozosta³a czêœæ terenu so³ectwa znajduje siê w zasiê-
gu zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej ujêcia
wody z rzeki Rudawy.

2. Dla zewnêtrznego i wewnêtrznego terenu ochrony
poœredniej obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okreœlone
w w/w decyzji.
1) W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej

zabrania siê:
a) wprowadzania œcieków nieoczyszczonych nale-

¿ycie do ziemi i wody,
b) przechowywania i sk³adania materia³ów promie-

niotwórczych,
c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów

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

d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów ko-
munalnych i przemys³owych oraz nadpoziomo-
wych stawów osadowych,

e) lokalizowania zak³adów us³ugowych opartych na
chemicznej obróbce metali i innych materia³ów,

f) lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglê-
du na wielkoœæ,

g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych
zak³adów us³ugowych opartych na stosowaniu su-
rowców i czynników chemicznych,

h) lokalizowania zak³adów przemys³owych,
i) budowy dróg publicznych,
j) budowy torów kolejowych,
k) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wod-

nych i w pasie o szerokoœci 50 m od ich brzegów,
l) lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na

systemie 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) stosowanie œrodków ochrony roœlin innych ni¿ do-

puszczone do stosowania i wymienione w wykazie
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywnoœciowej,

s) wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem ro-
bót niezbêdnych dla utrzymania koryta cieków w
nale¿ytym stanie technicznym i zaakceptowanych
przez administratora cieków,

t) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach
cieków,

u) ustawiania pojemników na odpady w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 100 m od brzegów cieków.

2) W wewnêtrznym terenie ochrony poœredniej
nakazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami

oczyszczaj¹cymi równolegle do realizacji wodo-
ci¹gów,

b) podczyszczanie w osadnikach œcieków opadowych
z ci¹gów komunikacyjnych (ze szczególnym
uwzglêdnieniem skrzy¿owañ tych ci¹gów z cie-
kami) przed ich wprowadzeniem do wód po-
wierzchniowych,

c) posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoœci hodow-
lanej zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty
gnojowej.

3) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej za-
brania siê:
a) przechowywania i sk³adania materia³ów promie-

niotwórczych,
b) lokalizowania magazynów produktów ropopo-

chodnych i innych substancji chemicznych oraz ru-
roci¹gów do ich transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wody powierzchnio-
we i podziemne przed zanieczyszczeniem w trak-
cie prowadzonej dzia³alnoœci i w przypadku ewen-
tualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych
i przemys³owych,

e) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawi-
d³owego zagospodarowania odcieku,

f) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wod-
nych 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
gruntu œcieków opadowych z nowych i moderni-
zowanych ci¹gów komunikacyjnych, bez ich wcze-
œniejszego podczyszczenia,

i) lokalizowania zak³adów przemys³owych i us³ugo-
wych opartych na chemicznej obróbce metali i in-
nych materia³ów,
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j) lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemika-
lia lub produkty chemiczne,

k) lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów ro-
œlinnych i zwierzêcych,

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

4) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej na-
kazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami

oczyszczaj¹cymi równolegle z realizacj¹ wodo-
ci¹gów, jak równie¿ porz¹dkowanie gospodarki
œciekowej na terenach objêtych wodoci¹gami,

b) posiadanie p³yty gnojowej i zbiornika na gnojów-
kê w gospodarstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ
hodowlan¹".

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 5

Pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wyra¿one w czêœci tekstowej oraz graficz-
nej pozostaj¹ bez zmian.

§ 6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jerzma-
nowice-Przeginia.

§ 7

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/66/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia
w obszarze so³ectwa Szklary, w zakresie okreœlonym
uchwa³¹ Nr XLII/302/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Prze-
ginia z dnia 27 marca 2006 r. okreœlaj¹cy sposób realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stano-
wi¹cych zadania w³asne Gminy Jerzmanowice - Przeginia,
nale¿¹:
- systemy zaopatrzenia w wodê,
- systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem œcie-

ków,
- drogi i ulice gminne.

Zgodnie z uchwal¹ Nr XLII/302/06 Rady Gminy Jerzmano-
wice - Przeginia z dnia 27 marca 2006 r., w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w so³ectwie Szklary w jego granicach
administracyjnych w Gminie Jerzmanowice - Przeginia, zatwier-
dzonego uchwa³¹ Nr XVII/166/03 Rady Gminy Jerzmanowice -

Przeginia z dnia 15 grudnia 2003r., zakres zmiany dotyczy³ ko-
rekty niektórych ustaleñ tekstu planu, a w szczególnoœci:
1. zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych w roz-

dziale I § 6 uchwa³y,
2. zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y,
3. zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale II

uchwa³y;
4. zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-

strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.
Zm. zatem objête zosta³y wy³¹cznie w/w elementy, które

nie maj¹ wp³ywu na sposób realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do
zadañ w³asnych Gminy ani na zasady ich finansowania.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda
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