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U C H W A Ł A   NR  XLIV/408/05* 

RADY MIEJSKIEJ  W DOBCZYCACH 
z dnia 31. 05. 2005 

 
w  sprawie:  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – 

miasto Dobczyce 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41 oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z  późniejszymi zmianami) oraz art. 26 

Ustawy z dnia 7   lipca 1994r. o  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 

z  późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)  

 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dobczyce 
 

RADA MIEJSKA W DOBCZYCACH 
 

stwierdzając spójność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zapisami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce 

uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/386/98 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28.05.1998 roku.  

 

uchwala: 
 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto 
Dobczyce, zwany dalej „planem”. 
 

Rozdział  I 
 

USTALENIA OGÓLNE 
 

§1 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr VI/42/99  z dnia 15 marca 1999 roku, 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar  położony w granicach 
administracyjnych gminy Dobczyce, określony na rysunku planu w skali 1: 5000 stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 2 

Ustalenia planu, o którym mowa w § 1  zostają wyrażone: 

1.   w treści niniejszej uchwały obejmującej: 

a) ustalenia ogólne określone w rozdziale I niniejszej uchwały; 

b) zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dotyczące obszaru gminy objętego 

opracowaniem planu oraz zasady i warunki zabudowy obowiązujące wg stref polityki 

przestrzennej określone  w rozdziale II  niniejszej uchwały; 

b) ustalenia dotyczące sposobu przeznaczenia terenu określone w rozdziale III niniejszej 

uchwały; 

c) zasady uzbrojenia terenu określone w rozdziale IV niniejszej uchwały; 

d) ustalenia końcowe określone w rozdziale  V niniejszej uchwały. 

 

2.   w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały obejmujących: 

a) rysunek planu nr 1 w skali 1:5000 obejmujący obszar miasta Dobczyce w granicach 

administracyjnych ustalający podstawowe przeznaczenia terenu i stanowiący  załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały, 

b) rysunek planu nr 1a w skali 1:2000 obejmujący centrum miasta Dobczyce i stanowiący  

załącznik nr 1a do niniejszej uchwały, 

c) rysunek planu nr 2 w skali 1:5000 ustalający zasady uzbrojenia terenu w obszarze miasta 

Dobczyce, który nie ma charakteru obowiązującego. 

 

§3 

Określone w § 2 ustalenia obowiązują łącznie. 

 
§4 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

 

1) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, o ile 

z  treści przepisu nie wynika inaczej. 

2) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treści przepisu nie 

wynika inaczej. 

3) Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z  aktami 

wykonawczymi według stanu prawnego obowiązującego na dzień uchwalenia planu. W czasie 

procesu realizacji planu miejscowego określone powołania w niniejszej uchwale należą do 

zmieniających się przepisów. 

4) Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki wymienione w § 2 pkt. 2 niniejszej uchwały. 
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5) Liniach rozgraniczających – rozumie się przez to linie rozgraniczające tereny o różnym 

sposobie przeznaczenia i zagospodarowania.  

6) liniach zabudowy – rozumie się przez to, wyznaczone na rysunku planu linią ciągłą ząbkowaną 

granice lokalizacji obiektów kubaturowych w celu zachowania wymaganych przepisami 

minimalnych odległości tychże od terenów o różnych sposobach przeznaczenia. 

7) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi sposób określony w ustaleniach 

planu. 

8) Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż 

podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w 

ustaleniach planu. 

9) Strefach polityki przestrzennej – należy przez to rozumieć strefy określone w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce” oraz 

wynikające z przepisów odrębnych zaznaczone na rysunku planu oraz zapisane w tekście 

niniejszej uchwały w formie uwarunkowań i ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów 

będących w zasięgu tych stref. 

10) Odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego – rozumie się przez to, wyznaczone 

na rysunku planu minimalne odległości pomiędzy sieciami uzbrojenia technicznego wg 

obowiązujących norm i przepisów branżowych /rysunek nr 2/. 

11) Działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość (działkę gruntu) lub taką jej część, 

która położona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy, oraz której 

wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną pozwalają na realizację obiektów budowlanych w sposób  zgodny z ustaleniami planu 

z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych. Działka budowlana nie jest 

rozumiana jako działka ewidencyjna (w skład jednej działki ewidencyjnej może wchodzić kilka 

działek budowlanych albo część działki budowlanej).  

12) Dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć, że słowo „symetryczny” dotyczy spadku 

głównych połaci dachowych (identyczny kąt) kondygnacji poddasza, z dopuszczeniem różnych 

długości okapu na pozostałych kondygnacjach. 

13) Usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, 

służące realizacji celu publicznego, polegające na budowie lub przebudowie obiektów  dla 

urzędów, organów władzy, administracji, szkół publicznych, a także publicznych obiektów ochrony 

zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straży 

pożarnej, obiektów kultury i kultu religijnego (sakralne). 

14) Usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków 

niepublicznych; w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła,  nieuciążliwego 
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rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów sportu i turystyki  oraz inne usługi o zbliżonym 

charakterze np. usługi niematerialne (konsulting, prawne, biurowe, reklamowe itp.). 

15) Usługach z zielenią towarzyszącą – należy przez to rozumieć usługi na działkach, na których 

zieleń towarzysząca wraz z urządzeniami rekreacyjnymi lub sportowymi stanowi minimum 50% 

powierzchni działki. 

16) Ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju – należy przez to rozumieć zasady określone 

w art. 3 pkt 13 i pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

Nr 62 poz. 727 z późniejszymi zmianami) stanowiące podstawę ustaleń zawartych w niniejszym 

planie.  

17) Braku uciążliwości wprowadzanego programu - należy przez to rozumieć inwestycje, które nie 

stwarzają  możliwości pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 727 z późniejszymi zmianami)  oraz 

jej przepisów wykonawczych. 

18) Dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie 

wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia 

prawidłowej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. 

Przebieg tych dojazdów może być korygowany na etapie regulacji i podziału własności. Dla 

dojazdów nie wydzielonych w planie nie istnieje konieczność przejęcia ich przez Gminę w 

rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997roku (tekst jednolity 

Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) 

19) Intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć parametr efektywnego wykorzystania 

terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni 

wszystkich kondygnacji naziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie murów (Po) do powierzchni 

terenu w granicach działki (lub działek) jako terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne, 

wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu jego zagospodarowania (T). 

       Wskaźnik intensywności zabudowy: 
T
PoI =   

20) Współczynniku trwałego zainwestowania - należy przez to rozumieć procent powierzchni 

trwałego zainwestowania w granicach działki wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu 

zagospodarowania. Powierzchnia trwałego zainwestowania to suma powierzchni zabudowanej 

oraz powierzchni utwardzonej trwałą nawierzchnią nieprzepuszczalną. 

21) Powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to powierzchnię określoną w 

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 

22) wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć parametr, 

wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu, która nie może być zabudowana 

powierzchniowo lub kubaturowo (także w głąb gruntu) w powierzchni terenu inwestycji; do 
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procentowego obliczenia udziału powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się nawierzchni 

tarasów i stropodachów, urządzonych jako trawniki lub kwietniki. 

23) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły zieleni (w tym 

również o charakterze izolacyjnym) obejmujące: drzewa, krzewy, trawniki i kwietniki, 

skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym wg projektu zieleni, stanowiącego 

składnik projektu zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym; w tym również oznaczone 

na Rysunku Planu – tereny wzdłuż pasów drogowych (niezależnie od szpalerów drzew 

lokalizowanych w pasach drogowych) oraz w poszczególnych terenach – pomiędzy linią 

rozgraniczającą a linią zabudowy;   

24) Wysokości budynku – lub jego części służącej do określenia maksymalnego pionowego 

wymiaru budynku - to wysokość ustalona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

25) Drogi publiczne – rozumie się jedną z kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach 

publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2086). 

26) Drogi wewnętrzne – rozumie się  drogi ogólnodostępne nie zaliczone do żadnej kategorii dróg 

publicznych (drogi dojazdowe w osiedlach mieszkaniowych, drogi do gruntów rolnych i leśnych, 

drogi wiejskie). Dla dróg wewnętrznych w osiedlach mieszkaniowych i dojazdach do budynków 

przyjmuje się ustalenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz.690 – Rozdział 2 oraz Rozdział 7, 8, 9 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

pożarowego) lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej przy zapewnieniu 

minimalnej szerokości określonej przepisami odrębnymi. 

27) Terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

oraz oznaczony symbolami literowymi i cyfrowymi, o określonym w planie przeznaczeniu. 

28) Terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren objęty granicami projektu zagospodarowania 

działki lub terenu inwestycji w rozumieniu przepisów odrębnych  

29) Środowisku – należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami. 

30) Dostępie do drogi publicznej – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi 

poprzez istniejący lub projektowany wjazd, albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez 

ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (dojazd niewydzielony). 

31) Dominanta – obiekt budowlany lub budowla wyróżniająca się swoją formą architektoniczną w 

stosunku do otaczającej przestrzeni.  

32) Modernizacji – działania o charakterze remontowym podejmowane w celu zlikwidowania zużycia 

technicznego obiektów kubaturowych, polegające na poszerzeniu zakresu typowych prac 



 

 
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – Miasto Dobczyce 

 
 

Opracowanie: BRK S. A. – 2005 rok 

 

7

remontowych o roboty, które zmierzają do udoskonalania wciąż użytkowanych obiektów, 

zwiększając jednocześnie ich dotychczasową wartość użytkową. 

33) Obiekcie małej architektury – rozumie się przez to obiekty w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016)   

34) Wartość nieruchomości – należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości w 

rozumieniu art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).    

35) Hałasie – rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. 

36) Poziomie hałasu – rozumie się przez to równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 

(dB). 

37) Oddziaływaniu na środowisku – rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

38) Systemie bezściółkowym – rozumie się przez to rodzaj technologii hodowli zwierząt, w którym 

zanieczyszczenia odprowadzane są (grawitacyjnie) kanałem do zbiornika przeznaczonego na 

nieczystości, odznaczający się dużą agresywnością dla środowiska naturalnego.  

39) Odpadach – rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 

40) Odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 

ust. 2 Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). 

41) Magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie 

odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 

42) Unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń 

biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku 6 do ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) w celu 

doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 

środowiska. 

43) Polach elektromagnetycznych – rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 

44) Ściekach – rozumie się przez to ścieki, o których mowa w art. 3 pkt. 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62  poz. 727 z późniejszymi zmianami). 

2.   Użyte w planie wyrażenia: 

1) Zabudowa wielorodzinna rozumiana jako składająca się z budynku lub 
budynków wielorodzinnych, zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, 
budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek użyteczności publicznej, 
kondygnacji naziemnej, piwnice – określają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami), 

2)  urządzenia budowlane – określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), 

3) Budynki i urządzenia służące do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny wg 

ustawy z dnia 26. 07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z 

produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki 

siedliskowej określają przepisy ustawy z dnia 03.02.1995 roku o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz.1266) oraz art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176), 

4) Powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa – określają przepisy Polskiej 

Normy PN-ISO 9836-1997 – właściwości użytkowe w budownictwie – określenie i 

obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, 

5) Droga, ulica, droga publiczna, droga wewnętrzna – określają przepisy ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2086 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).  

6) Wyrażenia, o których mowa w ust. 2 interpretuje się wg stanu prawnego 

obowiązującego w dniu uchwalenia planu. 

 
§5 

1. Określone w § 2 pkt.1, lit. b zasady zagospodarowania terenu wg rodzaju przeznaczenia 

obejmują: 

-    podstawowy rodzaj przeznaczenia (w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt.7) 

-    dopuszczalny rodzaj przeznaczenia (w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt.8) 

2. Obszar o ustalonym w planie użytkowaniu terenu jest określony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi obowiązującymi (oznaczonymi linią ciągłą). 

3. Przebieg linii rozgraniczających obowiązujących może być zmieniony tylko w trybie zmian w 

planie miejscowym.   

4. Grunt położony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi przeznacza się wyłącznie na 

cele mieszczące się w użytkowaniu podstawowym, względnie przy dochowaniu warunków 

przewidzianych uchwałą i przepisami szczególnymi, na cele użytkowania dopuszczalnego  w 

ustalonych proporcjach. 

5. Przedstawione na rysunku planu nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje 

związanych z nimi urządzeń (np. stacji transformatorowych) określają zasady obsługi terenu w 
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zakresie infrastruktury technicznej. Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urządzeń 

zostanie określony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę. 

Warunkiem zgodności tych inwestycji z  planem jest utrzymanie określonej na rysunku planu 

zasady przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń z nimi związanych, co oznacza, że przebiegi i 

lokalizacje mogą być uszczegółowione na etapie decyzji administracyjnych lecz nie mogą być 

sprzeczne z ustaloną w planie zasadą obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 

określonej w rozdziale IV. Zmiana przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej nie wymaga zmiany planu.  

6. Na rysunku planu tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgodnie z 

ich podstawowym przeznaczeniem określonym w § 6  i opisanym w rozdziale III.  

7. Określone w tekście planu nieprzekraczalne odległości linii zabudowy mieszkaniowej od jezdni są 

obowiązującymi, ustalającymi granicę lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkaniowych 

w  danym terenie dla obiektów nowowprowadzonych. Dla obiektów istniejących i modernizowanych 

utrzymuje się istniejące linie zabudowy, w związku z czym nie dopuszcza się do rozbudowy 

obiektów w kierunku istniejących lub projektowanych dróg. 

8. W wyznaczonych na rysunkach planu obszarach stref obowiązują zasady określone w  rozdziale II 

niniejszych ustaleń dotyczących zasad prowadzenia polityki przestrzennej na danym terenie.  

 
§6 

1.   W tekście i na rysunku planu stosuje się następujące symbole identyfikacyjne określające tereny o 

różnym sposobie użytkowania: 

 

MW - tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego (§ 16) 

MU - tereny mieszkalnictwa z usługami (§ 17) 

MN - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (§ 18) 

UP I - tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (§ 19) 

UP II - tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym (§ 20) 

UR - tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym (§ 21) 

US - tereny urządzeń sportowych i rekreacji o znaczeniu lokalnym (§ 22) 
UC I -tereny usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (§ 23) 

UC II - tereny usług komercyjnych o znaczeniu lokalnym (§ 24) 

R - tereny upraw polowych (§ 25) 

RP - tereny intensywnej produkcji rolniczej z zabudową (§ 26) 

MR - tereny zabudowy zagrodowej (§ 27) 
PU - tereny produkcyjno-usługowe (§ 28) 

PE - tereny eksploatacji powierzchniowej (§ 29) 

ZO - tereny otwarte z zielenią nieurządzoną (§ 30) 
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RL - tereny zieleni leśnej (§ 31) 

ZU - tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo (§ 32) 

ZD - tereny ogródków działkowych (§ 33) 

ZC - tereny cmentarzy (§ 34) 

W - tereny wód otwartych (§ 35) 

KS - tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacyjnej (§ 36) 

KGP, KG, KZ, KL, KD, KW - tereny tras komunikacyjnych (§ 37) 

WZ, WZ/z, NO, EE, EG - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (§ 38) 

NU - tereny wysypiska odpadów komunalnych (§ 39) 
 
2. W tekście i na rysunku planu ustalono strefy polityki przestrzennej: 

− Strefy ochrony i rewaloryzacji wysokich wartości kulturowych (§ 11) 

− Strefy ochrony zasobów środowiska naturalnego (§ 12) 

− Strefy ochrony bezpośredniej zbiornika Dobczyckiego (§ 13) 

− Strefy potencjalnych zagrożeń osób i mienia (§ 14) 

− Strefy techniczne od urządzeń (§ 15) 
 

 
Rozdział II 

 
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WARUNKI ZABUDOWY DOTYCZĄCE OBSZARU 

GMINY OBJĘTEGO ORACOWANIEM PLANU ORAZ ZASADY I WARUNKI ZABUDOWY 
OBOWIĄZUJĄCE WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

 

§7 
Ustala się ogólne zasady zagospodarowania terenu obowiązujące w całym obszarze planu określone 

w § 8 i § 9 niniejszego rozdziału. 

 
§ 8 

Ustala się następujące podstawowe zasady zagospodarowania terenu: 

1. W celu zachowania szczególnych wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych ustala się 

konieczność przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska we wszelkich 

poczynaniach inwestycyjnych, w tym zwraca się uwagę na ochronę przed nadmiernym 

zainwestowaniem w obszarach ciągów i punktów widokowych o szczególnym znaczeniu. 

2. W celu zachowania istniejących wartości kulturowych i tradycji regionalnych budownictwa ustala 

się konieczność nawiązywania w architekturze do tradycyjnego budownictwa regionu. 
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3. Dla terenów związanych z istniejącym zainwestowaniem ustala się intensyfikację ich użytkowania 

(uzupełnienie, rozbudowa, modernizacja).  

4. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych ustala się 

konieczność wyposażenia terenów budowlanych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

5. Należy propagować wszelkie działania mające na celu zahamowanie procesów degradacji 

środowiska przyrodniczego oraz poprawę warunków ekologicznych. 

6. Wprowadza się zakaz lokalizacji i rozwoju kierunków produkcji, które niosą zagrożenie dla 

powietrza, wód i gleb, oraz które nie gwarantują dotrzymania obowiązujących norm. 

7. Wprowadza się ochronę wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem 

gospodarki rolnej 

- zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, 

- uwzględnienie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed 

hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 

8. W celu poprawy warunków ekologicznych wprowadza się zakaz realizacji nowych uciążliwych 

zakładów przemysłowych lub urządzeń w ramach rozbudowy zakładów istniejących powodujących 

zagrożenie środowiska naturalnego a szczególnie powodujących zanieczyszczenie atmosfery. 

9. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

10. Celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw stałych w 

indywidualnym systemie zaopatrzenie w ciepło obiektów, ustala się konieczność wykorzystania 

ekologicznych nośników energii jak energia elektryczna, lekki olej opałowy  lub korzystania z 

odnawialnych źródeł energii itp. 

11. W obrębie obszaru objętego planem zakazuje się przeznaczenia terenu na cele pogarszające 

jakość środowiska, a w szczególności związanych ze składowaniem i  przetwarzaniem odpadów, 

złomu i zużytych pojazdów oraz ze składowaniem substancji i surowców mogących pogorszyć 

stan środowiska. 

12. W obszarze gminy na podstawie art. art. 113,114 ustawy Prawo ochrony środowiska wskazuje się 

tereny wyznaczone niniejszym planem dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których 

określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Dla tych terenów należy przyjmować najniższy 

poziom hałasu ustalony dla przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego: 

− dla zabudowy mieszkaniowej (MW, MU, MN, MR) – tereny, których przeznaczeniem 

podstawowym lub dopuszczalnym jest mieszkalnictwo  

− dla budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży oraz 

domów opieki społecznej - tereny usług (UPI, UPII) oraz te tereny, dla których ustalenia 

dopuszczają lokowanie wymienionych funkcji (szkoły, przedszkola, domy opieki 

społecznej)  
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− na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (US, UR, ZO, ZU, RL) – tereny, których 

przeznaczeniem dopuszczanym lub podstawowym jest turystyka, sport i rekreacja; 

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841) ustala się 

dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg określone w  § 37 ust.4, jak również dopuszczalne 

poziomy hałasu dla linii elektroenergetycznych określone w § 41 ust. 1 pkt 4. 

13. Dla istniejącego i wprowadzanego programu produkcyjno-technicznego, a także usług 

komercyjnych i innych obiektów działalności gospodarczej ustala się konieczność by prowadzona 

przez poszczególne podmioty działalność i związana z nią uciążliwość zamykała się w granicach 

działki użytkownika a emisje nie  przekraczały obowiązujących standardów jakości środowiska 

(powyższe dotyczy także hałasu szczególnie w odniesieniu do terenów mieszkaniowych oraz 

urządzeń wymienionych w art. 113 ust. 2, pkt. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska). 

14. Na terenie każdego zespołu produkcyjnego, usługowego lub samodzielnego obiektu usługowego 

należy wyznaczyć miejsce do magazynowania odpadów komunalnych z umożliwieniem ich 

segregacji do czasu odbioru przez wyspecjalizowaną jednostkę zgodnie z przepisami odrębnymi 

dotyczącymi odpadów. Odpady niebezpieczne, w tym powstałe przy czyszczeniu osadników 

separatorów wód opadowych musi usuwać wyspecjalizowana jednostka w sposób określony w 

przepisach odrębnych oraz w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. 

15. W obrębie całego obszaru opracowania obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów komercyjnych 

handlowo-usługowych, w tym obiektów handlu hurtowego, których powierzchnia sprzedażowa - 

przekracza 1000 m2.  

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem należy stosować przepisy określone  w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w  zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg 

pożarowych (Dz. U Nr 121, poz. 1139 z 2003 r.) co wiąże się z ustaleniem:  

1) sieci hydrantów zewnętrznych zapewniających  odpowiednią ilość wody do gaszenia, 

2) dróg pożarowych zapewniających  dojazd  jednostek ratowniczych do obiektów.  

17. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 

z późniejszymi zmianami) dla zapewnienia stabilności i szczelności wałów przeciwpowodziowych 

zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, dołów oraz rowów w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopy wału. Dla wyznaczonych w planie terenów istniejącego 

zainwestowania (przebudowy, rozbudowy istniejących budynków i uzupełnianie w sytuacjach 

plombowych) można skorzystać z zapisu art. 85 ust. 3 tj. zwolnienie z zakazu w drodze decyzji 

Marszałka  Województwa Małopolskiego. 

18. Projekty zagospodarowania działek sąsiadujących bezpośrednio z urządzeniami melioracyjnymi i 

potokami należy każdorazowo uzgadniać z kompetentnym organem. 
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19. Dla dróg projektowanych oraz przebudowy dróg istniejących z podniesieniem ich klasy w 

sytuacjach ich skrzyżowań z uzbrojeniem magistralnym należy uzyskać warunki przebudowy w 

jednostkach eksploatujących tę magistralę (dotyczy szczególnie gazociągów wysokoprężnych). 

20. Dla ustalonych w planie terenów zabudowy ustala się zakaz budowy obiektów kubaturowych w 

odległości mniejszej niż 30 m od brzegu cieku wodnego. W sytuacjach szczególnych, 

uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem, wielkością działki lub ukształtowaniem terenu 

dopuszcza się budowę obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 30 m. W takiej sytuacji 

inwestor winien wykazać, że w przypadku podejmowanej inwestycji zagrożenie nie występuje, lub 

gdy dla odcinka cieku, w zasięgu występowania zagrożenia w stosunku do inwestycji zostanie 

sporządzony projekt regulacji (zabezpieczenia) cieku. W takim przypadku wydanie pozwolenia na 

budowę warunkuje się wykonaniem przez inwestora zabezpieczeń (regulacji) oraz wykazaniem, 

że na skutek prowadzonych działań regulacyjnych (zabezpieczających) nie wystąpi zagrożenie 

zdrowia lub mienia osób trzecich. Dopuszcza się możliwość inwestowania w mniejszej odległości 

pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody wydanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej. 

21. Dla ustalonych w planie terenów zabudowy położonych w sąsiedztwie lasów ustala się minimalną 

odległość budynków od granicy lasu – 30 m. Istnieje możliwość zmniejszenia tej odległości do 

50%, w uzgodnieniu z zarządcą lasu przy zastosowaniu przepisów odrębnych (np. w przypadkach 

już istniejących podziałów działek). 

22.  W strefie 1,5 m od górnych krawędzi skarp cieku (zbiornika) wprowadza się zakaz grodzenia – w 

celu ochrony cennych zbiorowisk roślinnych związanych z wysokim poziomem wód gruntowych, 

chronionych lasów łęgowych, ochrony korytarzy ekologicznych (tras migracji zwierząt) oraz dla 

ochrony walorów krajobrazowych. 

23. Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych kubaturowych w terenach silnie 

eksponowanych w krajobrazie, a w szczególności na wierzchołkach wzniesień, punktach 

widokowych, ciągach widokowych. 

24. Wprowadza się ochronę (racjonalne użytkowanie) siedlisk przyrodniczych wymienionych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów 

siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. nr 92 poz. 1029).  

25. W celu zachowania ładu przestrzennego i estetyki miasta ustala się obowiązek uzgodnienia ze 

służbami architektonicznymi miasta elementów małej architektury typu: tablice reklamowe, lampy 

uliczne, fontanny, ławki, rzeźby, itp.   

26. Istniejące obiekty usługowe i mieszkaniowe, pozostawia się do utrzymania, adaptacji, modernizacji 

i rozbudowy zgodnie z ustaleniami użytkowania podstawowego i dopuszczalnego danego terenu, 

jak również z ustaleniami obowiązującymi dla stref polityki przestrzennej zapisanej w rozdziale II § 

§ 11-15 niniejszych ustaleń. 
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27. W celu polepszenia warunków aerosanitarnych i akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej 

położonej w odległości 50 m od dróg klasy KDG konieczna jest realizacja ekranów akustycznych 

lub zwartych szpalerów drzew powodujących zmniejszenie uciążliwości. 

28. Wprowadza się ochronę istniejącego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu działki 

zielenią, zwłaszcza wysoką. 

29. Tereny, dla których ustalono planem przeznaczenie, a których istniejący sposób użytkowania nie 

jest zgodny z tym przeznaczeniem, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do 

czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. 

30. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym w planie sposobem użytkowania, 

istniejąca zabudowa niezgodna z danym przeznaczeniem może być poddawana remontom lub 

modernizacji, w wyniku których nie nastąpi zwiększenie powierzchni zabudowanej lub kubatury 

istniejącego obiektu.    

31. Jeżeli w ustaleniach planu przywołano aktualnie obowiązujące akty prawne – w przypadku 

nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zamiennych, należy stosować przepisy zgodne 

z obowiązującym stanem prawnym w chwili wydawania decyzji co nie powoduje konieczności 

zmiany planu. 

 
§ 9 

Ustala się zasady kształtowania noworealizowanej, przebudowywanej i  rozbudowywanej 
zabudowy oraz  warunki podziału terenów na działki budowlane i ich zagospodarowanie.   

1. Formę i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury oraz zieleń) 

należy kształtować w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania 

w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, 

uwzględniając ukształtowanie i położenie terenu, jego widoczność na i z terenów, wytworzenie 

atrakcyjnej przestrzeni, zapewnienia funkcjonalności i  estetyki.  

2. Formę i gabaryty budynków należy dostosowywać do form architektury tradycyjnej, miejscowej, 

dla zapewnienia ciągłości w kształtowaniu architektury regionalnej. Dopuszcza się możliwość 

wprowadzenia rozwiązań architektonicznych uwzględniających nowoczesne technologie w 

zakresie formy budynku jak i kształtowania sylwety dachu pozostawiając wysokość budynku  

określoną w ust. 3 i 4. 

3. Wysokość obiektów kubaturowych zabudowy w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt.24 niniejszej uchwały nie 

może przekroczyć 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz mieszkaniowej z 

usługami (MU) a dla zabudowy zagrodowej (MR) nie może przekroczyć 9 m. Wysokość obiektów 

gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej oraz budynków, związanych z 

działalnością gospodarczą i usługową nie może przekraczać 9 m. 
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4. Wysokość obiektów kubaturowych zabudowy w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt. 24 niniejszej uchwały 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może przekroczyć 15 m. W ramach 

modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów zabudowy wielorodzinnej 

(typowego budownictwa blokowego), ustala się dachy spadziste oraz elementy form architektury 

tradycyjnej w celu poprawy i złagodzenia obecnego zdegradowanego i  pozbawionego cech 

tradycyjnych krajobrazu. 

5. Dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustala się: dach wielospadowy, o nachyleniu połaci od 

30°÷45°, o nadwieszonych okapach. Dopuszcza się możliwość zmiany w nachyleniu połaci o 10%. 

Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka lub elementy o fakturze dachówek.  Kolor dachu:  

ciemny,   ścian:  jasny. Dla obiektów zabudowy produkcyjnej i składowej oraz dla obiektów 

gospodarczych i handlowo-usługowych dopuszcza się dachy o spadkach poniżej 30°. Dopuszcza 

się instalowanie na dachach kolektorów słonecznych. Dopuszcza się realizację ogrodów 

zimowych przeszklonych wkomponowanych w bryłę budynku. 

6. Wysokość obiektów produkcyjnych, składowych i usługowych nie może przekroczyć 12 m, za 

wyjątkiem obiektów, których wysokość i gabaryt jest wymuszony technologią lub 

uwarunkowaniami technicznymi produkcji. Takie szczególne obiekty, których wysokość 

przekracza 12 m, mogą być lokalizowane w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi 

(wieże ciśnień, kominy, itp.) Ograniczenia wysokości zabudowy nie stosuje się w odniesieniu do 

obiektów, stanowiących dominanty w zabudowie – wieże kościoła, wieża remizy straży pożarnej.   

7. Ustala się następujące, wiążące przy podziałach gruntów na działki budowlane minimalne 
wielkości działek: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MW zarówno maksymalna powierzchnia działki budowlanej, jak i minimalna 

szerokość nie zostały określone z uwagi na konieczność spełnienia warunków 

określonych w Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami. 

2) dla zabudowy jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN 
powierzchnia działki budowlanej dla jednego budynku nie może wynosić mniej niż 700m2. 

Minimalna szerokość działki budowlanej dla budynku wolnostojącego wynosi nie mniej niż 

18m. Minimalna szerokość działki budowlanej dla budynku w zabudowie bliźniaczej 

wynosi nie mniej niż 14m.  Dopuszcza się zabudowę działki o innych parametrach niż 

wyżej podane (nie dotyczy nowowydzielanych działek budowlanych) pod warunkiem, że 

nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa działki nie 

naruszy przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych oraz że, tolerancja 

przekroczenia granicznych wielkości działek nie wyniesie więcej niż 20%, natomiast dla 

śródmiejskiej części miasta w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1a do 

Uchwały nie więcej niż 40%. W obrębie działki budowlanej przy wydzielaniu nowych 
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działek należy uwzględnić 2 stałe miejsca postojowe lub 2 garaże albo 1 miejsce 

postojowe i 1 garaż.  

3) dla zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MR powierzchnia 

działki budowlanej nie może wynosić mniej niż 1500m2; minimalna szerokość działki 

budowlanej nie mniej niż 18m. Dopuszcza się zabudowę działki o innych parametrach niż 

wyżej podane (nie dotyczy nowowydzielanych działek budowlanych) pod warunkiem, że 

nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa działki 

budowlanej nie naruszy przepisów prawa budowlanego oraz że tolerancja przekroczenia 

granicznych wielkości nie wyniesie więcej niż 20%. W obrębie działki budowlanej o  

funkcji rolniczo-mieszkaniowej przy wydzielaniu nowych działek budowlanych należy 

uwzględnić 2 stałe miejsca postojowe lub 2 garaże albo jedno miejsce postojowe i 1 garaż 

oraz w przypadku gdy inwestorem jest rolnikiem, co najmniej jedno miejsce postojowe dla 

ciągnika. 

4) dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonej na rysunkach planu symbolem 
MU powierzchnia działki budowlanej wynosi nie mniej niż 1000m2, minimalna szerokość 

działki budowlanej nie mniej niż 18m. W śródmiejskiej części miasta objętej załącznikiem 

nr 1a do Uchwały, dopuszcza się wprowadzenie nowej zabudowy zwartej o minimalnej 

powierzchni działki budowlanej do 400 m2 o minimalnej szerokości działki do 8 m i przy 

ograniczeniu programu usług do handlu, małej gastronomii i rzemiosła usługowego. Ilość 

miejsc parkingowych na działce, należy wyliczyć sumując potrzeby mieszkańców + ilość 

miejsc parkingowych dla klientów. Wielkość działki jest ściśle związana z  rodzajem 

prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia przepisów Prawa 

budowlanego.  

5) dla obiektów usługowych oznaczonej na rysunkach planu symbolem UC I, UC II, UP 
I, UP II wielkość działki  budowlanej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności 

usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę 

miejsc parkingowych w zależności od wielkości ogólnej usługowej powierzchni użytkowej. 

6) Dla wprowadzanej projektowanej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz 

zagospodarowania działek budowlanych należy uwzględnić proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości ogólnej powierzchni użytkowej przy 

uwzględnieniu wskaźników: 

− średnio 25-50 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej, 

− przy ustalaniu szczegółowych miejsc postojowych należy uwzględnić: 

− dla firm produkcyjnych i handlowo -usługowych prowadzących sprzedaż detaliczną 

i  usługi dla ludności - 1 miejsce na 10m2 powierzchni ogólnej, 

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

− dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne, 
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− dla obiektów sakralnych min. 15 miejsc na 100 uczestników w nabożeństwach (w 

zależności od pojemności obiektu), 

− dla obiektów sportowych 30 miejsc na 100 użytkowników, 

− dla innych obiektów usługowych 30 miejsc na 100 użytkowników, 

8. W obrębie jednej działki ewidencyjnej zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej, 

mieszkaniowo-usługowej można zlokalizować jeden lub kilka budynków mieszkalnych pod 

warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 7 pkt. 1, 2, 3, 4.  

9. Współczynnik trwałego zainwestowania działki budowlanej w terenach mieszkalnictwa 

jednorodzinnego MN, zagrodowego MR nie może być większy niż 30% jej powierzchni. Trwałe 

zainwestowanie działki budowlanej w terenach mieszkaniowo-usługowych MU i mieszkalnictwa 

wielorodzinnego MW nie może być większe niż 50% jej powierzchni. 

10. W przypadkach uzasadnionych kształtem i wielkością działki lub istniejącym zagospodarowaniem, 

dopuszcza się zabudowę działki bezpośrednio w jej granicy lub w innej odległości od granicy 

działki, przy zachowaniu pozostałych norm i standardów wyznaczonych planem w dostosowaniu 

do uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego i przepisami odrębnymi, a także interesem 

osób trzecich.  

11. Dla wprowadzonej zabudowy na  terenie  posiadającym spadek powyżej 12% oraz dla terenów 

położonych w strefie zagrożeń osuwiskami należy wykonać przed uzyskaniem decyzji pozwolenia 

na budowę ocenę geologiczno-inżynierską podłoża, świadczącą o bezpieczeństwie posadowienia 

obiektów kubaturowych na przedmiotowej działce budowlanej.  W sytuacji wystąpienia zagrożenia 

na skutek prowadzonych działań inwestycyjnych odpowiedzialność i konsekwencje spoczywają po 

stronie inwestora przedsięwzięcia powodującego zagrożenie. 

12. Ustalenia dotyczące intensywności zabudowy innych wskaźników oraz miejsc postojowych nie 

dotyczą terenów istniejącego zainwestowania zwartej zabudowy, centrów miejscowości, dla 

których obowiązują ustalenia wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 
§ 10 

Ustala się warunki zagospodarowania terenu w granicach stref polityki przestrzennej określonych na 

rysunku planu, które obowiązują na zasadach określonych w  § 11 - § 15   niniejszego rozdziału. 
 

§ 11 

1. W celu ochrony, uzupełnienia i odtworzenia wysokich wartości kulturowych istniejących w 

obszarze planu ustala się i wyznacza na rysunku planu strefy ochrony i rewaloryzacji wysokich 
wartości kulturowych obejmujące: 
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1) Strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

2) Strefę „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej 

3) Strefę „C” ekspozycji obiektów i zespołów zabytkowych 

4) Strefę „W” ochrony archeologicznej 

2. Na terenach objętych strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej możliwa jest działalność 

inwestycyjna wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi konserwatorskimi i  pod nadzorem 

służb ochrony zabytków. W obrębie strefy „A” obowiązuje nadrzędność zagadnień ochrony 

konserwatorskiej nad innymi zagadnieniami występującymi w tym obszarze. W obrębie strefy 

eliminuje się działalność budowlaną poza pracami o charakterze konserwatorskim,  w tym 

szczególnie prace związane z odtworzeniem elementów dawnych obiektów (zamek, mury 

obronne Starego Miasta oraz obiektów w obszarze mieszkaniowym MN pomiędzy murami 

miejskimi a ul. Kazimierza Wielkiego) lub robotami prowadzonymi pod ścisłym nadzorem 

konserwatorskim. 

1)   W obrębie strefy ustala się: 

a) zachowanie istniejącej historycznej substancji: układu ulic, placów oraz obiektów 

i  zespołów; 

b) dostosowanie ewentualnych nowych elementów do historycznej kompozycji 

urbanistycznej, do skali, gabarytów, podziałów architektonicznych, wzajemnych proporcji 

powierzchni murów, otworów i dachów obiektów. Stosowane materiały budowlane  muszą 

nawiązywać swoim charakterem (wyglądem)  do materiałów tradycyjnych; 

c) dopasowanie współczesnych programów mieszkalno-usługowych do historycznej funkcji 

obiektów i zespołów zabytkowych, poprzez adaptację, modernizację i przebudowę 

(wymianę kubatury w złym stanie technicznym)   na obiekty i urządzenia usług z zakresu 

kultury, handlu, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła, obsługi ruchu turystycznego 

(w tym małych hoteli – pensjonatów), administracji; 

d) stopniową redukcję (do całkowitej eliminacji) funkcji uciążliwych oraz obiektów funkcjo-

nalnie i  estetycznie nie związanych z charakterem obszaru zabytkowego (obiektów 

przemysłowych, składów, magazynów, urządzeń uciążliwego rzemiosła produkcyjnego, 

kiosków, tymczasowych obiektów, reklam  itp.); 

e) realizację pełnego programu działań w zakresie sanacji zabudowy poprzez realizację 

i modernizację systemów infrastruktury technicznej. 

3. Na terenach objętych strefą „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej ochronie podlegają 

obiekty zabytkowe, skala zabudowy oraz zasadnicze elementy rozplanowania. 

Należy zachować historyczną dyspozycję przestrzenną zespołów osiedleńczych wraz z siecią 

drożną i istniejącą zielenią wysoką. 

1)   W obrębie strefy ustala się: 

a) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów; 
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b) dostosowanie projektowanej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w 

zakresie skali, bryły obiektów, zastosowanych materiałów budowlanych w nawiązaniu do 

zespołów sąsiadujących. 

2)   W obrębie strefy postuluje się: 

a) przebudowę obiektów dysharmonijnych, 

b) restaurację i modernizację techniczną obiektów o lokalnej wartości kulturowej po 

uzyskaniu opinii stosownie do przepisów szczególnych. 

W obszarze objętym strefą znajdują się obiekty, które należy objąć ochroną, nie są one wpisane do 

rejestru zabytków, lecz posiadają szczególne wartości kulturowe i podlegają ochronie. Wykaz tych 

obiektów załączono do niniejszego opracowania (w części II dokumentacji planu – opis i 

uzasadnienie rozwiązań planu). 

4. Na terenach objętych Strefą „C” ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych i  zespołów 

ruralistycznych ustala się:  

1) ograniczenie wysokości zabudowy tak, aby utrzymane zostały osie widokowe na obiekty 

zabytkowe, 

2) zakaz tworzenia nowych konkurencyjnych dominant, 

3) wkomponowanie nowych obiektów w otoczenie, 

4) utrzymanie i uzupełnianie walorów naturalnych zieleni. 

5. Na terenach objętych Strefą „W” ochrony archeologicznej znajdują się ustalone na podstawie 

specjalistycznych badań stanowiska archeologiczne  I, II i III kategorii. 

Stanowiska są wpisane lub przewidziane do wpisu do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa.  

Stanowiska archeologiczne: 

− kategoria I - przeznaczone do bezwzględnego trwałego zachowania; 

− kategoria II  - przeznaczone do trwałego zachowania; 

− kategoria III – przeznaczone do podejmowania działań zmierzających do zmiany 

dotychczasowego zagospodarowania lub prowadzenia na ich obszarze prac ziemnych lub 

budowlanych. Może to być dopuszczone, jedynie w szczególnych przypadkach po ich 

uprzednim przebadaniu metodami wykopaliskowymi na koszt inwestora, stosownie do 

przepisów odrębnych. 
 

§ 12 

1. Ustala się  i określa ich zasięg na rysunku planu strefy ochrony zasobów środowiska 
naturalnego obejmujące: 

− strefę „U” - występowania zasobów surowcowych 

− strefę „K” - parku krajobrazowego 
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− strefę ochrony „ONO” i „OWO” zbiornika wód podziemnych w dolinie Raby, zbiornika 
wód podziemnych w dolinie Krzyworzeki oraz strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód dla 
potrzeb wodociągu „Dziekanowice”.  

2.    W strefie „ONO” OWO” oraz w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wód wprowadza się 

następujące ograniczenia: 

a)     zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych uciążliwych dla otoczenia, 

b)     zakaz lokalizacji wysypisk, wylewisk, zbiorników z substancjami ropopochodnymi i 

toksycznymi, 

c)     zakaz lokalizacji i prowadzenia hodowli przemysłowej w systemie bezściołowym, 

d)     zakaz odprowadzania ścieków do gruntu i wód podziemnych, 

e)    zakaz budowy dróg o dużym natężeniu ruchu oraz parkingów powyżej 15 stanowisk 

za wyjątkiem przesądzonych w planie, dla których obowiązuje stosowanie 

zabezpieczeń w postaci krawężników oraz realizacje odwodnienia za pośrednictwem 

kanalizacji  z oczyszczeniem przed odprowadzeniem do naturalnych cieków lub 

wyprowadzeniem poza obszar strefy. 

3.    Spełnienie wymogów ochrony dotyczy:  

a) terenów ustalonych dla zainwestowania kubaturowego z wyposażeniem w urządzenia 

odprowadzenia i oczyszczania ścieków, 

b) użytków rolnych z eliminacją zabiegów agrochemicznych. 

4. Na terenie Strefy „U”, w obszarach udokumentowanych złóż surowców (kruszywa naturalnego) 

oznaczonych na rysunku planu ustala się: 

1) zakaz lokalizacji zainwestowania kubaturowego; 

2) pozostawienie istniejących obiektów i urządzeń do adaptacji;  

3) prowadzenie eksploatacji w oparciu o plan zagospodarowania poeksploatacyjnego; 

4) kierunek rekultywacji wodny; 

5) zagospodarowanie rekreacyjne lub gospodarkę rybną. 

5. Dla zapewnienia szczególnie cennych walorów krajobrazowych w południowej części gminy wraz 

ze zbiornikiem Dobczyckim niezbędne jest uruchomienie działań związanych z utworzeniem parku 

krajobrazowego o zasięgu orientacyjnym określonym na rysunku planu jako strefa „K”.  
Jednocześnie celem zachowania najcenniejszych zasobów naturalnych oraz równowagi w 

środowisku ożywionym i nieożywionym, przywracanie jakości wód, kształtowanie korzystnych 

warunków życia mieszkańców oraz warunków bioklimatycznych i walorów krajobrazowych ustala 

się: 

1) zachowanie zabytkowych zespołów parkowych, w tym szczególnie wpisanych do rejestru 

zabytków:  
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a) zespołu zieleni Góry Zamkowej w Dobczycach (obowiązuje zachowanie 

zbiorowisk i warunków siedliskowych, zakaz wprowadzania zalesień i zakrzewień na 

siedliska łąkowe i murawowe), 

2) ochronę przed zniszczeniem istniejących pomników przyrody: 

a) w odległości mniejszej niż 1,5 rzutu korony wprowadza się zakaz: 

- wprowadzania nawierzchni szczelnej; 

- działalności powodującej zmiany struktury gleby, np. składowania materiałów 

budowlanych; 

- ruchu pojazdów ciężkich; 

- prowadzenia infrastruktury podziemnej, wykopów odkrytych; 

- budowy obiektów wymagających fundamentowania i prac ziemnych; 

3) zachowanie istniejących kompleksów leśnych; 

4) zalesienia z dopuszczeniem możliwości dalszego ich powiększania na nieużytkach, gruntach 

o niskiej bonitacji, w trenach osuwiskowych, zdegradowanych, o dużych spadkach itp.; 

5) ochronę ciągów ekologicznych tworzonych przez cieki wodne wraz z ich obudową biologiczną; 

6) ochronę zieleni w terenach zainwestowanych. 

7)   Powyższe wiąże się z: 

a) ograniczeniem intensywności użytkowania rolniczego, a zwłaszcza wykluczeniem 

nadmiernej chemizacji, wprowadzania na dużych obszarach upraw monokulturowych oraz 

zakazem hodowli zwierząt prowadzonej w systemie bezściółkowym, 

b) ścisłym dostosowaniem form i intensywności rolnictwa do naturalnych możliwości 

środowiska przyrodniczego; 

c) ochroną drzewostanów najstarszych i najcenniejszych ekologicznie, wyeliminowanie rębni 

zupełnych. 

6. Powyższe zasady ochrony krajobrazu powinny zostać określone w uchwale Rady Gminy w 

oparciu o zakazy i ograniczenia określone w ustawie o ochronie przyrody. 

 

§ 13 

1. Ustala się i określa na rysunku planu zasięg strefy „R” ochrony bezpośredniej zbiornika 
Dobczyckiego  obejmującej w oparciu o Rozporządzenie Ministra OŚZNiL obszar wody zbiornika 

dla rzędnej maksymalnej (272,8 n.p.m.) oraz pas w granicach ogrodzenia wzdłuż jego brzegów. 

W strefie obowiązuje zakaz wykorzystania terenu na cele inne niż dla potrzeb ujęcia wody. 

2. Z chwilą ustalenia strefy ochrony pośredniej zbiornika Dobczyckiego należy stosować zakazy i 

nakazy, które  wynikają z tego dokumentu bez konieczności zmiany planu. 
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§ 14 

1.  W celu ochrony osób i mienia ustala się i określa ich zasięg na rysunku planu strefy potencjalnych 

zagrożeń obejmujące: 

− strefę „O” zagrożeń osuwiskami  

− strefę „Z” zagrożeń powodziowych  
2. Strefa „O” zagrożeń osuwiskami obejmuje obszar potencjalnego występowania osuwisk i 

złazisk oraz terenów erozyjnych. W obszarze strefy obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych w tym szczególnie mieszkalnych 

i  usługowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi za wyjątkiem terenów wyznaczonych jako 

budowlane przy zachowaniu spójności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce. Na tych terenach obowiązuje 

przed opracowaniem projektu budowlanego sporządzenie przez uprawnioną osobę 

szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich, określających zarówno warunki 

posadowienia obiektu, zasad konstrukcyjnych, jak też warunki zabezpieczenia terenu wokół 

niego przed ewentualnym osuwaniem; 

2) W sytuacji wystąpienia zagrożenia na skutek prowadzonych działań inwestycyjnych w 

obszarach zagrożonych występowaniem osuwisk i złazisk odpowiedzialność i konsekwencje 

spoczywają po stronie inwestora przedsięwzięcia powodującego zagrożenie; 

3) istniejące zainwestowanie pozostawia się do adaptacji, z możliwością modernizacji oraz 

rozbudowy pod warunkiem przeprowadzenia szczegółowych badań geologiczno-

inżynierskich świadczących o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji.  

4) jako preferowane formy użytkowania gruntów w ramach strefy określa się zalesienia lub 

obszary sadownicze. 

3. Strefa „Z” zalewowa obejmuje tereny zagrożone zalaniem wodą powodziową Q1% oraz obszary 

zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odpływu spowodowany wysokimi stanami wód w 

rzekach. 

W strefie obowiązują następujące ustalenia:  

1) Lokalizacja nowych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi możliwa jest 

po uzyskaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 83 

pkt. 2 ustawy Prawo Wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz. U.  z 2001 r. nr 115 poz. 1229); 

2) W sytuacji wystąpienia zagrożenia na skutek prowadzonych działań inwestycyjnych w 

obszarach zagrożonych zalaniem odpowiedzialność i konsekwencje spoczywają po stronie 

inwestora przedsięwzięcia powodującego zagrożenie; 

3) adaptuje się istniejące zainwestowanie, z możliwością modernizacji i rozbudowy pod 

warunkiem przeprowadzenia szczegółowych badań hydrologicznych świadczących o 

możliwości bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu; 
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4) jako preferowane formy użytkowania gruntów w ramach strefy to zieleń niska nie urządzona,  

łąki i pastwiska; 

5) Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki 

Wodnej. 

Zasięg strefy może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia obwałowań rzeki Raby i niektórych 

jej dopływów. Powyższe dotyczy szczególnie terenów lewobrzeżnych rzeki Raby, na których 

wprowadzono program turystyczno-rekreacyjny. Wprowadzenie zabudowy kubaturowej 

warunkowane jest wykonaniem obwałowań do wysokości ustalonej w oparciu o szczegółowe 

opracowanie hydrogeologiczne.  

Ustalenia nowego zasięgu występowania wód powodziowych, o których mowa powyżej jak i 

planowane inwestycje związane z wykonaniem obwałowań należy uzgodnić z powołanymi w tym 

celu Instytucjami. 
§ 15 

1. W celu ochrony osób i mienia ustala się i określa ich zasięg na rysunku planu strefy techniczne 
od urządzeń obejmujące: 

− pas izolujący teren cmentarny „S”  

− strefę „I” techniczną od sieci i urządzeń infrastruktury 

− strefę „N” strefa sanitarna uciążliwości od składowiska odpadów komunalnych 

− strefę „T” techniczną komunikacji 

2.  Pas izolujący teren cmentarny „S” obejmuje tereny wokół cmentarzy. Zasięg obszaru został 

określony na podstawie przepisów odrębnych, w dostosowaniu do istniejących warunków 

wyposażenia terenów w wodociąg. Odległość obiektów mieszkalnych od granic cmentarza nie 

może być mniejsza niż 50 m. W sytuacji braku wodociągu obsługującego zabudowę, odległość 

zabudowy od granicy terenów cmentarnych nie może być mniejsza niż 150 m. (Podstawę stanowi 

Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze). 

W obszarze wprowadza się: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych i usługowych z wyjątkiem zakładów 

rzemieślniczych takich jak kamieniarstwo itp. oraz obiekty związane z funkcją cmentarza, tj. 

elementy małej architektury, parkingi itp.; 

2) istniejące obiekty kubaturowe przeznacza się do adaptacji, z możliwością ich modernizacji i 

remontów oraz rozbudowy pod warunkiem  uzyskania zgody właściwych służb sanitarnych, 

3) jako preferowane formy użytkowania gruntów w ramach strefy określa się zieleń urządzoną.  

3. Strefa „I” ochrony technicznej wokół urządzeń i sieci magistralnych  obejmuje 

zróżnicowanym zasięgiem tereny w zależności od rodzaju sieci. Zasięg strefy przyjęty został na 

podstawie przepisów odrębnych. 

W strefie wprowadza się ograniczenia dotyczące: 
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1) zakazu lokalizacji obiektów kubaturowych w odległościach mniejszych niż przewidziano w 

przepisach odrębnych; 

2) dopuszcza się zawężenie strefy dla lokalizacji nowych obiektów kubaturowych pod warunkiem 

uzyskania każdorazowo stosownych warunków technicznych wydanych przez zainteresowane 

instytucje; 

3) nakazów  i  zakazów obowiązujących na podstawie przepisów odrębnych; 

4) preferowanych form użytkowania gruntów w ramach strefy tj. zieleni urządzonej (głównie 

niskiej) oraz upraw rolniczych; 

5) istniejące obiekty pozostawia się do adaptacji. Dopuszcza się polepszenie ich standardu pod 

warunkiem uzyskania każdorazowo zgody dysponenta sieci. 

4. Strefa „N” obejmuje teren byłego wysypiska zlokalizowanego po wschodniej stronie Dobczyc 

wraz z jego otoczeniem. Zasięg strefy sanitarnej wynosi 50 m od granic terenu zajmowanego 

przez składowisko odpadów komunalnych pod warunkiem prawidłowej eksploatacji składowiska 

przy zastosowaniu zaleceń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko oraz instrukcji 

eksploatacji składowiska -zgodnie z ustaleniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu 

Sanitarnego  w Myślenicach (pismo PSE.NZ-/432/165/02/03 z dn. 06.02.03).  

5. Strefa „T” techniczna komunikacji obejmuje tereny przylegające do ulic (dróg) o zasięgu 

określonym w ust. 4, a dla dróg głównych dodatkowo na rysunkach planu. 

W strefie wprowadza się zakaz lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych oraz związanych ze 

stałym pobytem ludzi (obiektów oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji itp.) w odległościach 

mniejszych niż: 

a) dla działek położonych wzdłuż dróg (ulic) klasy GP – 25 m od krawędzi jezdni 

b) dla działek położonych wzdłuż dróg (ulic) klasy G – 20 m od jej linii rozgraniczających 

c) dla działek położonych wzdłuż dróg (ulic) klasy Z -  15 m od ich linii rozgraniczających 

d) dla działek położonych wzdłuż dróg (ulic) klasy L – 10 m od ich linii rozgraniczających 

e) dla działek położonych wzdłuż dróg (ulic) klasy D – 5 m od ich linii rozgraniczających 

f) dla działek położonych wzdłuż dróg (ulic) klasy W – 5 m od ich linii rozgraniczających 

W strefie tej wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze osłon izolacyjnych, 

przeciwśnieżnych oraz obiektów i urządzeń służących ochronie akustycznej; ponadto zalecana jest 

zmiana rodzajów upraw na terenach rolnych (wprowadzanie upraw selektywnych). 

W przypadkach, gdy wzdłuż istniejących odcinków ulic klas G i Z następuje wypełnienie pierzei 

zabudowy (zabudowa plombowa), dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości do 10 m od linii 

rozgraniczających odcinków w/w klas dróg (ulic). 
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Rozdział  III 
USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSPOBU PRZEZNACZENIA TERENU 

 
§ 16 

1. Wyznacza się tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem 

MW  zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie centralnej części miasta Dobczyce. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się funkcję mieszkalnictwa wielorodzinnego z 

urządzeniami towarzyszącymi obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę o intensywności do 

0,95. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość lokalizacji: 

1) obiektów zabudowy jednorodzinnej 

2) obiektów i urządzeń usług publicznych i komercyjnych wolnostojących lub wbudowanych w 

budynki mieszkalne, 

3) usług komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, finansów, turystyki, 

obsługi prawnej i innych o charakterze gminnym 

4) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

5) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów 

przydomowych, 

6) obiektów i urządzeń usług publicznych i komercyjnym o charakterze lokalnym, zajmujących 

część wydzielonych działek lub wbudowanych w budynki mieszkalne 

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu, 

8) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów przy 

uwzględnieniu wskaźnika 0,7 mp. na 1 mieszkanie, 

9) zieleni urządzonej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 pkt 7 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  
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pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 15 m, 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 17 

1. Wyznacza się tereny mieszkalnictwa z usługami oznaczone na rysunku planu symbolem MU.  
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i 

projektowaną zabudowę z wbudowanymi lub wolnostojącymi obiektami i urządzeniami 

usługowymi o charakterze publicznym i komercyjnym o intensywności do 0,55. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 

2) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

3) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów 

przydomowych, 

4) obiektów mieszkalnictwa bez wbudowanych usług, 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu, 

6) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz wydzielonych małych parkingów 

(do 8 stanowisk), 

7) zieleni urządzonej. 

4.   Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adoptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 
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5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 12 m od poziomu terenu do 

kalenicy dachu, 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 18 

1. Wyznacza się tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem 

MN. 
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: funkcję mieszkaniową jednorodzinną obejmującą 

istniejącą i projektowaną zabudowę o niskiej intensywności do 0,4. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach, 

2) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach, 

3) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

4) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów 

przydomowych, 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

6) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów przy 

uwzględnieniu wskaźnika 0,7 mp. 1 mieszkanie, 

7) zieleni urządzonej, 

8) w obiektach mieszkalnych dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, 

przy zachowaniu zasady braku uciążliwości wprowadzanego programu. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego 
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inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adoptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 12 m, 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 19 

1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym oznaczone 

na rysunku planu symbolem UP I. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty, 

ośrodki opieki zdrowia i opieki społecznej, kultury (w tym obiekty kultu religijnego) i wypoczynku o 

charakterze gminnym oraz ponadlokalnym, w tym usługi j.w. z zielenią towarzyszącą. 
3.  Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) obiektów  i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, 

2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 

3) pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych, 

4) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

5) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów 

przydomowych, 

6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

7) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 
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8) zieleni urządzonej 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 punkt 6 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć 12 m, za wyjątkiem obiektów 

szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim krajobrazie 

(np. wieże kościoła, obiekty technologiczne, maszty itp.), 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy 

uwzględnieniu wskaźnika 30-50 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 

§ 20 

1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu 

symbolem UP II  

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów ustala się: obiekty i urządzenia usług oświaty, kultury i 

zdrowia, w tym usługi j.w. z zielenią towarzyszącą. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych, 
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2) obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 

3) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

4) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych urządzeniem ogrodów 

przydomowych, 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

6) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 

7) zieleni urządzonej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 punkt 5 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć 12 m, za wyjątkiem obiektów 

szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim krajobrazie 

(np. wieże kościoła, obiekty technologiczne, maszty itp.), 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy 

uwzględnieniu wskaźnika 30-50 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 
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§ 21 
1. Wyznacza się tereny rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym z usługami i 

zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku planu symbolem UR.  
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: urządzenia wypoczynku urlopowego i 

weekendowego (campingi, hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe) wraz z 

urządzeniami sportowymi (np. stadiony, boiska do gier, bieżnie, hale sportowe, kryte pływalnie, 

szatnie i zaplecza socjalne), usługi z zakresu handlu i gastronomii oraz z zielenią towarzyszącą. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość lokalizacji: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

2) pojedynczych obiektów urządzeń i obiektów z zakresu usług komercyjnych, 

3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych, zespołów parkingowych do 25 stanowisk, 

4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla właścicieli, 

5) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

6) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów 

przydomowych, 

7) hodowlane stawy rybne, 

8) trasy i szlaki turystyczne. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 10% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją,  

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m od poziomu terenu do kalenicy dachu 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 
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warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 

 
§ 22 

1. Wyznacza się tereny urządzeń sportowych i rekreacji o znaczeniu lokalnym oznaczone na 

rysunku planu symbolem US  

2. Jako przeznaczenie  podstawowe  terenu ustala się: realizację  urządzeń sportowych np.: stadionów,  

boisk do gier, bieżni, urządzeń dla sportu wraz z obiektami służącymi prawidłowemu ich funkcjonowaniu 

(hale sportu, kryte pływalnie, obiekty gospodarcze i socjalne, itp.). 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość 

realizacji: 

1) towarzyszących obiektów hotelowo-pensjonatowych, 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) urządzeń i obiektów z zakresu usług komercyjnych,  

4) obiektów mieszkalnych (MN) i gospodarczych, 

5) campingów. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją,  

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

b) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy zachowaniu wskaźnika 25-35 

mp. / 1000 m2 powierzchni użytkowej, 
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c) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 23 

1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym oznaczone 

na rysunku planu symbolem UC I.  
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów ustala się: 

1) obiekty i urządzenia handlu i gastronomii, 

2) obiekty i urządzenia rzemiosła i rzemiosła produkcyjnego o znaczeniu gminnym i 

ponadlokalnym, 

3) obiekty administracyjno-kulturowe o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, 

w tym usługi j.w. z zielenią towarzyszącą, 

4)   ponadlokalne koncentracje usług, handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości w nawiązaniu do 

istniejących koncentracji produkcyjno-usługowych. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) obiektów handlu hurtowego, 

2) obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, 

3) obiektów i urządzeń turystyki  i rekreacji (hale sportowo-widowiskowe), 

4) obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 

5) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

6) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów 

przydomowych, 

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

8) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, 

9) zieleni urządzonej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 pkt 6 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 
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3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć 12 m, za wyjątkiem obiektów 

szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim 

krajobrazie (np. wieże kościoła, obiekty technologiczne, maszty itp.), 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy 

uwzględnieniu wskaźnika 30-50 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 24 

1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu 

symbolem UC II.  
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów  ustala się: obiekty i urządzenia handlu i gastronomii, 

rzemiosła i rzemiosła produkcyjnego o znaczeniu lokalnym, zabezpieczające podstawowe 

potrzeby mieszkańców sołectw, osiedli i enklaw zabudowy. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, 

2) pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, 

3) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych, 

4) obiektów małej architektury i urządzeń związanych z urządzeniem ogrodów przydomowych, 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

6) dojazdów i zatok postojowych nie wydzielonych w planie, 

7) zieleni urządzonej. 



 

 
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – Miasto Dobczyce 

 
 

Opracowanie: BRK S. A. – 2005 rok 

 

35

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć 12 m, za wyjątkiem obiektów 

szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim 

krajobrazie (np. wieże kościoła, obiekty technologiczne, maszty itp.), 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy 

uwzględnieniu wskaźnika 30-50 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 25 

1. Wyznacza się tereny  upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem  R. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się:  uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, uprawy 

ogrodnicze i sady.  

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się:  

1) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych (dotyczy istniejących 

cieków wodnych), 
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2) ogólnodostępnych „niekubaturowych” urządzeń turystyki  i rekreacji  tj. ścieżki rowerowe, 

szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury (przy szlakach 

turystycznych zadaszenia, biwaki, ponadto wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem 

wyciągów narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawaningowych, strzelnic, 

parków rozrywki itp., 

3) elementy małej architektury (wiaty, siedziska), 

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

5) urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej, 

6) możliwość zalesień na gruntach rolnych klasy V i VI w zwartych kompleksach powyżej 1,0 ha. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego,  

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego 

ograniczonego liniami rozgraniczającymi (ograniczenie to nie obejmuje istniejących budynków 

mieszkalnych i usługowych), 

3) w strefie uciążliwości komunikacji zaleca się prowadzenie upraw o charakterze 

przemysłowym, 

4) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji 

nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia,  

5) istniejące budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia się do zachowania  lub adaptacji z 

możliwością ich modernizacji i przy zapewnieniu rygorów jakie obowiązują dla zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej określone w § 8 i § 9. Dopuszcza się jednorazowe zwiększenie 

powierzchni użytkowej do 50% oraz możliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz 

realizację zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa 

rolnego jak również realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach 

wymiany substancji, 

6) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 
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§ 26 

1. Wyznacza się tereny intensywnej produkcji rolniczej z zabudową oznaczając je na rysunku 

planu symbolem RP.  

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: 

1) obiekty gospodarcze 

2) gospodarstwa intensywnej produkcji roślinnej 

3) gospodarstwa intensywnej produkcji hodowlanej 

4) hodowlane stawy rybne 

5) gospodarstwa doświadczalne i placówki badawcze 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji: 

1) urządzeń obsługi rolnictwa, 

2) usług komercyjnych, 

3) nieuciążliwego przetwórstwa rolniczego, 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 
1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy terenów śródmieścia w obrębie strefy konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 9 m od poziomu terenu do 

kalenicy dachu a dla budynków gospodarczych 9 m od poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 
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c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy 

uwzględnieniu wskaźnika 25-35 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 27 

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem MR.  
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: funkcję mieszkaniową wraz z zabudowaniami 

gospodarczymi, hodowlanymi i produkcji rolniczej, gospodarstwa agroturystyczne oraz funkcję 

mieszkaniową jednorodzinną bez zabudowań gospodarczych  

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) budynków i urządzeń służących do produkcji rolniczej, 

2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach lub wbudowanych, 

3) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach lub wbudowanych, 

4) istniejącej zabudowy letniskowej z możliwością polepszenia standardów, 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

6) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 

stanowisk), 

7) zieleni urządzonej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 pkt 7 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 
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6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 9 m od poziomu terenu do 

kalenicy dachu oraz również dla budynków gospodarczych nie może przekroczyć 9 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu, 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 28 

1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolem PU 

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów ustala się: obiekty i urządzenia skoncentrowane w 

strefie przemysłowej „zielonych Dobczyc” oraz pojedyncze obiekty i zakłady w rozproszeniu 

obejmujące produkcję, rzemiosło i drobną wytwórczość, handel hurtowy i działalność gospodarczą 

o charakterze produkcyjno-składowym i magazynowym. 

3. Jako przeznaczenie  dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) obiektów usług komercyjnych, urządzeń socjalnych  dla pracowników zakładów, urządzeń 

obsługi komunikacji, szczególnie przy głównych drogach (stacje paliw, stacje obsługi 

samochodów itp.) 

2) obiektów urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem zakładów 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

4) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych 

5) zieleni urządzonej i izolacyjnej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) koncentrację programu inwestycyjnego o znaczeniu strategicznym dla miasta w ustalonej 

strefie przemysłowej „zielonych Dobczyc”  na wschód od śródmieścia miasta Dobczyce. 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, (nie dotyczy ust. 3 pkt 5 oraz terenów śródmieścia w obrębie strefy 

konserwatorskiej), 

3) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

4) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 
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5) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

6) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

7) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć 12 m, za wyjątkiem obiektów 

szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim 

krajobrazie (np. wieże kościoła, obiekty technologiczne, maszty itp.), 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy 

uwzględnieniu wskaźnika 25-35 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

8) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

9)  spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 

§ 29 

1. Wyznacza się tereny eksploatacji powierzchniowej surowców oznaczone na rysunku planu 

symbolem PE. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: zakłady eksploatacji kruszywa 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach  ustala się możliwość 

realizacji:  

1) zakładów przeróbki kruszyw 

2) obiektów socjalno-technicznych towarzyszących funkcji 

3) dróg dojazdowych. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru 

przeznaczenia podstawowego, 

2) zachowanie proporcji aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, 
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3) zakaz lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych nie związanych z przeznaczeniem 

podstawowym i funkcją towarzyszącą oraz z wyłączeniem ustaleń zawartych w pkt. 5 

dotyczących działań po zakończeniu eksploatacji, 

4) zapewnienie dostępności komunikacyjnej z układem dróg gminnych, 

5) Teren po zakończeniu eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami winien być 

zrekultywowany przy wykorzystaniu mas ziemnych (warstw powierzchniowych) na cele 

rekultywacyjne (art.2 ust 2 pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.). Jako cele 

rekultywacyjne ustala się: zieleń, rekreację i sport w terenach otwartych oraz usługi 

komercyjne w obszarach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego i 

projektowanego zainwestowania kubaturowego; kierunek rekultywacji wodny - hodowlane 

stawy rybne. 

6) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych  

       zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

7)   spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 30 

1. Wyznacza się tereny otwarte z zielenią nieurządzoną o szczególnym znaczeniu przyrodniczym 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZO pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i 

korytarzy ekologicznych. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny otwarte trawiaste, zespoły zadrzewień, 

niewielkie zalesienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące funkcję izolacyjną od intensywnego 

zagospodarowania, a także tereny częściowo użytkowane rolniczo jako pola uprawne, łąki i 

pastwiska oraz zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych, itp.  

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się: 

1) niewydzielone cieki wodne, 

2) ogólnodostępnych „niekubaturowych” urządzeń turystyki  i rekreacji  tj. ścieżki rowerowe, szlaki 

turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury (przy szlakach turystycznych 

zadaszenia, biwaki, ponadto wiaty, ławki, platformy widokowe) z wykluczeniem wyciągów 

narciarskich, tras bobslejowych, pól campingowych i karawaningowych, strzelnic, parków 

rozrywki itp., 

3) elementy małej architektury (wiaty, siedziska), 

4) stawy hodowlane – rybne, 

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 
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1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją (ograniczenie to nie obejmuje istniejących budynków mieszkaniowych i 

usługowych). 

2) w celu ochrony tych terenów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych. 

Ponadto wyklucza się realizację ogrodzeń w pobliżu koryt rzecznych i cieków wodnych z 

uwagi na możliwość swobodnego przemieszczania się zwierząt dziko żyjących, 

3) istniejące budynki mieszkaniowe i usługowe pozostawia się do zachowania lub adaptacji z 

możliwością ich modernizacji i przy spełnieniu rygorów jakie obowiązują dla zabudowy 

mieszkaniowej określonych w (§ 8 i § 9). Dopuszcza się jednorazowe zwiększenie 

powierzchni użytkowej do 50% oraz możliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz 

realizację zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego jak również realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego 

w ramach wymiany substancji, 

4) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

5) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 31 

1. Wyznacza się tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RL. 
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: lasy (tj. tereny lasów i zalesień). 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się: 

1) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych, 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (inwestycje nie kolidujące z ustawą o lasach i 

ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych), 

3) obiekty i urządzenia związane z gospodarką leśną, 

4) dojścia pieszych, ścieżki rowerowe (wyłącznie po drogach leśnych) 

5) elementy małej architektury 

6) szlaki turystyki konnej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 
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1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją (ograniczenie to nie obejmuje istniejących budynków mieszkaniowych i 

usługowych), 

2) zachowanie istniejących obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną, 

3) w celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji 

nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia, za wyjątkiem obiektów 

bezpośrednio służących działalności leśnej, 

4) istniejące budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia się do zachowania lub adaptacji z 

możliwością ich modernizacji i przy zapewnieniu rygorów jakie obowiązują dla zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej określonych w § 8 i § 9. Dopuszcza się jednorazowe zwiększenie 

powierzchni użytkowej do 50% oraz możliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz 

realizację zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego jak również realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego 

w ramach wymiany substancji, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 

§ 32 
1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej i urządzonej częściowo, oznaczone na rysunku planu 

symbolem  ZU. 
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: zieleń urządzoną (parki – w tym parki leśne, 

zieleńce, skwery, ogrody jordanowskie, zieleń wydzielona towarzysząca obiektom zabytkowym, 

fortyfikacjom itp.)  

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

realizacji: 

1) urządzeń sportu (bez obiektów kubaturowych), 

2) urządzeń kultury i rekreacji np. obiekty zabytkowe (zamek), skansen, amfiteatr, muszla 

koncertowa itp., 



 

 
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – Miasto Dobczyce 

 
 

Opracowanie: BRK S. A. – 2005 rok 

 

44

3) niewielkich obiektów kubaturowych obejmujących usługi lub urządzenia niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń użytkowania podstawowego typu kiosk ruchu, altana 

ogrodowa oraz elementy małej architektury. 

4) elementów małej architektury, 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 15% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego 

inwestycją (ograniczenie to nie obejmuje istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych), 

2) istniejące budynki mieszkaniowe i usługowe znajdujące się w terenach zieleni urządzonej, 

pozostawia się do utrzymania lub adaptacji  z możliwością ich modernizacji, z zachowaniem 

rygorów jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej określonych  w  § 8 i § 9 oraz  spełnienia 

innych wymogów i zasad ogólnych zagospodarowania terenu  określonych w rozdziale II, a 

także  warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach  zasięgu terenowego 

tych stref, 

3) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

4) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

5) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

6) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

7) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

b) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, przy 

uwzględnieniu wskaźnika 25-35 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

c) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu; 

8) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

9) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 
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§ 33 

1. Wyznacza się tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD  

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: ogrody działkowe. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość 

realizacji: 

1) małych obiektów usługowych typu klubo-kawiarnie, świetlice dla użytkowników terenu, 

2) urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla użytkowników terenu, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

4) parkingów związanych z użytkowaniem podstawowym przy uwzględnieniu wskaźnika 25-35 

mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 15% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją,  

2) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

3) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektów istniejących, 

negatywnych akcentów i dominant przestrzennych, oraz poprawę ich detalu, kolorystyki, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe 

lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania 

działek ustala się następujące wymogi: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m od poziomu terenu do kalenicy dachu 

b) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, 

7) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 

§ 34 
1. Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC przeznaczone pod 

lokalizację cmentarzy. Rozszerzenie istniejących cmentarzy oraz lokalizacja nowych możliwa jest 
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jedynie w przypadku spełnienia warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. PRL-Nr 52 z 16.09.1959 r.). Oceny terenu 

należy dokonać na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej 

przedmiotowego terenu wykonanej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W sytuacji nie 

spełnienia wymogów zawartych w w/w rozporządzeniu wyznaczenie nowego terenu spełniającego 

te warunki wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania przewidzianego przepisami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.        

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: cmentarze. 

33..  Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

realizacji  

1) koniecznych do funkcjonowania cmentarza urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, 

2) dojść pieszych i podjazdów nie wydzielonych w planie, 

3) koniecznych miejsc postojowych (maksymalnie do 25 stanowisk), 

4) obiektów kubaturowych bezpośrednio związanych z użytkowaniem podstawowym (kaplica 

cmentarna, dom pogrzebowy, budynki gospodarcze i administracyjne związane z obsługą 

cmentarza itp.), 

5) zieleni urządzonej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego 

inwestycją,  

2) wszelkie prace inwestycyjne w obrębie cmentarzy, polegające w szczególności na 

porządkowaniu, modernizacji, konserwacji i budowie urządzeń i obiektów (w tym grobów i 

nagrobków/ należy uzgodnić z administratorem obiektu oraz realizować zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawa o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 z 2000 roku), 

3) istniejące obiekty należy adaptować zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 

dopuszczalnego, 

4) zamianę istniejącej funkcji kolidującej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 

5) pełne zachowanie obiektów, stanowiących  wartość historyczną i kulturową w tym szczególnie 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w tym prace remontowe lub 

zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu  

pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

dnia 23 lipca 2003 r /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r./, 
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6) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 35 

1. Wyznacza się tereny wód otwartych oznaczone na rysunku planu symbolem W obejmujące 
zbiornik Dobczycki, jako zbiornik wody pitnej dla Krakowa, rzekę Rabę oraz ważniejsze, 

wydzielone cieki wodne. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: akweny wód otwartych wraz z najbliższym ich 

otoczeniem.  

3. Jako warunki zagospodarowania ustala się:  

1) zakaz regulacji brzegów wodnych zbiornika Dobczyckiego - zachowanie ich naturalnego 

charakteru, za wyjątkiem obszarów położonych w terenach zainwestowania związanego z 

urządzeniami poboru wody, w których ze względów technicznych lub bezpieczeństwa regulacja 

brzegów i  wałów jest konieczna,  

2)  wykorzystanie zalewu stanowiącego zbiornik wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

3) możliwość niewielkiego spiętrzenia rzeki Raby dla celów kąpielowych poniżej mostu w ul. 

Targowej (w odległości ok. 300 m)  

4) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref. 

 

§ 36 
1. Wyznacza się tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacyjnej oznaczone na rysunku 

planu symbolem KS. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: stacje paliw, stacje obsługi samochodów, warsztaty 

samochodowe, garaże, zespoły ogólnodostępnych parkingów, dworce autobusowe. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się: 

1) obiekty usług komercyjnych, 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

3) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz parkingów, przy uwzględnieniu 

wskaźnika 30-50 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej. 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) adaptację istniejących obiektów i urządzeń, 
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2) możliwość przebudowy istniejących obiektów pod warunkiem dostosowania ich do warunków 

przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, 

3) lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, 

4) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego,  

5) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją, 

6) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref, 

7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 
§ 37 

1. Wyznacza się tereny tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i 

ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

KGP – droga główna ruchu przyspieszonego 

KG – droga główna (droga wojewódzka lub powiatowa) 

KZ – droga (ulica) zbiorcza (droga wojewódzka lub powiatowa) 

KL – droga (ulica) lokalna (droga powiatowa lub gminna)  

KD – droga (ulica) dojazdowa (droga gminna)  

KW – drogi wewnętrzne  

Ulice (drogi) klasy GP oraz G i Z -  realizują powiązania tranzytowe zewnętrzne i wewnętrzne 

obszaru planu, ulice klas  L i D powiązania wewnętrzne. 

2. Ustala się jako obowiązujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dla 
poszczególnych klas ulic i dróg: 

1) ulice (drogi)  klasy GP  40 m – 50 m

2) ulice (drogi)  klasy G (główne) 25 m

3) ulice (drogi) klasy Z (zbiorcze)  20 m

4) drogi klasy L (lokalne)   15 m

5) ulice klasy L (lokalne)   12 m

6) drogi klasy D (dojazdowe)   8 m – 15 m

7) ulice klasy D (dojazdowe)  8 m – 10 m

8) ulice (drogi) dojazdy konieczne klasy W 

(wewnętrzne) 

5 m – 6 m
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Przebiegi linii rozgraniczających dróg (ulic) określa rysunek planu. Dopuszcza się odstępstwa od 

w/w szerokości tj. zawężenie linii zabudowy w porozumieniu z zarządcą drogi,  oraz w przypadku 

gdy działka nie spełni parametrów działki budowlanej.  

Linie rozgraniczające drogi KGP mogą ulec zawężeniu na etapie realizacji inwestycji. W takim 

przypadku, przeznaczenie terenów uwolnionych musi być zgodne z przeznaczeniem terenów 

bezpośrednio przylegających. 

Jednocześnie ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji 

przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg (ulic) z określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych:  

- w formie zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających ulic klas Z, L  i D 

- w formie parkingów przykrawężnikowych w obrębie linii rozgraniczających ulic 

klasy L oraz klasy D w przypadku funkcjonowania ich jako jednokierunkowe. 

4. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 lipca 

2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841) 

dla dróg: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, UPI, UPII – 55 dB 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU, MW, MR, US, UR, PU, UCI, UCII - 

60 dB. 

5. Ustala się minimalne odległości linii zabudowy obiektów kubaturowych od krawędzi jezdni dróg i 

ulic:  

 1) na terenach istniejącej zabudowy oraz na terenach przewidzianych pod zabudowę plombową 

(uzupełniającą): 

- od drogi (klasy GP)    15 m

- od drogi wojewódzkiej (klasy G lub Z) i powiatowej (klasy 

G, Z lub L)    

8 m

- od drogi gminnej (klasy L lub D)     6 m

 2) dla pozostałych projektowanych terenów przewidzianych 

pod zabudowę: 

- od drogi (klasy GP) i powiatowej                                             25 m

- od drogi wojewódzkiej (klasy G lub Z) i powiatowej (klasy 

G, Z lub L)                                                   

20 m

- od drogi gminnej (klasy L lub D)                                              15 m

 

W sytuacjach plombowych dopuszcza się lokalizację budynków w nawiązaniu do istniejącej linii 

zabudowy w sąsiedztwie. 
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6. Urządzeniami towarzyszącymi użytkowaniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających 

terenów oznaczonych jako KGP, KG, KZ, KL, KD, KW mogą być (pod warunkiem dostosowania 

do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarządcy terenu): 

1) ciągi piesze i rowerowe 

2) ciągi infrastruktury technicznej oraz małe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

o  charakterze lokalnym, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi oraz w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi (np. stacje transformatorowe napowietrzne, szafy kablowe 

telekomunikacji itp.) 

3) zatoki autobusowe i urządzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi  

4) zieleń o charakterze izolacyjnym 

5) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej 

6) elementy małej architektury. 

7. Układ komunikacyjny dopełniają istniejące drogi wewnętrzne (KW) w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 26. 

Przyjmuje się minimalną szerokość jezdni drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do budynku – 3 

m oraz minimalną szerokość ciągów pieszo-jezdnych zapewniających dojazd do poszczególnych 

enklaw zabudowy - 6 m.; na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowę układ zapisany w 

planie może być uzupełniony o odcinki ciągów pieszo-jezdnych zapewniających prawidłową obsługę 

działek. W tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i 

pieszych powinny być dostosowane do potrzeb; nie mogą być one mniejsze niż wynika to z 

warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych. Zaleca się aby tzw. „ślepe 

sięgacze dróg dojazdowych” nie przekraczały długości 250 m. 

8. Przebiegi ciągów rowerowych oznaczono na rysunku planu, przewiduje się możliwości prowadzenia 

ich jako: 

- wydzielone drogi rowerowe 

- pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników lub jezdni 

- ciągi pieszo-rowerowe 

- oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami w obszarach o małym natężeniu ruchu.        

9. spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz warunków 

obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref, 

10. spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV. 

 

§ 38 

1. Wyznacza się jako użytkowanie podstawowe tereny obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej oznaczone na rysunkach  planu symbolami: WZ, NO, NO(p), EE, EG. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: 
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1) WZ- w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym tereny wraz z obiektami  

i urządzeniami zapory wodnej Dobczyce - WZ/z 

2) NO - w zakresie oczyszczania ścieków, 

3) EE - w zakresie elektroenergetyki  

4) EG - w zakresie gazownictwa. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość 

realizacji: 

1) zapleczy administracyjno-technicznych oraz socjalnych dla jednostek eksploatujących, 

2) zieleni urządzonej, 

3) urządzeń  komunikacji (dojazdów i parkingów). 

4. Jako warunki zagospodarowania ustala się: 

1) dostosowanie użytkowania dopuszczalnego do wymogów i charakteru użytkowania 

podstawowego,  

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z  użytkowaniem 

dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją,  

3) dla projektowanej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych ustala 

się następujące wymogi: 

a) ograniczenie wysokości do 5,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu 

b) bryła oraz charakter zabudowy powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, 

c) ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu 

4) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych wymogów zasad ogólnych 

zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 8 i § 9) oraz 

warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych 

stref. 

 
§ 39 

1. Wyznacza się jako użytkowanie podstawowe tereny wysypiska odpadów gminnych w 
likwidacji oznaczając je na rysunku planu symbolem NU (istniejące wysypisko z rekultywacją w 

kierunku zieleni urządzonej - ZU)  
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość realizacji: 

1) zieleni o charakterze izolacyjnym,  

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym szczególnie związanej z odgazowaniem i 

monitoringiem składowiska),  

3. Jako warunki zagospodarowania (rekultywacji) terenu ustala się: 

1) niwelację techniczną terenu w dostosowaniu do przyjętego kierunku rekultywacji oraz 

związanego z nią przeznaczenia dopuszczalnego,  
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2) wykonanie drenażu odgazowującego, drenażu odprowadzającego odcieki ze składowiska oraz 

kanalizacji związanej z ich odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków, 

3) rekultywację biologiczną (wprowadzenie nasadzeń krzewami i drzewostanem) 

4) wprowadzenie urządzeń bieżącego monitoringu składowiska 

5) inne działania określone w zadaniu pt. rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w 

Dobczycach. 

 
 

Rozdział  IV 
ZASADY UZBROJENIA TERENU 

  
§ 40 

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru, a szczególnie spełnienia wymogów 

sanitarnych ustala się objęcie całego obszaru opracowania planu warunkami uzbrojenia w 

dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia. 

2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

1) Utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń i obiektów uzbrojenia zapewniając możliwość ich 

rozbudowy i modernizacji. 

2) Prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w liniach 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo jezdnych 

oraz w terenach, których przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne określono w rozdziale II 

niniejszej uchwały, pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu oraz w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

3) Zasady obsługi i wyposażenia w infrastrukturę techniczną, które określono w § 41 - § 47  

niniejszego rozdziału. 

§ 41 
W zakresie elektroenergetyki ustala się: 

1) zachowanie przebiegającej przez obszar opracowania napowietrznej linii elektroenergetycznej: 

110 kV relacji Skawina-Dobczyce-Bochnia utrzymując wzdłuż tej linii – dla ochrony osób i mienia – 

pasy ograniczonego użytkowania terenu zgodnie z przepisami PN-E/98-05100-01 

- 14,5 m od skrajnego przewodu przy linii 110 kV 

do najbliższych części budynków. Odległość ta w każdym przypadku zapewni brak przekroczenia 

dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego. 

2) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu istniejącego układu sieci 15 kV i stacji 

transformatorowych 15/0.4 kV 
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3) rozbudowę sieci SN i NN, budowę nowych stacji transformatorowych, wymianę transformatorów 

na większe jednostki dla pokrycia wzrastających potrzeb na energię, zapewnienia niezawodności 

dostaw oraz odpowiednich jej parametrów; 

4) Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla linii elektroenergetycznych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841): 

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MU, MW, MN, MR – 50 bB 

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UPI, UP II, UR, US – 45 dB 

 

 
§ 42 

W zakresie gazownictwa ustala się: 
1) zachowanie przebiegającego przez obszar miasta gazociągu wysokiego ciśnienia ø 500 mm CN 

6,3 MPa relacji Rzeka Raba-Skawina utrzymując wolny od zainwestowania pas terenu zgodnie z 

przepisami Rozp. MPiH z 14 XI. 95 (Dz. U. 139 poz. 686) / Wg ustaleń Regionalnego Oddziału 

Gazu w Tarnowie konieczne jest  zachowanie minimalnych  odległości od zewnętrznej 

istniejącego gazociągu: 

- 30 m do budynków użyteczności publicznej 

- 16 m do budynków mieszkalnych 

- 15 m do budynków gospodarczych 

2) utrzymanie rezerwy terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 Dz. U. 

97 poz. 1055 dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia ø 100 mm  CN 6,3 MPa w kierunku 

południowym stwarzającego możliwość  zasilania w gaz  mieszkańców gmin Wiśniowa i 

Raciechowice, 

3) zachowanie i utrzymanie istniejącego sposobu dystrybucji gazu na terenie miasta pod ciśnieniem 

średnim i niskim,  

4) stworzenie możliwości dostarczania gazu w żądanej ilości – również  na cele grzewcze – do 

wszystkich potencjalnych odbiorców poprzez rozbudowę istniejących sieci. Przy rozbudowie sieci 

gazowych należy spełnić wymogi powołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 

30.07.2001 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

5) sposób dostawy gazu do nowych odbiorców – określi dostawca a uzależniony będzie od 

uwarunkowań technicznych i ekonomicznych 

6) Przewody wodociągowe, kanalizacyjne oraz studzienki kanalizacji mające bezpośrednie 

połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

wymienionym w pkt. 1, powinny być usytuowane w odległości minimalnej 15 m mierząc od 

zewnętrznej ścianki gazociągu wysokiego ciśnienia do skrajni studzienki lub rurociągu. Odległości 
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innych obiektów terenowych od gazociągu wysokiego ciśnienia należy wyznaczać na podstawie 

przywołanego rozporządzenia dla ciśnień nominalnych powyżej 2,5 do 10,0 MPa. 

7) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych (Dz. U. 00.98.1067 z dn. 17 

listopada 2000 r.), Dział IV, Rozdział 2, § 106.1 poz. 3, zbiorniki i rurociągi technologiczne w 

stałych stacjach paliw płynnych nie mogą być instalowane w odległości mniejszej niż 40 m od 

gazociągu wysokiego ciśnienia. 

8) Pas terenu o szerokościach wynikających z Rozporządzeń zawartych w pkt. 1 i 3 (minimalna 

odległość liczona w obie strony od gazociągu), może być uprawiany rolniczo lub ogrodniczo. 

Drzewa i krzewy mogą być sadzone w odległości min. 5.0m od zewnętrznej ścianki gazociągu. 

 
§ 43 

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zachowanie i utrzymanie obecnego systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców na obszarze 

miasta opartego na bazie wodociągu „Raba” poprzez: 

- wodociąg komunalny „Dobczyce” 

Z wodociągu komunalnego „Dobczyce” zasilany jest wodociąg „Brzezowa – Kornatka” 

2) zachowanie przebiegających przez obszar opracowania planu magistral wodociągowych 2x ø 

1400 mm wody surowej z ujęcia na Rabie do ZUW Dobczyce, ø 1400 i ø 1000 mm w kierunku 

Krakowa utrzymując wolne od zabudowy pasy terenu o szerokości – po 8,0 m od ścianki 

rurociągu w obydwie strony.  

Każda działalność inwestorska w pasach terenu wzdłuż magistral wodociągowych wymagać 

będzie opinii MPWiK S.A. w Krakowie 

3) uwzględnienie warunków określonych przez Prezydenta Miasta Krakowa w decyzji z dn. 

14.IX.1982 r. znak SR.VII.7211-5-18/82 dot. strefy ochronnej ujęcia wody pitnej na rz. Rabie 

4) zachowanie stref ochrony: „ONO” i „OWO” – zbiornika wód podziemnych w dolinie Raby, 

zbiornika wód podziemnych w dolinie Krzyworzeki oraz strefy ochrony bezpośredniej ujęcia 

wód dla potrzeb wodociągu „Dziekanowice” 

5) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę z dn. 7.06.2001 r. Dz. U. 72 poz. 747. 

Układ i przekroje istniejących sieci pozwalają na jej rozbudowę oraz dostawę wody w ilościach 

określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie norm zużycia wody z dnia 

14.01.2002 Dz. U. 8 poz. 70 oraz w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z 

przepisami Ministra SWiA z 15.01.1999 (Dz. U. Nr 22 poz. 206 i Polskich Norm; B-02863, B-

02864). 
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§ 44 

1. W zakresie kanalizacji ustala się: 

1) zachowanie istniejącego i funkcjonującego układu kanalizacji odprowadzającego ścieki do 

oczyszczalni w Dobczycach pracującej zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym 

przyjmując, że wszystkie budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci zostaną do 

niej podłączone 

2) rozbudowę i modernizację oczyszczalni w Dobczycach w granicach działki w miarę napływu 

większej ilości ścieków 

3) na obszarze objętym planem nie dopuszcza się wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków 

komunalno-bytowych do ziemi i wody oraz ich rolniczego wykorzystania. Przy znacznym 

oddaleniu pojedynczych budynków od sieci kanałowych, (w wypadku kiedy koszt podłączenia 

do sieci przewyższa budowę szczelnego zbiornika na ścieki)  dopuszcza się indywidualne 

sposoby skanalizowania (przydomowe oczyszczalnie ścieków, wybieralne doły szczelne 

zewnętrznie uszczelnione folią PEHD). Ustalenie to nie dotyczy otwartych kanałów 

ściekowych odprowadzających wody opadowe z układu komunikacyjnego. 

4) utrzymanie i uwzględnienie nakazów i zakazów dla zagospodarowania określone w decyzji 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.IX.1982 r. znak SR.VII-7211-5-18/82, 

5) w dolinach rzek: Raba i Krzyworzeka, gdzie występuje główny zbiornik wód podziemnych – 

pomimo braku ustanowionych zgodnie z ustawą „Prawo wodne” stref ich ochrony – lokowanie 

i realizacja nowego programu w tym obszarze może nastąpić po wykonaniu kanalizacji i 

oddaniu jej do eksploatacji,  

6)  dla odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Dobczyce zalecana jest rozbudowa 

istniejącej sieci kanalizacji opadowej. Z terenów przemysłowych i parkingów wody opadowe 

należy odprowadzić poprzez urządzenia podczyszczające (osadniki i separatory). 

Odprowadzane wody winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 5 listopad 1991 r. (Dz. U. Nr 116 

z 16.12.1991 poz. 503). 

 

§ 45 

W zakresie łączności ustala się: 

1) zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług łączności przewodowej nastąpi w oparciu o 

istniejące centrale telefoniczne na terenie obszaru opracowania; 

2) sukcesywną rozbudowę sieci abonenckich w celu stworzenia możliwości pozyskania „łącza 

głównego standardowego” przez wszystkich zainteresowanych dla osiągnięcia wskaźnika 

nasycenia jak w terenach wiejskich woj. Małopolskiego; 

3) utrzymanie radiowej stacji bazowej na Górze Jałowcowej w Dobczycach. 



 

 
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – Miasto Dobczyce 

 
 

Opracowanie: BRK S. A. – 2005 rok 

 

56

 

§ 46 
W zakresie gospodarowania odpadami ustala się: 

1) Zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie 

indywidualnych umów z odbiorcą odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 

27.04.2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminach. W 

przypadku odpadów poprodukcyjnych stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, ich 

czasowe magazynowanie do czasu przewiezienia na miejsce utylizacji, winno spełniać szczególne 

wymogi zabezpieczenia, w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz skażenia 

powietrza atmosferycznego. Segregacja odpadów z wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych 

winna być w granicach działki użytkownika. Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. o odpadach odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu 

wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub 

urządzeniach, które spełniają określone wymagania (z zastrzeżeniem ust. 2-4a). 

2) W sprawie likwidacji i unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest i inne 

szkodliwe związki, winien być opracowany szczegółowy program z wyznaczeniem gminnych 

punktów składowania odpadów niebezpiecznych, realizowany pod nadzorem gminy. 

 
§ 47 

W zakresie ciepłownictwa ustala się: 

1) zachowanie istniejącego sposobu ogrzewania obiektów; 

2) stwarzanie warunków do zwiększenia zakresu stosowania niskoemisyjnych paliw jako źródeł 

energii do ogrzewania i eliminowania jako paliw gorszych gatunków węgla poprzez 

wyeliminowanie węgla o dużej zawartości SO2 

3) stwarzanie warunków do oszczędzania energii cieplnej poprzez zachęty ekonomiczne dla 

docieplenia budynków, regulacji instalacji i modernizacji źródeł; 

4) preferowanie ekologicznych nośników energii zarówno dla celów grzewczych, jaki i socjalno-

bytowych (gaz ziemny, kolektory słoneczne itp.)  
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Rozdział  V 
 

USTALENIA  KOŃCOWE 
 

§ 48 
 
Zgodnie z art. 36, ust.3 ustawy z 07.07.1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia 

terenu w wysokości 30%. 

 
 

§ 49 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobczyce. 

 

 
§ 50 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 

*  Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN II.0911-232-05 z dnia 5 lipca 2005 r. 
Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w zakresie § 34 ust. 1 w 
zakresie słów : ”Rozszerzenie istniejących cmentarzy oraz lokalizacja nowych 
możliwa jest jedynie w przypadku spełnienia warunków zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w 
sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze (Dz. U. PRL-Nr 52 z 16.09.1959r.). Oceny terenu należy dokonać na 
podstawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej 
przedmiotowego terenu wykonanej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
W sytuacji nie spełnienia wymogów zawartych w/w rozporządzeniu 
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wyznaczenie nowego terenu spełniającego te warunki wymaga 
przeprowadzenia odrębnego postępowania przewidzianego przepisami ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”, 
§ 37 ust.2 w zakresie słów: ”Dopuszcza się odstępstwa od w/w szerokości linii 
zabudowy w porozumieniu z zarządcą drogi oraz w przypadku gdy działka nie 
spełni parametrów działki budowlanej” oraz stwierdza się nieistotne naruszenie 
prawa w zakresie: § 9 ust.7 pkt 1, § 14 ust.3 pkt 1,§ 15 ust.5 oraz § 18 ust. 4 pkt 
2. 
 


