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Zarz¹dzenie Nr 1/04
Wojewody Ma³opolskiego

z dnia 5 stycznia 2004 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Ma³o-
polskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Krakowie

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688
oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149,
poz. 1452) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

W statucie Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 360/01 Woje-

wody Ma³opolskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opol. z 2002 r. Nr 27, poz. 467, Nr 53, poz. 853, Nr 99,
poz. 1531, Nr 120, poz. 1866, Nr 135, poz. 2095, Nr 209,
poz. 2965, Nr 280, poz. 3569 i Nr 304, poz. 4044 oraz z 2003 r.
Nr 17, poz. 240, Nr 44, poz. 581, Nr 67, poz. 952, Nr 114,
poz. 1459, Nr 153, poz. 2000, Nr 285, poz. 3383 i Nr 446,
poz. 5197) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 25 w pkt 12 przecinek zastêpuje siê kropk¹ i uchyla siê

pkt 13;
2) w § 26 w pkt 12 przecinek zastêpuje siê kropk¹ i uchyla siê

pkt 13;
3) uchyla siê § 39

§ 2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik
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Uchwa³a Nr XIV/121/2003
Rady Gminy Che³miec

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Che³miec - we wsi
�winiarsko, w obrêbie dzia³ki nr 557/14.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086; z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25
poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112), art. 85 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78; z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80
poz. 505, Nr 160 poz. 1079; z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 162
poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Nr 100 poz. 1085; z 2002 r. Nr 113
poz. 984), Rada Gminy Che³miec uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o:
1. "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹c¹
dzia³kê nr 557/14 we wsi �winiarsko uchwalon¹ niniejsz¹
uchwa³¹.

2. "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³mniec, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLIX/256/97 Rady
Gminy Che³miec z dnia 22 maja 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Nowo-
s¹deckiego z 1997 r. Nr 14 poz. 102).

3. "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wymienionego w pkt 1 w skali 1:2000, stanowi¹cy integraln¹
czê�æ niniejszej uchwa³y.

4. "Granicach opracowania" - nale¿y przez to rozumieæ teren
bezpo�rednio przyleg³y do terenu objêtego planem, ozna-
czony graficznie na rysunku planu, w którym obowi¹zuj¹
ustalenia planu dotychczasowego.

§ 2

Uchyla siê plan dotychczasowy wymieniony w § 1 pkt 2 w gra-
nicach terenu obejmuj¹cego dzia³kê wymienion¹ w § 1 punkt 1.

§ 3

1. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenów i linii roz-
graniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, warunków i za-
sad kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów,
w tym szczególnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby
ochrony �rodowiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej.

2. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.

3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach orientacyj-
ne mog¹ byæ - przy ustaleniu warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz projektach zagospodarowania
dzia³ek inwestycji - zmienione

§ 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pó�n.
zm.) nie przeznacza siê na cele nierolnicze gruntów rolnych.
Dzia³ka nr 557/14 w planie dotychczasowym znajdowa³a siê
w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie.

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê,
co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb.

2. Obowi¹zuje ochrona cieków wodnych
3. Obowi¹zuje trwa³e utrzymanie lasów, zapewnienie ci¹g³o-

�ci ich u¿ytkowania i zakaz zmiany u¿ytkowania gruntów le-
�nych na cele niele�ne

4. Ca³y obszar objêty planem pozostaje w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu, utworzonego rozporz¹dzeniem
Nr 27 Wojewody Nowos¹deckiego (Dz. Urz. Woj. Nowos¹-
deckiego z 1997 r. Nr 43 poz. 147) i Wojewody Ma³opolskiego
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 1999 r. Nr 11 poz. 77). Zgod-
nie z tym na obszarze objêtym planami obowi¹zuje w szcze-
gólno�ci:
1) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla �ro-

dowiska,
2) stosowanie w us³ugach technologii i urz¹dzeñ bezpiecz-

nych ekologicznie,
3) zakaz prowadzenia dzia³alno�ci wywo³uj¹cej zmiany sto-

sunków wodnych, obni¿aj¹cych naturaln¹ retencyjno�æ
obszaru,

4) porz¹dkowanie gospodarki �ciekowej o odpadami,
5) modernizacja systemów grzewczych oraz ograniczenie

wytwarzania zanieczyszczeñ powietrza.

§ 6

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-
go i podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê, co nastêpuje:
1. Dla obiektów ogrodnictwa szklarniowego obowi¹zuje do-

stosowanie architektury obiektów do charakteru s¹siaduj¹-
cych z nimi. Obowi¹zek kszta³towania architektury harmoni-
zuj¹cej z krajobrazem. Dopuszcza siê stosowanie rozwi¹zañ
nowatorskich o wysokich walorach estetycznych, nie stwa-
rzaj¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem w opar-
ciu o opiniê uprawnionego architekta wskazanego przez Sto-
warzyszenie Architektów Polskich. W zagospodarowaniu
dzia³ki obowi¹zuje zachowanie, co najmniej 20% powierzch-
ni jako zieleni trwa³ej. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obo-
wi¹zuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzglêd-
nienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. W gra-
nicach dzia³ki nale¿y zabezpieczyæ odpowiedni¹ liczbê miejsc
parkingowych, potrzebnych przy prowadzeniu dzia³alno�ci
szklarniowej.

Poz. 393



� 1001 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 31

2. Dla obiektów mieszkaniowych obowi¹zuje kszta³towanie
architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej
do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Obowi¹-
zuje zakaz realizacji dachów p³askich, kopertowych i pulpito-
wych. Spadek po³aci dachowych w przedziale od 35 do 45
stopni. Zakaz otwierania dachów na przewa¿aj¹cej czê�ci
d³ugo�ci po³aci oraz zakaz przesuwania kalenicy w pionie
i w poziomie. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stoso-
wanie ok³adzin z sidingu, zaleca siê materia³y tradycyjne
(drewno, kamieñ).
Wysoko�æ zabudowy do dwu kondygnacji nadziemnych,
w tym jednej kondygnacji u¿ytkowej w kubaturze dachu. Po-
ziom parteru budynku max 1,20 m nad �rednim poziomem
terenu.
Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje minimalna po-
wierzchnia dzia³ki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej min. 600 m2.
Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie do-
jazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.

3. Realizacja obiektów budowlanych w obrêbie sieci elektro-
energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych
mo¿e nast¹piæ na warunkach wynikaj¹cych z uzgodnieñ z za-
rz¹dzaj¹cymi tymi sieciami.

§ 7

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê, co nastêpuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, za-

kaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyzna-
czonych,

2. Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych i od gazoci¹gów w wielko�ciach zgodnych z prze-
pisami szczególnymi,

3. Zagospodarowanie dzia³ek, na których znajduj¹ siê urz¹dze-
nia elektroenergetyczne, gazowe, ³¹czno�ci, wymaga sta-
nowiska w³a�ciwego administratora sieci, b¹d� uzgodnie-
nia w zakresie zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi warunkami tech-
nicznymi i normami.

4. Zaopatrzenie w wodê docelowo z wodoci¹gu wiejskiego.
W przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do wiejskiego
wodoci¹gu, dopuszcza siê realizacjê indywidualnego ujêcia
wody, zlokalizowanego w granicach w³asnej dzia³ki lub w te-
renie bêd¹cym w dyspozycji inwestora.

5. Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. "Prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. Nr 62
poz. 627) na oczyszczalniê �cieków w �winiarsku.

6. Usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i groma-
dzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opró¿-
nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych poza ob-
szar Gminy na urz¹dzone sk³adowisko odpadów w Nowym
S¹czu.

7. Doprowadzenie gazu z sieci gazowej �redniego ci�nienia,
na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

8. Ze wzglêdu na po³o¿enie w obrêbie inwersyjnego dna Kotli-
ny S¹deckiej, stosowane media i paliwa dla celów grzew-
czych nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych
norm zanieczyszczeñ powietrza z uwzglêdnieniem zanie-
czyszczeñ t³a. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³owego
lub energii elektrycznej.

9. Doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ niskich napiêæ
od stacji transformatorowych 15/04 kV na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 8

Plan 1 - wie� �winiarsko, dzia³ka nr 557/14
1. Teren oznaczony symbolem RPO obejmuj¹cy czê�æ dzia³-

ki nr 557/14 po³o¿onej we wsi �winiarsko o powierzchni
0,66 ha, przeznacza siê z terenów koncentracji osadnictwa
na tereny koncentracji obiektów szklarniowych z do-
puszczeniem mieszkalnictwa. Mo¿liwa realizacja obiek-
tów ogrodnictwa szklarniowego zgodnie z § 6 pkt 1 i 3, do-
stosowanych do obowi¹zuj¹cych przepisów i norm ciep³ow-
nictwa oraz estetyzacji otoczenia. Dopuszcza siê realizacjê
obiektów mieszkalnych jednorodzinnych dla w³a�cicieli go-
spodarstw szklarniowych oraz us³ug o uci¹¿liwo�ci nie prze-
kraczaj¹cej granic terenu pozostaj¹cego w dyspozycji in-
westora. Realizacja obiektów mieszkaniowych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 6 pkt 2 i 3.
W przypadku ca³kowitej rezygnacji z u¿ytkowania obiektów
szklarniowych dzia³ka uzyskuje status terenu M/U.

2. Teren oznaczony symbolem M/U obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
nr 557/14 o powierzchni 0,24 ha przeznacza siê na tereny
osiedleñcze dla realizacji ró¿nych form mieszkalnictwa,
us³ug i rzemios³a. Mo¿liwa realizacja dwóch domów jedno-
rodzinnych oraz drobnych us³ug o uci¹¿liwo�ci zamykaj¹-
cej siê w granicach dzia³ki inwestora. Realizacja obiektów
mieszkaniowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6
pkt 2 i 3.

3. Dojazd do terenów RPO od strony drogi gminnej (ul. Nar-
cyzowa) o numerze ew. dzia³ki 576, przez teren dzia³ki
nr 558/2. Dojazd do terenów M/U dodatkowo wydzielon¹
drog¹ nr 557/12.

4. Elementy informacyjne (z dotychczas obowi¹zuj¹cego planu):
a) S1M/CT - Tereny koncentracji osadnictwa, realizacja

wszelkich form mieszkalnictwa oraz ró¿nego rodzaju us³ug
i rzemios³a.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 9

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia
planu w wysoko�ci 5%.

§ 10

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu
w skali 1:2000, zaopatrzony stosown¹ klauzul¹ jako za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Che³-
miec.

§ 12

Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Poz. 393
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/121/2003
Rady Gminy Che³miec
z dnia 11 grudnia 2003 r.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Che³miec

Wie� �winiarsko Plan 1 dzia³ka nr 557/14
Rysunek planu Skala 1:2000

Legenda:
Granica opracowania

Ustalenia planu:

Granice terenu objêtego zmian¹ planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
�ci�le okre�lone i orientacyjne
Tereny gospodarstw szklarniowych z dopuszcze-
niem mieszkalnictwa
Tereny osiedleñcze dla realizacji ró¿nych form
mieszkalnictwa, us³ug i rzemios³a

Elementy informacyjne (z obowi¹zuj¹cego planu)

Tereny koncentracji osadnictwa, realizacja
wszelkich form mieszkalnictwa oraz ró¿nego ro-
dzaju us³ug i rzemios³a

Oznaczenia inne

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne niskiego
napiêcia
Istniej¹ca sieæ gazowa
Istniej¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej
Istniej¹ca sieæ telefoniczna

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek
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Uchwa³a Nr XVII/166/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 15 grudnia 2003 r.

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

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

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia objêto obszar so³ectwa Szkla-
ry w jego granicach administracyjnych.

§ 2

Ustalenia planu, w obszarze o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci
1) przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej uchwa³y,
2) zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju

u¿ytkowania okre�lonych w rozdziale II niniejszej uchwa³y,
3) zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okre�lo-

nych w III rozdziale niniejszej uchwa³y,
4) rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cznik

Nr 1 do niniejszej uchwa³y, okre�laj¹cego zasady u¿ytkowa-
nia terenu,

5) rysunku planu Nr 2 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej uchwa³y okre�laj¹cy zasady rozwoju in-
frastruktury technicznej,

6) zasad kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹cych na terenie
Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego strefy
ochronnej stanowi¹cych za³¹cznik nr3 do niniejszej uchwa³y,

7) rozwi¹zañ w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków w Gminie stanowi¹cych materia³ uzupe³niaj¹cy i in-
formacyjny do ustaleñ planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 4.

§ 3

Okre�lone w § 2 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

§ 4

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

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

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymie-
nione w § 2 uchwa³y o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej,
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3) prawie ochrony �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
ogó³ aktów prawnych zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska,
w tym ustaw; Prawo ochrony �rodowiska, Prawo wodne,
O ochronie przyrody,

4) przepisach szczególnych lub odrêbnych - nale¿y przez
to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

5) rysunku planu Nr 1 lub Nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w § 2 pkt 4 lub pkt 5 niniejszej uchwa³y,

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

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

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

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

10) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, polegaj¹ce na budo-
wie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynków
u¿yteczno�ci publicznej,

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

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

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

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

15) w³a�cicielach nieruchomo�ci - rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w za-
rz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce
nieruchomo�ci¹,

16) zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to in-
stalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nie-
czysto�ci ciek³ych w miejscu ich powstawania,

17) �ciekach bytowych - rozumie siê przez to �cieki z budyn-
ków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkanio-
wych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczegól-
no�ci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowa-
nia gospodarstw domowych,

18) �ciekach komunalnych - rozumie siê przez to �cieki byto-
we lub mieszaninê �cieków bytowych ze �ciekami przemy-
s³owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,

19) �ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to �cieki
odprowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³al-
no�æ handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie bê-
d¹ce �ciekami bytowymi lub wodami opadowymi,

20) wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystê-
puj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach

ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿no�ci od g³êbo-
ko�ci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êb-
sze u¿ytkowe poziomy wodono�ne,

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

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

23) warstwie próchniczej - rozumie siê przez to wierzchni¹ war-
stwê gleby o zawarto�ci powy¿ej 1,5% próchnicy glebowej,

24) uci¹¿liwo�ci nale¿y przez to rozumieæ uci¹¿liwo�æ powo-
dowan¹ przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko wymienione i okre�lone rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrze�nia 2002 r. w spra-
wie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych kryte-
riów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz. U.
Nr 179 poz. 1490). Rozporz¹dzenie wydane na podstawie
art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 z pó�n. zm.).

§ 5

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

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

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

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

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

4. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych mo¿e byæ
u�ci�lony na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu
zagospodarowania dzia³ki, z tolerancj¹ do 10 metrów w sto-
sunku do jej przebiegu okre�lonego na rysunku planu. Tole-
rancja ta nie dotyczy terenów dróg lub ich fragmentów.
Ostateczny zasiêg terenów tras komunikacyjnych okre�li
projekt techniczny sporz¹dzony w celu realizacji inwestycji
drogowej. Dopuszcza siê ewentualne zwiêkszenie szeroko-
�ci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych, wynikaj¹ce z warun-
ków terenowych lub konieczno�ci umieszczenia urz¹dzeñ to-
warzysz¹cych lub zmniejszenie wynikaj¹ce z istniej¹cego za-
inwestowania pod warunkiem i¿ korekta przebiegu linii roz-
graniczaj¹cej nie bêdzie wiêksza ni¿ 5 m w stosunku do prze-
biegu ustalonego na rysunku planu.

5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgrani-
czaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹-
ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy do-
chowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami
szczególnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w usta-
lonych proporcjach.

6. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci infra-
struktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹-
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dzeñ (np. stacji transformatorowych) okre�laj¹ zasadê ob-
s³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó-
³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okre�lony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodno�ci tych inwe-
stycji z planem jest utrzymanie okre�lonej na rysunku planu
Nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹-
zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszcze-
gó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie
mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi te-
renu w zakresie infrastruktury technicznej okre�lon¹ w § 18.

§ 6

Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem

1. W celu zachowania szczególnie wysokich warto�ci przy-
rodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu
nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania
�rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z:
1) obowi¹zuj¹cym prawem ochrony �rodowiska,
2) planem Ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobra-

zowych,
3) ustaleniami okre�lonymi w niniejszej uchwale oraz za-

wartych w materiale pomocniczym i uzupe³niaj¹cym ja-
kim jest opracowana prognoza oddzia³ywania na �rodo-
wisko.

2. Zatwierdzenie planów ochrony wymienionych w pkt 2) bê-
dzie podstaw¹ do zmiany ustaleñ i dyspozycji przestrzen-
nych niniejszego planu zagospodarowania przestrzenne-
go na zasadach okre�lonych obowi¹zuj¹cym prawem.

3. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-
nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê konieczno�æ
wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej przez które rozumie siê sieci:
energetyczne, gazowe, wodoci¹gowe, kanalizacyjne i te-
letechniczne.

4. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w ob-
szarze planu bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
�ciekowej.

5. W obszarze planu zabrania siê wprowadzania �cieków; bez-
po�rednio do poziomów wodono�nych wód podziemnych,
do wód powierzchniowych oraz do ziemi za wyj¹tkiem wód
opadowych odprowadzanych do gruntu z powierzchni da-
chowych i nawierzchni przeznaczonych wy³¹cznie dla ru-
chu pieszego.

6. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o nowych obiektów, z obowi¹z-
kiem wykorzystania niskoemisyjnych no�ników energii jak
gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy.

7. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizo-
wanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidual-
nych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porz¹dku i czy-
sto�ci w gminach. Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa-
³y okre�li szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie Gminy.

8. W prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej obowi¹zuj¹ w po-
stêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (pro-
cedury) okre�lone w przepisach odrêbnych.

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

10. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia dostêpu do wód objêtych
powszechnym korzystaniem na czê�ci posesji przylegaj¹-
cych do tych wód w pasie o szeroko�ci co najmniej 10 m, ale
nie wiêkszej ni¿ 20 m.

11. Na podstawie art. 113; 114 ustawy Prawo Ochrony �rodo-
wiska wskazuje siê tereny wyznaczone niniejszym planem
zagospodarowania przestrzennego jako nale¿¹ce do po-
szczególnych rodzajów terenów, dla których obowi¹zuj¹
okre�lone Rozporz¹dzeniem MO� dopuszczalne poziomy
ha³asu w �rodowisku:
1) pod zabudowê mieszkaniow¹-oznaczone symbolem M,

MU,
2) pod szko³y i domy opieki spo³ecznej - oznaczone symbo-

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

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

4) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - UT.
15.  W celu zachowania cennych ekosystemów, ró¿norodno�ci bio-

logicznej i utrzymania równowagi przyrodniczej, wprowadza
siê w obszarze planu zakaz wylesieñ, usuwania zadrzewieñ
i zakrzewieñ �ródpolnych oraz ochronê siedlisk przyrodniczych.

16. W obszarze planu zabrania siê:
1) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzch-

niowych,
2) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadnionymi

wzglêdami technicznymi (utrzymanie dróg i zwi¹zanych
z nimi obiektami hydrotechnicznymi) lub bezpieczeñstwa
(ochrona przeciw powodziowa),

3) przesklepiania koryt cieków,
4) obudowy i zabudowy �róde³, oraz zmian sposobu u¿yt-

kowania w ich otoczeniu (w odleg³o�ci 50 m). Dopuszcza
siê mo¿liwo�æ przystosowania otoczenia �róde³ dla ce-
lów turystycznych i rekreacyjnych pod warunkiem spo-
rz¹dzenia projektu i ekspertyzy w celu wykazania braku
wp³ywu przedsiêwziêcia na �ród³o i uzyskania pozytyw-
nego uzgodnienia z w³a�ciwym dla miejsca organem
ochrony przyrody oraz innych instytucji do tego powo³a-
nych na mocy przepisów szczególnych.

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

18. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytko-
wania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwo�ci realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿li-
wo�æ realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
obiektów tego typu pod warunkiem zachowania minimal-
nej odleg³o�ci 200 m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.

19. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem w dosto-
sowaniu do wymagañ okre�lonych w przepisach szczególnych
w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie przeciwpo¿a-
rowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków
jakimi powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe; nale¿y wykonaæ:
sieæ hydrantów zewnêtrznych zapewniaj¹cych odpowiedni¹
ilo�æ wody do gaszenia oraz drogi po¿arowe zapewniaj¹ce
dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.

§ 7

Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i remontowanej zabudowy oraz warunki podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane:
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1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³-
ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodze-
nia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury
oraz zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu
do cech lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowa-
nia i nawi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej, w celu
harmonijnego wkomponowania nowych elementów zago-
spodarowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie
i po³o¿enie terenu, jego widoczno�æ na i z tych terenów. Na-
le¿y dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewnia-
j¹c obiektom funkcjonalno�æ i estetykê.

2. Zasady dotycz¹ce kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce
na terenie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego
strefy ochronnej zawiera za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y stano-
wi¹cym integraln¹ czê�æ ustaleñ planu, bêd¹cy wyci¹giem
z Planu Ochrony ZJPK.

3. Dla ca³ego obszaru planu wprowadza siê zakaz wprowadza-
nia budynków wielomieszkaniowych lub adaptacji istniej¹-
cych budynków na wielomieszkaniowe.

4. W przypadkach szczególnych dopuszcza siê lokalizowanie
obiektów kubaturowych w granicach dzia³ki jak i w odleg³o-
�ci 1,5 m od granic dzia³ki budowlanej prcylegaj¹cej do te-
renu niezabudowanego.

5. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturo-
wego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zale-
ca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹.

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

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 60% jej powierzchni,
b) po³o¿onej na terenach mieszkaniowo - us³ugowych nie

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

20% jej powierzchni.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów na

dzia³ki budowlane minimalne wielko�ci dzia³ek
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi

minimum 1200 m2, minimalna szeroko�æ dzia³ki wynosi
18 m, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza siê zabudowê dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej
podane, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia
³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa dzia³ki nie
naruszy przepisów prawa budowlanego, w obrêbie dzia³ki
o funkcji rolniczo-mieszkaniowej winny siê znale�æ 2 sta³e
miejsca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika,

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

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej powierzchnia
dzia³ki wynosi minimum 700 m, minimalna szeroko�æ dzia³-
ki wynosi ni¿ 18 m, ilo�æ miejsc parkingowych na dzia³ce,
nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañców (3) + ilo�æ
miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym wiel-
ko�æ dzia³ki jest �ci�le zwi¹zana z rodzajem prowadzonej
dzia³alno�ci gospodarczej,

4) dla obiektów us³ugowych wielko�æ dzia³ki jest uzale¿-
niona od rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci us³ugowej,

w ramach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjo-
nalna liczba miejsc parkingowych w zale¿no�ci od wielko-
�ci ogólnej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej lub innych
wielko�ci charakterystycznych:
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹-

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

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

c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4 miej-
sca konsumpcyjne,

5) W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej
lub zagrodowej lub mieszkaniowo-us³ugowej mo¿na zlo-
kalizowaæ jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno-us³u-
gowy.

8. Istniej¹ce obiekty us³ugowe i mieszkaniowe, pozostawia siê
do adaptacji, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 6 i § 7 jak równie¿ z ustaleniami obo-
wi¹zuj¹cymi dla stref polityki przestrzennej zapisanej w roz-
dziale III niniejszych ustaleñ.

Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW (rodzaj u¿ytkowania)

§ 8

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

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

czê�æ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne,

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

3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych

parkingów (do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ sportu i rekreacji (typu plac

zabaw, gier, spotkañ).
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych

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

podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie

stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania pod-
stawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy
programu ustalonego w ust. 2 pkt 5).

§ 9

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

2. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7
oraz zasady dotycz¹ce form i gabarytów obiektów i zago-
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spodarowania, które zosta³y szczegó³owo okre�lone dla
obszaru Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego
otuliny w za³¹czniku Nr 3.

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

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

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

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

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

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

§ 10

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu lo-
kalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem UCII z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod us³ugi handlu, ga-
stronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ
i obs³ugi rolnictwa, oraz innych us³ug o charakterze komer-
cyjnym.

2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UCII, pozostawia siê do adaptacji, przekszta³ceñ
i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawo-
wego i dopuszczalnego tego terenu.

3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych i zagospodarowania dzia³ek obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7 oraz zasady doty-
cz¹ce form i gabarytów obiektów i zagospodarowania,
które zosta³y szczegó³owo okre�lone dla obszaru Zespo-
³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego otuliny w za-
³¹czniku Nr 1.

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

zdrowia i o�wiaty,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych o znaczeniu po-

nadlokalnym,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zago-

spodarowaniem terenu
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkin-

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

5) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru,
6) zieleni urz¹dzonej.

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

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

zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi-
³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-

go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 4 pkt 2 i 6).

§ 11

1. Wyznacza siê tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni
oznaczone na rysunku planu symbolem UT obejmuj¹ce te-
reny szczególnie predysponowane dla lokalizacji urz¹dzeñ
i us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem. Ustaleniem
objêto znaczne tereny otwarte, posiadaj¹ce szczególne za-
soby i atrakcje przyrodnicze.
W granicach tych obszarów wyznacza siê tereny koncentra-
cji urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UT1. W ich ramach ustala siê mo¿li-
wo�æ realizacji obiektów kubaturowych zwi¹zanych z obs³ug¹
ruchu turystycznego typu, motel, zajazd, hotel, schronisko z mo¿-
liwo�ci¹ realizacji us³ug i urz¹dzeñ gastronomicznych i innych
komercyjnych oraz ró¿norodnych obiektów sportowych
wraz z koniecznym zapleczem gospodarczo-technicznym.

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

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

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

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

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

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

4. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych i zagospodarowania dzia³ek obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7 oraz zasady dotycz¹-
ce form i gabarytów obiektów i zagospodarowania, które
zosta³y okre�lone w za³¹czniku Nr 1 dla obszaru Zespo³u
Jurajskich Parków Krajobrazowych i otuliny.

§ 12

1. Wyznacza siê tereny cmentarzy oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZC.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) niezbêdnych obiektów kubaturowych zwi¹zanych z pod-

stawowym przeznaczeniem terenu np. kaplica, dom po-
grzebowy,

3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach

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

podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia tere-

nów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie
stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego
ustalenia.

4. Dla wprowadzanej zabudowy nowych obiektów oraz budyn-
ków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospo-
darowania dzia³ek obowi¹zuj¹ zasady dotycz¹ce form i ga-
barytów obiektów i zagospodarowania, które zosta³y szcze-
gó³owo okre�lone w za³¹czniku ni'3 dla obszaru Zespo³u
Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego otuliny.
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§ 13

1. Wyznacza siê tereny zieleni le�nej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod lasy Tereny potencjalnych dolesieñ oznaczono na ry-
sunku symbolem ZL1. W celu ochrony wprowadza siê zakaz
realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego
u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezpo�rednio s³u¿¹-
cym dzia³alno�ci le�nej.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê po uzgodnieniu z - w³a�ciwym terenowo
nadle�nictwem i Zarz¹dem ZJPK w obrêbie Parku Krajobra-
zowego i jego otuliny; mo¿liwo�æ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ

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

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

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

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

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

podstawowego,
2)spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-

nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref.

§ 14

1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie wêz³ów i kory-
tarzy ekologicznych. S¹ to najczê�ciej tereny otwarte niezainwe-
stowane, tylko czê�ciowo u¿ytkowane rolniczo jako ³¹ki i pastwi-
ska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków wodnych, obejmuj¹ce zalesienia
i zakrzewienia �ródpolne, pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ od inten-
sywnego zagospodarowania itp. W celu ochrony tych obszarów
wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych
w terenach tego u¿ytkowania oraz grodzenia obiektów i dzia³ek,
a dla obiektów istniej¹cych wprowadza siê zakaz poszerzania ogro-
dzeñ poza granice wyznaczone istniej¹cym obrysem ogrodzenia;
Wprowadza siê zakaz melioracji odwadniaj¹cych tych terenów.

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

sportu i rekreacji pod warunkiem uzgodnienia ich lokali-
zacji i sposobu zagospodarowania z ZZJPK, zale¿nie
od w³a�ciwo�ci po³o¿enia,

3) doj�æ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i za-
tok postojowych oraz �cie¿ek rowerowych wy³¹cznie
w oparciu o istniej¹c¹ sieæ dróg i szlaków turystycznych,

4) adaptacjê istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³ugo-
wych z mo¿liwo�ci¹ polepszenia~standardów, z jednorazow¹
mo¿liwo�ci powiêkszenia kubatury budynku, z zachowaniem
rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okre�lonych w § 6
i 7; z konieczno�ci¹ przestrzegania zasad dotycz¹cych form
i gabarytów obiektów i zagospodarowania, które zosta³y
szczegó³owo okre�lone w za³¹czniku Nr 3 dla obszaru Ze-
spo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego otuliny.

3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania do-
puszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest:

1) dostosowanie charakteru i wymogów do u¿ytkowania
podstawowego,

2) spe³nienie warunków ustaleñ obowi¹zuj¹cych dla stref
polityki przestrzennej okre�lonych w rozdziale III w zakre-
sie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.

§ 15

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komuni-
kacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi
i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KZ (zbiorcza)
KL (lokalna)
KD (dojazdowa)
Droga klasy KZ - realizuje powi¹zania zewnêtrzne i wewnêtrz-
ne obszaru planu, odcinki dróg i ulic klas KL i KD - powi¹za-
nia wewnêtrzne.

2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adno�ci skali planu) dla
poszczególnych klas ulic i dróg:
1) ulice (drogi) klasy KZ 20 m,
2) ulice klasy L 12 m,
3) drogi klasy L 15 m,
4) ulice klasy D 10 m,
5) drogi klasy D 15 m.
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okre�la rysunek planu.
Ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parametrów technicz-
nych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych
klas ulic z okre�lonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
drogi publiczne i ich usytuowanie.

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

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

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

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

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

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

munikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury.

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

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

gami o ma³ym natê¿eniu ruchu.

§ 16

1. Wyznacza siê tereny rezerwowane dla realizacji urz¹dzeñ
technicznych zwi¹zanych z obs³ug¹ w infrastrukturê tech-
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niczn¹. Tereny projektowanych oczyszczalni �cieków ozna-
czono na rysunku planu symbolem NO.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ:
1) realizacji zieleni urz¹dzonej o charakterze izolacyjnym,
2) realizacji innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-

nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref.

RODZIA£ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

§ 17

Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okre�lonych na rysunku planu.
Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okre�lono w § 18, § 19, § 20, § 21
§ 22, § 23, § 24, § 25 niniejszego rozdzia³u.

§ 18

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

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

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrze-
nia w wodê z wód podziemnych jurajskiego pozio-
mu wodono�nego za po�rednictwem wodoci¹gów
wiejskich dzia³aj¹cych na obszarze Gminy, t.j. wodo-
ci¹gu "Szklary";

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

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

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

e) likwidacja strat wody na sieci wodoci¹gów;
Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê zawiera za³¹cznik nr4 stanowi¹cy inte-
graln¹ czê�æ niniejszych ustaleñ;

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

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

b) obowi¹zuje zasada bezwzglêdnego odprowadzania �cie-
ków do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹ �cieków,

co zostanie osi¹gniête przez realizacjê nastêpuj¹cych
systemów kanalizacji sanitarnej:
� Systemu "Szklary" zakoñczonego w³asn¹ oczyszczal-

ni¹ �cieków;
c) systemem obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy - jest sys-

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

d) poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indy-
widualnego unieszkodliwiana i oczyszczania z dopusz-
czeniem odprowadzenia �cieków do szczelnych zbior-
ników wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyn-
cze tereny zabudowy rozproszonej, jednak¿e po³o¿one
poza obszarem �ródliskowym oraz poza obszarem stre-
fy ochronnej WTOP ujêcia wody pitnej na rz. Rudawie;

e) wprowadza siê obowi¹zek wyposa¿enia lokalnych oczysz-
czalni �cieków w stacje zlewne, w przypadku gdy pod³¹-
czenie wszystkich nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej
jest niemo¿liwe lub powoduje nadmierne koszty.

Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie odpro-
wadzenia �cieków zawiera za³¹cznik nr4 stanowi¹cy inte-
graln¹ czê�æ niniejszych ustaleñ;

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
Aktualnie wszystkie wsie Gminy s¹ zgazyfikowane Prze-
widuje siê utrzymanie obecnych zasad zaopatrzenia gmi-
ny w gaz. G³ównym �ród³em zasilania Gminy w gaz po-
zostanie stacja redukcyjna gazu I stopnia w Wielkiej Wsi
oraz magistralny gazoci¹g �rednioprê¿ny Ø  350 prze-
biegaj¹cy przez teren Gminy. System sieci �redniego
ci�nienia bêdzie równie¿ dosilany od strony Gminy Krze-
szowice. Istniej¹ce sieci �rednioprê¿ne na terenie Gmi-
ny Jerzmanowice-Przeginia wspó³pracowaæ bêd¹ w po-
wi¹zaniu z sieciami gmin s¹siednich; Ska³a, Su³oszowa
i Krzeszowice.
Zak³ada siê niewielk¹ rozbudowê sieci �redniego ci�nienia
w strefie projektowanego najwiêkszego zainwestowania
oraz w miarê poszerzania terenów budowlanych. Przewidu-
je siê u¿ytkowanie gazu do celów komunalnych oraz grzew-
czych. Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu
dla potrzeb mieszkañców Gminy z uwzglêdnieniem u¿ytko-
wania gazu do ogrzewania pomieszczeñ wyniesie docelo-
wo (przy za³o¿eniu 90% gazyfikacji) -1240 Nm3/h.
Zapotrzebowanie gazu dla innych odbiorców (us³ugi han-
dlu motel itp.) przyjêto w wysoko�ci 15% zapotrzebowa-
nia gazu przez mieszkañców tj. 186 Nm3/h.
Ogó³em maksymalne zapotrzebowanie godzinowe
1425 Nm3/h
Zapotrzebowanie roczne 8,6 mln Nm3/rok
Przebieg gazoci¹gów �redniego ci�nienia nie stwarza
ograniczeñ urbanistycznych;

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

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

i urz¹dzeñ przez Zak³ad Energetyczny Kraków S.A. i Bê-
dziñski Zak³ad Energetyczny S.A.,

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

� pe³ne zgazyfikowanie ca³ego obszaru Gminy,
� stopniowy wzrost zu¿ycia energii zgodny z przyjêtymi

za³o¿eniami polityki energetycznej kraju,
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� rozmieszczenie istniej¹cej zabudowy,
� rozmieszczenie pracuj¹cych stacji transformatorowych,
� moce nominalne zainstalowanych pracuj¹cych transfor-

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

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

mocy na ten cel.
Po przyjêciu wy¿ej wymienionych uwarunkowañ i za³o-
¿eñ oraz wykonaniu stosownych analiz - w obszarze Gmi-
ny z zakresu elektroenergetyki ustala siê:
budowê 8 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV (poza
obszarem wsi Szklary) wraz z liniami zasilaj¹cymi 15 kV. We
wsi Szklary zak³ada siê w miarê narastaj¹cych potrzeb
na energiê - wymianê pracuj¹cych transformatorów na jed-
nostki o wiêkszych mocach, oraz budowê nowych linii NN
(w miarê narastaj¹cych potrzeb) w celu zasilania nowego
zainwestowania oraz dostosowania d³ugo�ci obwodów do
zalecanych (0,8 - 1,0 km) dla zapewnienia dostawy energii
prawid³owej jako�ci. Wskazane lokalizacje projektowanych
stacji transformatorowych i trasy nowych linii 15 kV nie maj¹
charakteru obligatoryjnego. Szczegó³owe lokalizacje i trasy
ustalone bêd¹ w fazie decyzji okre�lonych na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów dla poszczególnych inwestycji
zgodnie z normami bran¿owymi.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na
obszarze gminy z zakresu elektroenergetyki:
a) zachowanie funkcjonuj¹cego dotychczas uk³adu sieci

15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
b) utrzymanie wzd³u¿ istniej¹cych linii 15 kV i zabezpie-

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

c) rozbudowê sieci NN oraz wymianê pracuj¹cych transfor-
matorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu pokrycia
wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia niezawod-
no�ci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,

d) obowi¹zek uzgodnienia z Dyrektorem Jurajskich Par-
ków Krajobrazowych projektów sieci i urz¹dzeñ elek-
troenergetycznych.

Ponadto na podst. art. 73 ust. 2. ustawy Prawo ochrony �ro-
dowiska postuluje siê dla remontów kapitalnych i budowy
nowych linii przesy³owych wykonanie ich jako podziemne;

5) w zakresie telekomunikacji:
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na ob-
szarze Gminy:
� zachowuje siê istniej¹cy system ³¹czno�ci przewodo-

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

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

� uzyskanie wska�nika nasycenia gminy w telefony na po-
ziomie woj. ma³opolskiego tj. 200 abonentów na 1,0 tys.
mieszkañców,

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

§ 19

W celu ochrony mieszkañców przed uci¹¿liwo�ci¹ komuni-
kacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ komunikacji obejmuj¹c¹

tereny przylegaj¹ce do odcinków drogi (ulicy) KZ, sk³adaj¹c¹
siê ze strefy zagro¿enia "Kz" i strefy uci¹¿liwo�ci "Ku".

W strefie zagro¿enia "Kz" wprowadza siê zakaz lokalizacji
budynków mieszkalnych oraz obiektów i urz¹dzeñ przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o�ci 10m od linii rozgranicza-
j¹cych dróg (ulic) KZ.

W strefie tej wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochron-
nej o charakterze os³on izolacyjnych, przeciw�nie¿nych i prze-
ciwwietrznych oraz obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
akustycznej; ponadto zalecana jest zmiana rodzajów upraw
na terenach rolnych (wprowadzanie upraw selektywnych).

W strefie uci¹¿liwo�ci "Ku" dla lokalizacji budynków miesz-
kalnych oraz przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o-
�ciach 10 - 50 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KZ wpro-
wadza siê warunek ich realizacji zgodnie z wymogami ochrony
akustycznej, umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie w ich otoczeniu po-
ziomu ha³asu równowa¿nego nie przekraczaj¹cego warto�ci
dopuszczalnych okre�lonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochro-
ny �rodowiska i Zasobów Naturalnych z 13.05.1998 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku.

§ 20

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹ "C"
wokó³ cmentarzy o zasiêgu okre�lonym na rysunki planu Nr 1.
Zasiêg strefy zosta³ okre�lony na podstawie przepisów szcze-
gólnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków wyposa-
¿enia terenów w wodoci¹g.

3. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów
mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m od granic cmen-
tarza. W obszarze po³o¿onym w odleg³o�ci od 50 m do 150 m
dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów po spe³nieniu
warunków okre�lonych w przepisach szczególnych dotycz¹-
cych wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy okre�la siê zieleñ urz¹dzon¹.

§ 21

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³y-
wów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewow¹) o zasiêgu
okre�lonym na rysunki planu Nr 1. Granice strefy obejmuj¹
tereny zagro¿one zalaniem wod¹ powodziow¹ Q1% oraz ob-
szary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odp³y-
wu spowodowanymi wysokimi stanami wód w rzece.

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

kalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do adaptacji,

z mo¿liwo�ci¹ modernizacji i rozbudowy pod warunkiem
przeprowadzenia szczegó³owych badañ �wiadcz¹cych
o mo¿liwo�ci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji
i zagospodarowania terenu,

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

§ 22

1. W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich warto-
�ci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy
"W" ochrony archeologicznej

2. Strefa "W" ochrony archeologicznej obejmuje stanowiska arche-
ologiczne wyznaczone na podstawie specjalistycznych badañ i za-
ewidencjonowane. Obszary stanowisk archeologicznych zosta³y
oznaczone na rysunku planu Nr 1. Wchodz¹ce w sk³ad strefy sta-
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nowiska archeologiczne dziel¹ siê na trzy kategorie w zale¿no�ci
od ich warto�ci naukowo-konserwatorskich tj. od wielko�ci i ro-
dzaju danego obiektu, jego funkcji, przynale¿no�ci chronologicz-
no-kulturowej, stopnia rozpoznania oraz stopnia zagro¿enia.
Stanowiska kategorii trzeciej posiadaj¹ trudny do okre�lenia
rzeczywistym zasiêg i warto�æ poznawcz¹. Na terenie tych
stanowisk dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia prac bu-
dowlano-ziemnych pod warunkiem uprzedniego przeprowa-
dzenia ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopaliskowych.
Je¿eli prace te nie pozwol¹ na wyci¹gniêcie jednoznacznych
wniosków, konieczne jest wówczas zapewnienie sta³ego nad-
zoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych.

§ 23

1. W celu ochrony najwy¿szych warto�ci przyrodniczych wy-
stêpuj¹cych w obszarze wsi Szklary oraz na podstawie prze-
pisów szczególnych ustala siê strefê PK Zespo³u Jurajskich
Parków Krajobrazowych obejmuj¹c¹ obszar 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 �rodowi-
sko w rozumieniu przepisów o ochronie �rodowiska,

2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników �ciekowych,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym

celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie
u¿ytków rolnych i le�nych oraz gospodarki rybackiej,

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

5) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych
gruntów rolnych,

6) lokalizacji o�rodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych siê
metod¹ bez�ció³kowa,

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

8) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabu-
dowanymi,

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

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

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

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

Zakazy, o których mowa w ust. 2, nie dotycz¹ zadañ realizo-
wanych na rzecz obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa,
w przypadkach zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy inwestycji
realizuj¹cych cele publiczne.

§ 24

1.  Zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia 15.04.1997 r.
Nr OS.111.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ ustanowienia strefy ochro-
ny po�redniej wprowadza siê jej granice na rysunku planu.
Obszar strefy podzielony jest na tereny ochrony po�redniej:
� wewnêtrzny - obejmuj¹cej wszystkie dop³ywy Rudawy

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

� zewnêtrzny - obejmuj¹cy pozosta³y teren zlewni Rudawy.

2. W obszarze strefy ochrony po�redniej; wewnêtrznej i ze-
wnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy. Wprowadzania �cieków nie-
oczyszczonych nale¿ycie do ziemi i wody,
�      przechowywania i sk³adania materia³ów promieniotwór-

czych,
�  lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produk-

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

�  lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne
przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia³al-
no�ci 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 osa-
dowych,

� lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³o-
wego zagospodarowania odcieku,

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

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

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

�  lokalizowania zak³adów przemys³owych,
�  lokalizowania zak³adów wytwarzaj¹cych chemikalia

lub produkty chemiczne,
� lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów ro�linnych

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

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

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

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

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

� Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
� przewo¿enia materia³ów toksycznych mog¹cych skaziæ

wodê,
� urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
� urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
�  wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót nie-

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

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

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

wnêtrznej nakazuje siê:
� realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszcza-

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

j¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów, jak równie¿
porz¹dkowanie gospodarki �ciekowej na terenach objê-
tych wodoci¹gami,
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�  podczyszczanie w osadnikach �cieków opadowych z ci¹-
gów komunikacyjnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem
skrzy¿owañ tych ci¹gów z ciekami) przed ich wprowadze-
niem do wód powierzchniowych,

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

§ 25

W celu jednoznacznego okre�lenia obszarów, na któ-
rych obowi¹zuj¹ zasady naliczania stawki procentowej
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹
zmian¹ przeznaczenia terenów w planie, na rysunku pla-
nu Nr 1 wyznaczono strefê "S". Obejmuje ona nowe (wyzna-
czone w tym planie) tereny pod zainwestowanie kubaturowe.
Wysoko�ci stawki w zale¿no�ci od przeznaczenia terenu zo-
sta³y ustalone w § 26.

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 26

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 roku o za-
gospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procen-
tow¹ wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z doko-
nan¹ zmian¹ przeznaczenia terenu w wysoko�ci
1) 10% dla zabudowy mieszkaniowej M,
2) 30% dla terenów us³ug komercyjnych UC II,
3) 0% dla pozosta³ego ustalonego w niniejszym planie u¿ytko-

wania.

§ 27

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w granicach
objêtych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenów Gminy Jerzmanowice - Przeginia - trac¹
moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jerzmanowice - Przeginia zatwierdzone uchwa³¹
Nr XXIX/115/93 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 01.04.1993 roku (Dz. Urz. W. K. Nr 6 poz. 30 z 05.04.1993 r.),
oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jerzmanowice - Przeginia wsi Szklary w zakresie terenów miesz-
kaniowych zatwierdzona uchwa³¹ Nr XXI/112/96 Rady Gminy
Jerzmanowice -Przeginia z dnia 07.03.1996 roku (Dz. Urz. W. K.
Nr 12 poz. 41 z 18.04.1996 r.).

§ 28

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 29

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmianowice - Przeginia: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVII/166/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jerzmanowice-Przegina w obszarze

so³ectwa Szklary

Rys. planu Nr 1 skala 1:5 000

Poz. 394

Legenda:

granice terenu objêtego planem - granice admi-
nistracyjne wsi
linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczajace - orientacyjne

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Przeznaczenie terenu:

tereny mieszkalnictwa zagrodowego, jednoro-
dzinnego i us³ug
tereny us³ug publicznych
tereny us³ug komercyjnych ponadlokalnych
tereny uslub sportu i rekreacji w zieleni z do-
puszczeniem obiektów kubaturowych
tereny cmentazry
tereny zieleni le�nej
tereny dolesieñ
tereny zieleni nieurz¹dzonej
tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
droga zbiorcza
droga dojazdowa

Zasady zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-
strzennej

strefa archeologiczna "W"
strefa ochrony rezerwatu przyrody "P"
strefa sanitarna "C"
strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Ca³y obszar wsi znajduje siê w strefire "PK" par-
ków krajobrazowych "Dolinki Krakowskie"
strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci "S"
strefa wewnêtrznego terenu ochrony po�redniej
(WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R"
Szlaki turystyczne, rowerowe

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmianowice - Przeginia: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVII/166/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jerzmanowice-Przegina w obszarze

so³ectwa Szklary

rys. planu Nr 2 skala 1:5 000

M

ZN
NO
KZ
KD

Legenda:

granice terenu objêtego planem - granice admi-
nistracyjne wsi
linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczajace - orientacyjne

Przeznaczenie terenu:

tereny mieszkalnictwa zagrodowego, jednoro-
dzinnego i us³ug
tereny us³ug publicznych
tereny us³ug komercyjnych ponadlokalnych
tereny uslub sportu i rekreacji w zieleni z do-
puszczeniem obiektów kubaturowych
tereny cmentazry
tereny zieleni le�nej
tereny dolesieñ

tereny zieleni nieurz¹dzonej
tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
droga zbiorcza
droga dojazdowa

Zasady zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-
strzennej

strefa archeologiczna "W"
strefa ochrony rezerwatu przyrody "P"
strefa sanitarna "C"
strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Ca³y obszar wsi znajduje siê w strefire "PK" par-
ków krajobrazowych "Dolinki Krakowskie"
strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci "S"
strefa wewnêtrznego terenu ochrony po�redniej
(WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R"
Szlaki turystyczne, rowerowe

Oznaczenie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

istniej¹cy przebieg linii wodoci¹gowych
istniej¹ce ujêcie wody (studnia g³êbinowa)
istniej¹cy zbiornik wyrównawczy
hydrofornia
zasiêg strefy wp³ywu ekspolatacji ujêcia wody
strefa wewnêtrznego terenu ochrony po�redniej
(WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R"

Odprowadzanie �cieków

projektowana sieæ kanalizacji sanitarnej wg pro-
jektu budowlano-wykonawczego
projektowny w planie przebieg kanalizacji sani-
tarnej
proponowana lokalizacja pompowni �cieków
projektowana oczyszczalnia �cieków
kierunek sprowadzania �cieków

Gazownictwo

projektowana sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego
istniej¹ca sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego

Elektroenergetyka

istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV napo-
wietrzne
istniej¹ce stacje transformatorowe

M

ZN
NO
KZ
KD

U
ZB
H

P
NO

1234567
1234567

1234
1234
1234
1234
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVII/166/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 15 grudnia 2003 r.

USTALENIA DOTYCZ¥CE ZASAD KSZTA£TOWANIA ZABU-
DOWY OBOWI¥ZUJ¥CE NA TERENIE ZESPO£U PARKÓW

KRAJOBRAZOWYCH I JEGO STREFY OCHRONNEJ

Kszta³t bry³y:
� preferowany horyzontalny, szeroko�æ traktu okre�laj¹cego

maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiêto�æ dachu nie mo¿e prze-
kraczaæ 9,0 m,

� rzut poziomy - preferowany prostok¹tny wyd³u¿ony z do-
puszczeniem ryzalitów.

Dach:
� czterospadowy lub dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu

po³aci g³ównych 37° - 45° z dopuszczalnymi przyczó³kami i na-
czó³kami z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku
o maksymalnej wysoko�ci kalenicy 9,0 m, mierzonej jako �red-
nia arytmetyczna wysoko�ci najwy¿szej i najni¿szej od projek-
towanego poziomu terenu. D³ugo�æ kalenicy w przypadku da-
chów wielospadowych nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³u-
go�ci ca³ego dachu (w celu unikniêcia zmierzania ku tak zwa-
nej "kopertowej" postaci dachu). Dach z wyra�nie akcento-
wan¹ lini¹ okapu, o maksymalnej wysoko�ci 4,0 m nad pozio-
mem gruntu, mierzonej jako �rednia arytmetyczna wysoko-
�ci najwy¿szej i najni¿szej od projektowanego poziomu tere-
nu. Minimalny wysiêg okapu oraz wiatrownic poza �cianê
szczytow¹ nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,6 m, dopuszczalne jest
wprowadzanie daszków nad przybudówkami. Zalecana jest
jednorodno�æ form dachu w ramach jednego budynku,

� pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszczone ró¿ne ma-
teria³y i elementy o fakturze dachówek,

� lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym budynku,
ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 powierzch-
ni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna odleg³o�æ lukar-
ny od �ciany elewacji poprzecznej - 1,5 m, dachy lukarn nie
mog¹ siê ³¹czyæ.

�ciany budynków mieszkalnych:
� zalecane wyra�ne akcentowanie poziomów okapów oraz co-

ko³u, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki i faktur ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem podzia³u na wysoko�ci linii okapu
w �cianach szczytowych,

� �ciany budynków niemieszkalnych - zalecane nawi¹zanie
do tradycji �cian kamiennych (w materiale, fakturze i arty-
kulacji),

� otwory okienne - zalecane zdwojone w �cianach kalenico-
wych o drobnej artykulacji i symetrycznych podzia³ach sto-
larki, w kompozycji szczytu zachowaæ symetriê rozmieszcze-
nia otworów,

� otwory drzwiowe - prostok¹tne o pionowej artykulacji.
Kolorystyka:

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

wonego i br¹zowego), kolorystyka kominów i innych elemen-
tów wystêpuj¹cych na dachu powinna byæ stonowana z ko-
lorystyk¹ dachu).

Mikroniwelacja terenu dzia³ki:
� maksymalne nasypy do 0,5 m, maksymalne wykopy do 1,0 m.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmianowice - Przeginia: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XVII/166/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przegania
z dnia 15 grudnia 2003 r.

SZCZEGÓ£OWE UZASADNIENIE ROZWIAZAÑ W ZAKRESIE
ZAOPATRZENIA W WODÊ I ODPROWADZANIA �CIEKÓW W

GMINIE JERZMANOWICE - PRZEGINIA

ZAOPATRZENIE W WODÊ
G³ównym �ród³em zaopatrzenia w wodê dla mieszkañ-

ców Gminy Jerzmanowice - s¹ i pozostan¹ nadal wody pod-

Poz. 394

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmianowice - Przeginia: J. Prawda
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ziemnego jurajskiego poziomu wodono�nego, na którym opar-
te s¹ wszystkie wodoci¹gi wiejskie dzia³aj¹ce na obszarze
Gminy.

Poni¿ej, w uk³adzie tabelarycznym przedstawiono progno-
zê bilansu zapotrzebowania wody dla obszaru gminy, sporz¹-
dzon¹ w oparciu o "Wytyczne zapotrzebowania na wodê
w wiejskich jednostkach osadniczych" okre�lone zarz¹dzeniem
Nr 1 Ministra Rolnictwa z dnia 5 stycznia 1966 r.

Bilans sporz¹dzono dla wielko�ci wsi Gminy okre�lonych
wg prognozy demograficznej na rok 2020, przy za³o¿eniu
obs³ugi sieci¹ wodoci¹gow¹ 100% mieszkañców, przy osi¹-
gniêciu pe³nych standardów wyposa¿enia mieszkañ
tj. w zlew kuchenny, sp³ukiwany ustêp oraz urz¹dzenia k¹-
pielowe z ciep³a wod¹, a budynków inwentarskich w insta-
lacje wodoci¹gowe i samoczynne poid³a [tabela Nr 1],
oraz dla wielko�ci wsi Gminy z uwzglêdnieniem dodatkowo
tzw. ch³onno�ci terenów budowlanych wyznaczonych w ni-
niejszym planie zagospodarowania przestrzennego, przy za-
³o¿eniu max 50% wykorzystania wyznaczonych terenów,
co daje dodatkowo teoretyczny wzrost liczby mieszkañców
Gminy z ok. 11 200 do ok. 17 000 osób.

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

Prognozê bilansu - sporz¹dzon¹ z uwzglêdnieniem ch³on-
no�ci wyznaczonych terenów budowlanych (tabela Nr 2) - wy-
konano z zastosowaniem scalonego wska�nika zu¿ycia wody,
okre�lonego dla poszczególnych wsi Gminy, w oparciu o zu¿y-
cie prognozowane w tabeli Nr 1.
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L.p.

2.

3.

4.

U¿ytkownik

Gotkowice
� mieszkalnictwo
� us³ugi - szko³a
� handel, rzemios³o,

zespó³ handlowo-us³ug.

Razem
� straty na sieci - 10%
� cele p. po¿.

Ogó³em

Jerzmanowice
� mieszkalnictwo
� us³ugi

� przedszkole
� szko³a podst.
� gimnazjum

� handel, drobne rzem.
(O�rodek sport.-rekreac.
budynek motelowo-us³u-
gowy, bank, o�rodek
zdrowia itp)

Razem
� straty na sieci - 10%
� cele p. po¿.

Ogó³em

Przeginia
� mieszkalnictwo
� us³ugi

� przedszkole
� szko³a podst.
� gimnazjum

� handel, us³ugi

Razem
� straty na sieci - 10%
cele p. po¿.

Ogó³em

Jednostka

mk
ucz.
mk

-
Qd�r

-

-

mk

m-c
ucz
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

mk

m-c
ucz
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

Ilo�æ
 jednostek

470
30

570
-

-
-
-

-

2 800

80
250
240

2 800

-
-
-

-

2 550

45
220
230

2 550

-
-
-

-

Wska�nik jednostk.
 zu¿ycia l/dobê/jedn.

125-
30-
10-

-

-
-
-

-

125-

70-
30-
30-
10-

-
-
-

-

125-

70-
30-
30-
10-

-
-
-

-

Q � dob
m3/dobê

58,75
0,90
4,70

64,35

6,40
-

70,75

350,0

6,0
7,5
7,2
84,0

454,7
45,5

-

500,2

318,75

3,15
6,60
6,90

25,50

360,90
36,00

-

396,90

Nd

1,5
1,4
1,4
-

-
-

-

1,5

1,4
1,4
1,4
1,4

-
-
-

-

1,5

1,4
1,4
1,4
1,4

-
-
-

-

Qmax dod

m3/dobê

88,12
1,26
6,58

95,96

6,4
-

102,36

525,0

8,4
10,5
10,1

117,6

671,6
45,5

-

717,1

478,12

4,41
9,24
9,66

35,70

537,13
36,00

-

573,13

m3/h

3,67
0,05
0,27
3,99

0,27
-

4,26

21,87

0,35
0,44
0,42
4,90

27,98
1,89

-

29,87

19,92

0,18
0,38
0,40
1,49

22,38
1,50

-

23,88

Qmax godz

m3/h

9,18
0,17
0,77

10,12

0,27
18,0

28,39

54,70

1,12
1,40
1,34

13,72

72,28
1,89

36,00

110,17

49,80

0,60
1,23
1,29
4,16

57,08
1,50

36,00

94,58

l/s

2,55
0,047
0,21
2,8

0,07
5,0

7,87

15,20

0,30
0,39
0,37
3,81

20,07
0,52
10,0

30,69

13,83

0,16
0,34
0,36
1,16

15,85
0,42

10,00

26,27

Nh

2,5
3,2
2,8
-

2,5
-

70,75

2,5

3,2
3,2
3,2
2,8

-
-
-

-

2,5

3,2
3,2
3,2
2,8

-
-
-

-



�
 1016 �

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 31

P
o

z. 394

L.p.

5.

6.

7.

8.

U¿ytkownik

Rac³awice
� mieszkalnictwo
� us³ugi - szko³a
� handel, us³ugi

(obiekty wielofunkcyjne)

Razem
� straty na sieci - 10%
� cele p. po¿.

Ogó³em

Szklary
� mieszkalnictwo
� szko³a
� handel, us³ugi

Razem
� straty na sieci - 10%
� cele p. po¿.

Ogó³em

S¹spów
� mieszkalnictwo
� us³ugi:

� przedszkole
� szko³a

� handel

Razem
� straty na sieci - 10%
� cele p. po¿.

Ogó³em

£azy
� mieszkalnictwo
� us³ugi - szko³a
� handel, us³ugi

(obiekty wielofunkcyjne)

Jednostka

mk
ucz.
mk
-

Qd�r
-

-

mk
ucz.
mk

-
Qd�r

-

-

mk

m-c
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

mk
ucz.
mk

Ilo�æ
 jednostek

1 600
150

1 600
-

-
-

-

680
70

680

-
-
-

-

1 400

20
100

1 400

-
-
-

-

450
20
450

Wska�nik jednostk.
 zu¿ycia l/dobê/jedn.

125-
30-
10-

-

-
-

-

125-
30-
10-

-
-
-

-

125-

75-
30-
10-

-
-
-

-

125-
30-
20-

Q � dob
m3/dobê

200,0
4,5

16,0
220,5

22,0
-

242,5

85,00
2,10
6,80

93,90
9,40

-

103,30

175,0

1,5
3,0
14,0

193,5
19,3

-

212,8

56,25
0,60
9,00

Nd

1,5
1,4
1,4
-

-
-

-

1,5
1,4
1,4

-
-
-

-

1,5

1,4
1,4
1,4

-
-
-

-

1,5
1,4
1,4

Qmax dod

m3/dobê

300,0
6,3
22,4

328,7

22,0
-

350,7

127,50
2,90
9,52

139,92
9,40

-

149,32

262,5

2,1
4,2

19,6

288,4
19,3

-

307,7

84,37
0,84

12,60

m3/h

12,50
0,25
0,93
13,69

0,92
-

14,61

5,31
0,12
0,39

5,82
0,40

-

6,22

10,94

0,09
0,18
0,82

12,03
0,8
-

12,83

3,51
0,03
0,52

Qmax godz

m3/h

31,25
0,84
2,61
34,70

0,92
18,00

53,62

13,28
0,39
1,11

14,78
0,40

18,00

33,18

27,30

0,28
0,56
2,28

30,42
0,80

-

31,22

8,79
0,11
1,47

l/s

8,68
0,23
0,72
9,63

0,25
5,00

13,88

3,69
0,10
0,31

4,10
0,11
5,00

9,21

7,59

0,08
0,16
0,63

8,46
0,22

-

8,68

2,44
0,03
0,40

Nh

2,5
3,2
2,8
-

-
-

-

2,5
3,2
2,8

-
-
-

-

2,5

3,2
3,2
2,8

-
-
-

-

2,5
3,2
2,8
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Prognoza bilansu zapotrzebowania wody dla wsi Gm. Jerzmanowice z uwzglêdnieniem ch³onno�ci terenów budowlanych - okres docelowy

   * liczba mieszkañców wynikaj¹ca z uwzglêdnienia ch³onno�ci terenów budowlanych wyznaczonych w nin. planie zagospodarowania przy za³o¿eniu max. - 50 % wykorzy-
      stania terenów budowlanych
** scalony wska�nik jednostkowego zuzycia wody, wyliczony odrêbnie dla ka¿dej wsi, wg zu¿ycia prognozowanego w tabeli Nr 1.

L.p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

U¿ytkownik

Czubrowice
Gotkowice
Jerzmanowice
Przeginia
Rac³awice
Szklary
S¹spów
£azy

Razem

Jednostka

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

mk

Ilo�æ
jednostek

1 850*
760

 5 000
3 550
2 000
880

2 100
830

17 000

Wska�nik jednostk. zu¿ycia
l/dobe/jedn

152-**
150-
180-
160-
152-
152-
152-
161-

-

Q�r dob
m3/dobê

281,2
114,0
900,0
568,0
304,0
133,8
319,2
133,6

2 753,8

Nd

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

-

m3/dobê

421,8
171,0

1 350,0
852,0
456,0
200,0
478,8
200,4

4 130,0

m3/h

17,58
7,12

56,25
35,50
19,00
8,36

19,95
8,35

-

Qmax dob Nh

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

-

Qmax godz

m3/h

43,9
17,8
140,6
88,7
47,5
20,9
49,9
20,9

430,2

l/s

12,20
4,90

39,06
24,65
13,20
5,80

13,80
5,80

119,41

P
o

z. 394

L.p. U¿ytkownik

Razem
� straty na sieci - 10%
� cele p. po¿.

Ogó³em

Jednostka

Qd�r
-
-

-

Ilo�æ
 jednostek

-
-
-

-

Wska�nik jednostk.
 zu¿ycia l/dobê/jedn.

-
-
-

-

Q � dob
m3/dobê

65,85
6,60

-

72,45

Nd

-
-
-

-

Qmax dod

m3/dobê

97,81
6,60

-

104,41

m3/h

4,06
0,27

-

4,33

Qmax godz

m3/h

10,37
0,27

18,00

28,64

l/s

2,87
0,07
5,00

7,49

Nh

-
-
-

-
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Pe³ne docelowe pokrycie potrzeb wszystkich mieszkañców
Gminy Jerzmanowice - wymaga zabezpieczenia poboru wody
dla obs³uguj¹cych Gminê wodoci¹gów w wielko�ci okre�lonej
poni¿ej dla poszczególnych systemów.

Docelowo przewiduje siê adaptacjê, rozbudowê i moderni-
zacjê nastêpuj¹cych wodoci¹gów na terenie Gminy:
1. Wodoci¹gu "Przeginia - Gotkowice" zaopatruj¹cego w wodê

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

 Qe = 47 m3/h

Docelowe potrzeby mieszkañców szacowane s¹ w wiel-
ko�ci:

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

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

Zatem wykorzystanie ok. 50% wyznaczonych terenów
budowlanych wymaga szukania dodatkowego �ród³a
wody.
Poszerzenie zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu na nowe tereny bu-
dowlane wymaga rozbudowy sieci rozprowadzaj¹cej
oraz wzmocnienia uk³adu sieci rozdzielczej w zachodniej czê-
�ci wsi Przeginia, a tak¿e docelowo powiêkszenie pojemno-
�ci zbiornika wyrównawczego. Dla pasa zabudowy wpro-
wadzonej po po³udniowej stronie drogi E-22 - celow¹ bêdzie
realizacja sieci pier�cieniowej na bazie istniej¹cego ruroci¹-
gu Ø  150 ÷ 100 mm.
Podstawowym problemem wodoci¹gu "Przeginia" jest likwi-
dacja ogromnych strat wody na sieci, siêgaj¹cych 60% wiel-
ko�ci poboru wody z ujêcia. Konieczne jest sporz¹dzenie
szczegó³owej analizy przyczyn, likwidacja poboru wody poza
opomiarowaniem, oraz przeprowadzenie modernizacji sie-
ci. Doprowadzenie wody do terenów zabudowy mieszka-
niowej proponowanej na lokalnych wzniesieniach, wyma-
ga³o bêdzie realizacji hydroforowni.

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

Wschodni¹, Czo³ow¹ z przyleg³¹ czê�ci¹ wsi S¹spów (przy-
sió³ek "Lepianka") w oparciu o zasoby ujêcia podstawo-
wego "Dó³" zatwierdzone w wysoko�ci Qe = 58,3 m3/h
oraz ujêcia awaryjnego, w wysoko�ci Qe = 9,5 m3/h.

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

Q�r dob = 500 m3/dobê ÷ 900 m3/dobê
tj. 21 m3/h ÷ 37.5 m3/h

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

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

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

dzone w wysoko�ci Qe = 13,2 m3/h
oraz wodoci¹gu "£azy - Jawor" - opartego o zasoby studni
Qe = 4 m3/h wspomaganego wod¹ z wodoci¹gu "Jerzma-
nowice".

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

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

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

Przeznaczenie znacznych terenów pod zabudowê mieszka-
niow¹ wymaga znacznej rozbudowy sieci wodoci¹gowej roz-
prowadzaj¹cej, tak w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu "£azy" jak
i "£azy - Jawor", dla tego ostatniego g³ównie w oparciu o za-
silanie ze studni w Jerzmanowicach (projektowane przed³u-
¿enie sieci z koñcówki ruroci¹gu Ø  100 mm na terenie Kolo-
nii Wschodniej w Jerzmanowicach).
Podstawowym zadaniem wymagaj¹cym rozwi¹zania na te-
renie obs³ugiwanym przez wodoci¹gi "£azy" i "£azy - Ja-
wor" jest likwidacja strat wody na sieci przekraczaj¹ca 60%
poboru wody.

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

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

Q�r dob = 242 m3/dobê ÷ 304 m3/dobê
tj. 10 m3/h ÷ 13 m3/h

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

zatem uzbrojenie nowo wyznaczonych terenów budowlanych
wymaga szukania dodatkowego �ród³a wody (np. zasilania
od strony wodoci¹gu "Czubrowice"), lub znacznego ogranicze-
nia nowo wyznaczonych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹.

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

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

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

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

pozwoli na zaspokojenie docelowych potrzeb mieszkañców.
Uzbrojenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w sieæ
wodoci¹gow¹ wymaga rozbudowy sieci doprowadzaj¹cej.
Dla podniesienia niezawodno�ci pracy systemu wskazane jest
powiêkszenie pojemno�ci zbiornikowej wodoci¹gu "Szklany".

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

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

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

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

Istniej¹ce zasoby w pe³ni pokrywaj¹ docelowe prognozy zu-
¿ycia wody.

Poz. 394



� 1019 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 31

Konieczna bêdzie rozbudowa sieci rozdzielczej dla uzbroje-
nia w sieæ wodoci¹gow¹ nowo wyznaczonych terenów bu-
dowlanych.

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

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

� Wodoci¹gu "S¹spów - Podkalinów" w oparciu o zasoby
studni zatwierdzone w wielko�ci: Qe = 1,45 m3/h

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

Prognozowane zapotrzebowanie wody dla wsi S¹spów wy-
nosi:

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

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

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

UWAGI KOÑCOWE - Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WODÊ

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

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

3. W zakresie �róde³ wody - na terenie ca³ej Gminy - obowi¹zu-
je zasada ochrony zasobów ujêæ przed ich nadmiern¹ eks-
ploatacj¹.

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

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

6. Prawid³owe funkcjonowanie systemu uwarunkowane jest
konserwacj¹ i modernizacj¹ urz¹dzeñ i sieci oraz jej rozbu-
dow¹, celem doprowadzenia wody do nowych terenów
budowlanych.

7. Wszystkie ujêcia wód podziemnych bêd¹ce �ród³em zasila-
nia wodoci¹gów wiejskich i lokalnych - maj¹ okre�lone i wy-
znaczone w terenie - strefy ochrony bezpo�redniej (w grani-
cach ogrodzenia dzia³ki ujêcia), w której granicach mie�ci
siê równie¿ zasiêg stref ochrony po�redniej wewnêtrznej
tych ujêæ.

Z uwagi na budowê geologiczn¹ pod³o¿a oraz warunki hydro-
geologiczne - nie zachodzi konieczno�æ utworzenia stref
ochrony po�redniej zewnêtrznej.

8. Wzniesione na planszy uzbrojenia - obszary zasiêgu wp³y-
wu ujêcia wraz z granic¹ obszaru sp³ywu wód do ujêcia -
nale¿y traktowaæ jako obszary wymagaj¹ce szczególnej
ochrony przed zanieczyszczeniem tj. obszary, na których
obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów przemys³owych,
us³ugowych zaliczanych do szczególnie szkodliwych dla
�rodowiska.

ODPROWADZENIE I OCZYSZCZENIE �CIEKÓW

Obszar Gminy Jerzmanowice (oprócz wsi S¹spów) - jako
po³o¿ony w strefie ochronnej ujêcia wody na rzece Rudawie,
jako �ród³a wody pitnej dla m. Krakowa, a tak¿e po³o¿ony
w ca³o�ci w obrêbie górnojurajskiego G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 326 "Czêstochowa - Po³udnie", o wo-
dach bardzo dobrej jako�ci, wymagaj¹cych szczególnej ochro-
ny - podlega obowi¹zkowi uporz¹dkowania gospodarki �cie-
kowej, g³ównie poprzez jej skanalizowanie, zakoñczone urz¹-
dzeniami oczyszczaj¹cymi o bardzo wysokim stopniu reduk-
cji zanieczyszczeñ.

Poni¿ej w uk³adzie tabelarycznym (tabela Nr 3) przedsta-
wiono prognozê bilansu �cieków z terenów poszczególnych
wsi Gminy, sporz¹dzon¹ dla okresu docelowego (rok 2020)
przy zastosowaniu scalonego wska�nika przyjêtego zgodnie
z opracowanymi dla czê�ci Gminy projektami kanalizacji -
w wielko�ci qi = 130 l/mk/dobê.

Ilo�ci �cieków podano w oparciu o prognozê demograficzn¹
rozwoju Gminy oraz, w nawiasie, podano wielko�ci wynikaj¹-
ce z przyjêcia 50% wykorzystania pod zabudowê terenów bu-
dowlanych wyznaczonych w niniejszym planie zagospodaro-
wania.

Poz. 394
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Nieuporz¹dkowana gospodarka �ciekowa (brak kanaliza-
cji zbiorczej), przy równoczesnym zrealizowaniu na terenie
wszystkich wsi Gminy - wodoci¹gów zbiorczych - stanowi g³ów-
ne uwarunkowanie dla prawid³owego rozwoju Gminy.

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

� Przeginia,
� Gotkowice - Kolonia Czo³owa w Jerzmanowicach,
� Czubrowice,
� Rac³awice
z oczyszczalni¹ �cieków zlokalizowan¹ w ¯arach (gm. Krze-
szowice) wspóln¹ dla wsi Paczó³kowice z gm. Krzeszowice
i odprowadzeniem �cieków oczyszczonych do pot. Rac³awka.
Przepustowo�æ oczyszczalni przyjêta zosta³a w wielko�ci:

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

jako �redniodobowa ilo�æ �cieków obliczona dla wska�nika
jednostkowego qj = 130 I/m/d oraz liczby mieszkañców pod-
³¹czonych do kanalizacji wynosz¹cej - 5 300 osób.
Docelowo liczba mieszkañców z obszaru ww. wsi (bez wsi Pa-
czó³towice) wynikaj¹ca z rozwoju demograficznego przyjête-
go w niniejszym planie zagospodarowania wynosi - 5 870 mk,
natomiast teoretyczna liczba mieszkañców wynikaj¹ca z za³o-
¿enia wykorzystywania w oko³o 50% wyznaczonych terenów
budowlanych - oscyluje wokó³ 8 100 mk.
Zatem w zale¿no�ci od stopnia wykorzystania wolnych tere-
nów budowlanych - docelowo mo¿e zaistnieæ potrzeba roz-
budowy oczyszczalni �cieków, co nale¿y uwzglêdniæ przy za-
gospodarowywaniu dzia³ki pod oczyszczalniê.
Wprowadzenie ci¹gów zabudowy w zachodniej czê�ci wsi
Przeginia i Czubrowice (wzd³u¿ drogi Chrzanowskiej a¿ do
Koloni Czarnoty w Czubrowicach) - wymagaæ bêdzie znacz-
nego wyd³u¿enia sieci kanalizacji sanitarnej, oraz realizacji
dodatkowych co najmniej dwu przepompowni �cieków, to
samo dotyczy zabudowy wzd³u¿ drogi prowadz¹cej w kie-
runku po³udniowo-wschodnim do Czubrowic.

2. Realizacje systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci
� Szklary - Jerzmanowice,
� S¹spów (czê�æ wsi),
� £az
z oczyszczalni¹ �cieków w Szklarach, przyjêt¹ o przepusto-
wo�ci:

Q�r dob = 650 m3/dobê
 (przyjêta liczba mieszkañców 5500 osób)

w pe³ni zaspokajaj¹cej docelowe potrzeby tych wsi - wynika-
j¹ce z przewidywanego rozwoju demograficznego Gminy.
Natomiast w przypadku znacznego wykorzystania wyzna-
czonych terenów budowlanych - konieczna bêdzie rozbudo-
wa oczyszczalni. Wprowadzenie enklawy terenów zabudo-
wy mieszkaniowej w zachodniej czê�ci Kolonii Zachodniej
w Jerzmanowicach - wymaga realizacji dodatkowo oko³o
600 mb g³ównego kana³u sanitarnego oraz oko³o 300 mb
ruroci¹gu t³ocznego z pompowni¹ �cieków.
Znacznego wyd³u¿enia sieci oraz realizacji znacznej ilo�ci
przepompowni wymaga skanalizowania nowych terenów
zabudowy na terenie wsi £azy.

3. Pozosta³a cze�æ systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi Sa-
spów bêdzie rozwi¹zana przez odrêbne opracowanie
uwzglêdniaj¹ce wymogi Ojcowskiego Parku Narodowego.
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UWAGI KOÑCOWE Z ZAKRESU GOSPODARKI �CIEKOWEJ

1. Gmina Jerzmanowice jako po³o¿ona w strefie ochronnej ujê-
cia wody rz. Rudawy - podlega ochronie statutowej o ustale-
niach szczegó³owo okre�lonych w decyzji WO� UW w Kra-
kowie Nr III-6210-1/5/97 z dnia 15.041997 roku.

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

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

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

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

6. Projektowane pompownie �cieków nie wymagaj¹ strefy
ochronnej.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
 Jerzmanowice - Przeginia: J. Prawda

395

Uchwa³a Nr XI/65/2003
Rady Gminy £apsze Ni¿ne
z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru po³o¿onego w miejscowo-
�ci Frydman.

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 pó�n. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w nawi¹zaniu do uchwa-
³y Nr XL/239/2002 Rady Gminy z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.,
Rada Gminy £apsze Ni¿ne uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru po³o¿onego w miejscowo�ci Frydman ograni-
czonego: od strony po³udniowej - ulic¹ Kamienne Pole,
od strony wschodniej - ulic¹ Nad Stawem, od strony zachod-
niej - potokiem Przykopa, od strony pó³nocnej - 50 m od
podstawy wa³u ochronnego do dz. nr ew. 7558/2 i wzd³u¿ jej
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granicy wschodniej do dzia³ki nr 7479 i do potoku Przykopa -
zwany dalej w skrócie MPZP Frydman - Osiedle Bli�nie.

2. Obowi¹zuj¹ce ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenów objêtych MPZP Fryd-
man - Osiedle Bli�nie wyra¿one s¹ w postaci:
1) rysunku planu w skali 1:2000 stanowi¹cego za³¹cznik gra-

ficzny do niniejszej uchwa³y, obowi¹zuj¹cego w zakresie:
granic obszaru objêtego planem, przeznaczenia terenów,
linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿-
nych zasadach zagospodarowania w tym linii rozgrani-
czaj¹cych drogi publiczne oraz nieprzekraczalnej linii za-
budowy;

2) zasad zagospodarowania terenów okre�lonych w rozdzia-
le II niniejszej uchwa³y;

3) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej okre-
�lonych w rozdziale III niniejszej uchwa³y;

4) zasad ochrony �rodowiska okre�lonych w rozdziale IV ni-
niejszej uchwa³y.

3. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XL/239/2002 Rady Gminy z dnia 2 pa�-
dziernika 2002 r., przedmiot ustaleñ planu dotyczy:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tere-

ny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania,

2) linii rozgraniczaj¹cych ulice, place i drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,

3) terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych
oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

4) granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie,

5) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
6) lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania

zabudowy oraz urz¹dzenia terenów w tym równie¿ linii
zabudowy i gabarytów obiektów,

7) zasad i warunków podzia³u terenów na dzia³ki budowla-
ne,

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów,
w tym zakazu zabudowy, wynikaj¹cych z potrzeb ochrony
�rodowiska przyrodniczego oraz ochrony gruntów rolnych
i le�nych.

4. Do uchwa³y do³¹cza siê rysunek orientacji w skali 1:10 000
maj¹cy charakter informacyjny, przedstawiaj¹cy po³o¿enie
obszaru objêtego zmian¹ miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego Gminy £apsze Ni¿ne.

§ 2

1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o któ-

rym mowa w § 1 uchwa³y;
2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

w skali 1:2000 z oznaczeniami graficznymi okre�lonymi
w legendzie, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y;

3) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony
symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi
okre�lonymi w legendzie;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, której nie wolno przekroczyæ przez najdalej
wysuniête elementy budynku, takie jak: tarasy, schody,
balkony, podesty itp.;

5) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹ w rozumieniu przepisów prawa budowlane-
go, a tak¿e obszar z³o¿ony z dzia³ek budowlanych prze-
znaczony dla realizacji jednej inwestycji;
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6) inwestycjach uci¹¿liwych dla �rodowiska - nale¿y przez
to rozumieæ przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z pó�n. zm.).

ROZDZIA£ II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 3

Zasady ogólne

1. Obszar objêty planem podzielono na tereny o ró¿nych funk-
cjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania.

2. Wskazane w planie funkcje terenu s¹ obowi¹zuj¹ce.

§ 4

Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady i stan-
dardy kszta³towania zabudowy i zagospodarowania

terenów oraz zasady i warunki podzia³u terenów
na dzia³ki budowlane

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu nastêpu-
j¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:
1) 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN - tereny zabudowy mieszkanio-

wej;
2) 5 MR, 6 MR - tereny zabudowy zagrodowej na gruntach

rolnych;
3) 7 WP - teren wód powierzchniowych;
4) 8 KD, 9 KD, 10 KD, 11 KD, 12 KD, 13 KD, 14 KD, 15 KD -

tereny publicznej komunikacji drogowej.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, ustala siê nastêpuj¹ce przezna-
czenie, warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy oraz zasady i warunki podzia³u na dzia³ki bu-
dowlane:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej - przeznaczone

dla utrzymania istniej¹cej oraz lokalizacji nowej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy za-
grodowej, wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami i siecia-
mi infrastruktury technicznej oraz obs³ug¹ komunika-
cyjn¹;

2) Dopuszcza siê nieuci¹¿liw¹ dzia³alno�æ us³ugow¹;
3) Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji uci¹¿liwych dla �ro-

dowiska;
4) Budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane jako wolno-

stoj¹ce lub bli�niacze;
5) Pomieszczenia us³ugowe mog¹ byæ realizowane jako

wbudowane lub budynki wolnostoj¹ce;
6) Obs³uga komunikacyjna poszczególnych terenów

z przylegaj¹cych dróg dojazdowych;
7) Realizacja inwestycji na poszczególnych dzia³kach wy-

maga zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej do dro-
gi dojazdowej, stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych;

8) Niezbêdne miejsca parkingowe obs³uguj¹ce zabudowê
w granicach dzia³ek budowlanych;

9) W przypadku prowadzenia us³ug ustala siê obowi¹zek
zapewnienia odpowiedniej ilo�ci miejsc parkingowych
w obrêbie dzia³ki;

10) Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie za-
budowy usytuowane s¹ w odleg³o�ci 4 m od linii rozgra-
niczaj¹cych przylegaj¹cych dróg publicznych;

11)  Brak  linii zabudowy na rysunku planu oznacza, ¿e lokaliza-
cja budynków na dzia³ce winna byæ realizowana z zacho-
waniem przepisów prawa, dopuszcza siê lokalizacjê bu-
dynków bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej;

12) Pod zabudowê kubaturow¹ mo¿na przeznaczyæ maksy-
malnie 50% powierzchni dzia³ki budowlanej, 30% jej po-
wierzchni stanowiæ winna powierzchnia biologicznie czyn-
na, w tym co najmniej 10% zieleñ wysoka;

13) Rozbudowa, przebudowa, modernizacja istniej¹cej za-
budowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz kszta³towa-
nie nowej zabudowy w zakresie skali, gabarytu, formy
architektonicznej oraz wykoñczenia, winno byæ realizo-
wane w nawi¹zaniu do lokalnej tradycji architektonicz-
nej z uwzglêdnieniem poni¿szych zasad:
a) budynki winny posiadaæ rzut prostok¹ta lub byæ z³o¿o-

ne z prostok¹tów, z dopuszczeniem stosowania wyku-
szy i werand,

b) dopuszczalna ilo�æ kondygnacji nadziemnych:
� w budynku mieszkalnym = 2, w tym 1 w poddaszu,
� w budynku us³ugowym = 3, w tym 1 w poddaszu,
� w budynkach gospodarczych i gara¿owych = 2,

w tym 1 w poddaszu,
c) dachy spadziste o jednakowym k¹cie nachylenia g³ów-

nych po³aci = od 35o do 45o,
d) podmurówki wykonane z kamienia naturalnego, ³ama-

nego w uk³adzie na dziko lub warstwowym z wyklu-
czeniem otoczaków;

e) niedopuszczalne stosowanie ok³adzin z tworzyw sztucz-
nych.

14) Przy nowych podzia³ach terenów na dzia³ki budowlane
ustala siê obowi¹zek zapewnienia dostêpno�ci komuni-
kacyjnej do dzia³ki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi prawnymi.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
5 MR, 6 MR, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz wa-
runki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) Tereny zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych -

przeznaczone dla lokalizacji zabudowy zwi¹zanej z pro-
dukcj¹ rolnicz¹ oraz towarzysz¹cych budynków mieszkal-
nych, wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami i sieciami infra-
struktury technicznej;

2) Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji uci¹¿liwych dla �rodo-
wiska;

3) Obs³uga komunikacyjna poszczególnych terenów z przy-
legaj¹cych dróg dojazdowych;

4) Realizacja inwestycji na poszczególnych dzia³kach wyma-
ga zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej do drogi do-
jazdowej, stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów praw-
nych;

5) Niezbêdne miejsca parkingowe obs³uguj¹ce zabudowê
w granicach dzia³ek budowlanych;

6) Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy usytuowane s¹ w odleg³o�ci 4 m od linii rozgrani-
czaj¹cych przylegaj¹cych dróg publicznych;

7) Brak linii zabudowy na rysunku planu oznacza, ¿e loka-
lizacja budynków na dzia³ce winna byæ realizowana z za-
chowaniem przepisów prawa, dopuszcza siê lokaliza-
cjê budynków bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budow-
lanej;

8) Pod zabudowê kubaturow¹ mo¿na przeznaczyæ maksy-
malnie 60% powierzchni dzia³ki budowlanej, 20% jej po-
wierzchni stanowiæ winna powierzchnia biologicznie czyn-
na, w tym co najmniej 10% zieleñ wysoka;

9) Zabudowa, w zakresie skali, gabarytu, formy architekto-
nicznej oraz wykoñczenia, winna byæ kszta³towana w na-
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wi¹zaniu do lokalnej tradycji architektonicznej z zachowa-
niem zasad okre�lonych w ust. 2 pkt 13.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 WP
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz zasady zagospo-
darowania:
1) Teren wód powierzchniowych - zwi¹zany z wodami p³y-

n¹cymi oraz obudow¹ biologiczn¹ potoku Przykopa;
2) Dzia³alno�æ inwestycyjna dopuszczalna w zakresie regu-

lacji i konserwacji cieku.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 KD

ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz warunki i zasady
zagospodarowania:
1) Teren publicznej komunikacji drogowej - przeznaczony

dla utrzymania istniej¹cej drogi publicznej klasy "D" - do-
jazdowej (obecnie ul. Kamienne Pole);

2) Szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m
z zachowaniem istniej¹cego rozwidlenia w rejonie ka-
plicy;

3) Lokalizacja linii rozgraniczaj¹cych - zgodnie z rysunkiem
planu;

4) W granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê sieci
oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 KD
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz warunki i zasady
zagospodarowania:
1) Teren publicznej komunikacji drogowej - przeznaczony

dla utrzymania istniej¹cej drogi klasy "D" - dojazdowej
(obecnie ul. Nad Stawem);

2) Szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 m
do 12 m zgodnie z rysunkiem planu;

3) Linie rozgraniczaj¹ce drogi w równej odleg³o�ci od osi
istniej¹cej jezdni;

4) W granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê sieci
oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 KD
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz warunki i zasady
zagospodarowania:
1) Teren publicznej komunikacji drogowej - przeznaczony

dla lokalizacji drogi klasy "D" - dojazdowej;
2) Szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 m

do 12 m zgodnie z rysunkiem planu;
3) Linie rozgraniczaj¹ce drogi zgodnie z rysunkiem planu;
4) W obrêbie skrzy¿owania z drog¹ 8 KD obowi¹zuje naro¿-

ne �ciêcie linii rozgraniczaj¹cej (trójk¹t widoczno�ci) o wy-
miarach 5 m x 5 m;

5) W granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê sieci
oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

6) Realizacja drogi na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ 8 KD
do skrzy¿owania z drog¹ 13 KD winna uwzglêdniaæ mo¿-
liwo�æ zaistnienia zagro¿enia powodziowego dla przyle-
gaj¹cych terenów zabudowy mieszkaniowej oraz jego
wyeliminowanie zgodnie z zapisami zawartymi w § 6
ust 10 i 11 niniejszej uchwa³y.

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
11 KD, 12 KD, 13 KD, 14 KD, 15 KD, ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) Tereny publicznej komunikacji drogowej - przezna-

czone dla lokalizacji dróg osiedlowych klasy "D" - dojaz-
dowej;

2) Szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m;
3) W obrêbie skrzy¿owañ z drogami 9 KD i 10 KD obowi¹-

zuj¹ naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych (trójk¹ty wi-
doczno�ci) o wymiarach 5 m x 5 m;

4) W granicach terenów dopuszcza siê lokalizacjê sieci oraz
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ III
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 5

1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu komunal-
nego.

2. Zaopatrzenie obiektów i urz¹dzeñ w energiê elektryczn¹
na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê sieci.

3. Dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych w gra-
nicach terenów MN.

4. Odprowadzenie �cieków poprzez obowi¹zkowe pod³¹cze-
nie do kanalizacji sanitarnej.

5. Ogrzewanie budynków z wykluczeniem paliw sta³ych za
wyj¹tkiem drewna i paliw niskoemisyjnych, ze wskazaniem
na zastosowanie paliw uznanych za ekologiczne.

6. Wyposa¿enie w system telekomunikacyjny prowadzone
kablem ziemnym.

7. Unieszkodliwianie odpadów poprzez zorganizowany od-
biór poprzedzony segregacj¹ oraz wywóz przez koncesjo-
nowan¹ firmê, obowi¹zuje wydzielanie odpadów niebez-
piecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich
wykorzystania lub utylizacji.

8. Zaleca siê, aby nowe sieci uzbrojenia technicznego by³y
prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

9. Za zgod¹ w³a�cicieli dzia³ek, dopuszcza siê prowadzenie
nowych sieci uzbrojenia technicznego w granicach w³asno-
�ci prywatnej.

10. Dopuszcza siê prowadzenie innych elementów uzbrojenia
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy bez konieczno�ci wpro-
wadzania zmian do planu.

ROZDZIA£ IV
ZASADY OCHRONY �RODOWISKA

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenu
wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska

przyrodniczego oraz ochrony gruntów rolnych i le�nych

1. Ustala siê obowi¹zek respektowania warunków wynikaj¹-
cych z regulaminu funkcjonowania Obszaru Chronionego
Krajobrazu zgodnie z rozporz¹dzeniem Nr 27 Wojewody
Nowos¹deckiego z dnia 01.10.1997 r. (Dz. Urz. Nr 43
poz. 147).

2. Emisja ha³asu zwi¹zana z ewentualnie prowadzon¹ dzia-
³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ warto�ci dopuszczalnych
w stosownych przepisach szczególnych, a uci¹¿liwo�æ dzia-
³alno�ci us³ugowej w terenach mieszkaniowych powinna
zamykaæ siê w granicach w³asno�ci.

3. Obowi¹zuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cie-
ków oraz substancji chemicznych do gleby i wód powierzch-
niowych.

4. Obowi¹zuje zakaz wprowadzania do wód powierzchnio-
wych oraz do gruntu �cieków opadowych z terenów komu-
nikacji, bez ich wcze�niejszego podczyszczenia z substancji
ropopochodnych.

5. Obowi¹zuje zakaz realizacji zbiorników szczelnych okreso-
wo wybieralnych.

6. Wszelkie prace modernizacyjne istniej¹cej sieci kanaliza-
cyjnej oraz realizacja nowych przy³¹czy wymaga zastoso-
wania rozwi¹zañ zapewniaj¹cych szczelno�æ i trwa³o�æ
urz¹dzeñ.
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7. Na rysunku planu oznaczono orientacyjn¹ granicê obszaru
podtapianego wodami infiltracyjnymi potoku Przykopa.

8. Dla ustalenia warunków posadowienia obiektów kubatu-
rowych, dla ka¿dego nowoprojektowanego budynku nale-
¿y wykonaæ badania geotechniczne.

9. Z uwagi na zmienny poziom wód gruntowych i infiltracyj-
nych, realizacja obiektów musi uwzglêdniaæ wyniki badañ
geotechnicznych.

10. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê dla projektowa-
nej drogi 10 KD nale¿y wykonaæ ekspertyzê zagro¿enia
powodziowego celem wyeliminowania ewentualnego za-
lania wodami powodziowymi.

11.  W przypadku stwierdzenia wystêpowania zagro¿enia
zalewania wodami powodziowymi obszarów przylega-
j¹cych bezpo�rednio do drogi 10 KD (dotyczy w szcze-
gólno�ci terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN), przy realizacji
drogi nale¿y wynie�æ koronê drogi ponad poziom od-
dzia³ywania wód powodziowych w celu wyeliminowa-
nia skutków zagro¿enia.

12. W celu wyeliminowania okresowego podtapiania piwnic
istniej¹cych budynków wodami gruntowymi, zaleca siê wy-
konanie odpowiednich izolacji zabezpieczaj¹cych.

13. Warto�ci progowe poziomów ha³asu w obszarze objêtym
planem nie mog¹ przekraczaæ wielko�ci, okre�lonych w obo-
wi¹zuj¹cych przepisach prawnych, ustalonych dla poszcze-
gólnych rodzajów terenów:
1) w terenach od 1 MN do 4 MN - dla terenów zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) w terenach 5 MR i 6 MR - dla terenów zabudowy zagro-

dowej.

ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 7

Stawkê procentow¹ zwi¹zan¹ z naliczeniem op³aty w przy-
padku zbycia nieruchomo�ci, której warto�æ wzros³a w zwi¹z-
ku z uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania ustala
siê w wysoko�ci 15% wzrostu warto�ci.

§ 8

Ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy £apsze Ni¿ne wprowadzonego
uchwa³¹ Nr XXIV/123/94 Rady Gminy £apsze Ni¿ne
z dnia 2 marca 1994 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Nowos¹deckiego z 1994 r. Nr 8 poz. 92 oraz usta-
lenia wytycznych architektonicznych wprowadzonych uchwa³¹
Nr XXIV/124/94 Rady Gminy £apsze Ni¿ne z dnia 2 marca 1994 r.
opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Nowo-
s¹deckiego z 1994 r. Nr 8 poz. 93, w obszarze objêtym niniej-
szym planem trac¹ sw¹ wa¿no�æ.

§ 9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £apsze
Ni¿ne.

§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Pawlik

Poz. 395

Za³¹cznik Graficzny
do uchwa³y Nr XI/65/2003
Rady Gminy £apsze Ni¿ne
z dnia 17 listopada 2003 r.

Rysunek Orientacji
do Miejscowego Planu Zagospodarownia Przestrzennego

obszaru po³o¿onego w miejscowo�ci Frydman

- MPZP FRYDMAN OSIEDLE BLI�NIE -
Skala 1: 10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Miejscowy Plan Zagospodarownia Przestrzennego
obszaru po³o¿onego w miejscowo�ci Frydman

- MPZP FRYDMAN OSIEDLE BLI�NIE -
Rysunek planu Skala 1:  2000

Legenda:

granice obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce tereny o róznych funkcjach
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny komunikacji
nieprzekraczalna linia zabudowy
numer kolejnego terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczaj¹cymi
tereny zabudowy mieszkaniowej
tereny zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych
tereny wód powierzchniowych
teren komunikacji publicznej - droga klasy "D" -
dojazdowa

Inne oznaczenia nie stanowi¹ce ustaleñ planu

obszar podtapiany wodami infiltracyjnymi z po-
toku Przykopa
tereny istniej¹cej komunikacji - poza granicami
obszaru objêtego planem

○ ○ ○ ○ ○

1, 2, 3...

MN
MR
WP

KD
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396

Uchwa³a Nr XI/71/03
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr X/61/03 Rady Gminy Mosz-
czenica z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie op³aty
administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Mosz-
czenicy uchwaIa, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr X/61/03 Rady Gminy Moszezenica z dnia 28 li-
stopada 2003 roku w sprawie op³aty administracyjnej § 4 otrzy-
muje brzmienie:

"Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego".

§ 2

Wykonanie uchwa³y zaleca siê Wójtowi Gminy.

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
które go niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Pawlik

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha

397

Uchwa³a Nr XVII/138/2003
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie upowa¿nienia kierownika Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej do wydawania decyzji.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 46 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64
poz. 414 z pó�n. zm.), Rada Gminy Spytkowice uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

Upowa¿nia siê Kierownika GOPS Pani¹ mgr Ewê Cholewa
do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykony-
wania zadañ zleconych, zadañ w³asnych Gminy oraz w³asnych
o charakterze obowi¹zkowym.

§ 2

W przypadku nieobecno�ci Kierownika O�rodka Pomocy
Spo³ecznej, czynno�ci okre�lone w § 1 wykonuje Wójt.

§ 3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Kierownikowi GOPS.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Spytkowice:
 J. Ko�cielniak

398

Uchwa³a Nr IX/61/03
Rady Gminy w Stryszowie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu
posi³ku dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Stryszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 13,
art. 16, art. 34 ust. 5 i art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopa-
da 1990 roku o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64
poz. 414 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Stryszowie uchwala,
co nastêpuje:

Poz. 395, 396, 397, 398
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§ 1

1. Dzieciom i m³odzie¿y w okresie nauki w szkole mo¿e byæ
przyznana pomoc w formie zakupu posi³ków, zwana dalej
pomoc¹.

2. Wydatki przyznane na �wiadczenia w odniesieniu do ¿ywie-
nia uczniów w szko³ach uwarunkowane s¹ wielko�ci¹ �rod-
ków przewidzianych w bud¿ecie Gminy w zakresie zadañ
w³asnych.

§ 2

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach mo¿e byæ przyznana dla m³odzie¿y szkó³ ponad-
gimnazjalnych.

§ 3

Pomoc jest przyznawana nieodp³atnie dzieciom i m³odzie-
¿y z rodzin wielodzietnych, niepe³nych oraz znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej tzn. je¿eli dochód rodziny nie

Poz. 398
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przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego okre�lonego
w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminne-
go O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XXXI/277/02 Rady Gminy w Stry-
szowie z dnia 3 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad przyzna-
wania pomocy w formie zakupu posi³ku oraz zasad zwrotu
wydatków z tym zwi¹zanych.

§ 6

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski


