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uję.D wody obowiąf ują Unabnb żqodnio, p2spisa

,)w'akeJeÓ.h'Óńy sy*emU pnylÓdn]degoÓbowiąf Uh

al ochrcna istn]sjący.h adu€wisń i sukssWnswplo
wadf enraf adzsw 3ńw.s|u oórcny9 3bypzed.rcfją
yc,egó n enalercneh ożnauony.hFkonL'

b] oka ifa.k obigtlówzDk6su pueżnau6nia dopu9
aa negÓ wÓblebieterenów zLwsposób nie ko|idu]ą'

d Loka izacja obieklów ] s]eci if,'ra{ruklurY le.hnicrnej

renówf Ligdynisw puypadru gdy nis ma monrwoś.i
|oka izacj tydr obiełlów isie. pofalerenamizL

d)fałaf loła ifa.j f,oqńobiehówb

'owej' użądżen a innanrukurytd'nidngjwod €9|o
ś.rmnieFfei nrź l5m od inribzsgowej cisłówwod
ńyd, we|uŹ.hÓwmia obudowybio ogiamjĆie|U'

e)hdMq ądnadńrcnapźadÓŚ!*e
soq.hzbiom kowwodny.h,roł janietw'ńdejre'

isabr jfacia p28p|pówc 8kówwo
ś.]wą gospoda*ę w ob*'ra.h 'ódłowych podno.
Ę€n 3 retamy]ności obYł!' plowad4Dia ĘqJacji

g) o.hrcna.iąqu gko|oq onego poloku B€chówk3 1na4
wa nogo t €ż s py*owickim ) pu ed fnh,tgn]8m ipże

wÓdnyĆh' dodiżewianie Ód.rdkóWpżeManej oru hy
bio Ó9tżńej w*ańrÓści,om pÓ bźdejŚronie.ieiu,

hlo.hrcna.ią9! rcdnego poloku G

pżeManej olu inV bio ogidnejw *erokoś.ir3ń

]) Óńrcna Ćią9uwodneqo poIokU zak

pz8fu.nej o1ghy biooqidnej w 9elÓroś.ij5ń

j] o.hrcna crą9uwodnsgopoloku M

n'mi 3losunków wodny.h, dodżewbńe od.jnków
pĘ€ry3nej o1ujny bioogidDej w 9erÓkÓś.ir5fi

r) o.hron3 ciągu wodrcgo polokuw

wjanigod.]ntówpuaM3ng]ofur nybio 09En€jw**
rckości l5m pokaźdsjnronigcfu |u.

3)wŹk€sieoq€nroanió UĆ ąż iwośĆr obekówobowiąŻuie:
a)fakaf odproWadzan]a n €otyŚ

b) warunkiem rea izeii abudoqF

.) pÓdrądenb obieków mie9kanro
iwylwó'do żemtśhjdv.h do sie.j kana|łacyjne]
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d) ogGn mni3 ucią'iwÓści

*ałoqdaniedeĆyżjiowłunkadżabudoq ago

e)zara budoryU]ęćwódpodf remry.
biy.h,rÓpaltmbmwwÓde udrcści ubprcduŁqą

nflkózpl@adBnia rurc.iągów!tnspońuiąshŚqbłón.
cje óemj.ł3 mogąe Źnieqśc ćwody podzcmie,

4)W4kesieochrcnypŹedżdgrożBn
wiizują naśępują.s asdy|
a) Wnotonianoqch Ób ehów budo

ło nnl! kyjno.b u dow ańy.h ukg gdn iają.yĆh o krcśo.

ni5plÓjakuż.budoqnaelapierydawanbpÓMÓ e.

5)W,'ksieochrcnypżedbgroźen a

widua neeo uzoadnbnb proiekru abudd*y na eepte

6)!ł 'Gn €ó śrefodbnnych u]ęć wo
s!^ku p anu obo +ują4ka,y nakł
ń*ańe ż tdanyń pu ez wraściwe Óa'nydgryjroBż
lożpÓźądfeń UŚbńŹwbk.y.h G nćv dotveace:
alUiędawody'Kępkrwspytkowi.'clr'
b)!ję.i3wÓdywBa.howi.a.h,
.)odnośniafgrmYdlobj!, o|a kowanejw$E'le @łed.

niej Źwńęiźnejukciawody.Kępki wsp'tkowiceh
UdJa śięf'l3f oka DaĆjińÓqch obrehów f wyjąt'

7)Wfakesb ochrcnyfasÓbóW Grów
Podfiemnych ni@'ÓbÓwiązuk mieeljąeUsblsn a:
a)faraf budoq Ujęć wód podfiem

b)z €kazpleadćn ai!rc.ąqówt.nspońUią.-yĆh$hśń.
cjeńsmicnenogą.eĘnie4ścićWdypÓdż]emną

Ć) Nakażs'osowanb odpow]adni.h ż

w pnveadku ledLej nowy.h ińweśyc]] na t8le
de prÓJekbware9o obsaru ońrcnnó9o,biomika

1 Ust|asigna{ępują.eŹŚady?aopdneniaWwÓdę
1) Śy*em u opdźeńb wwodę so|e.fu Gńńyspylłowice

t.ń.omjakiinnvm

oraz jałośćt] wodyf godnieżÓbÓw ąującymi pnepńa

!k. a W.ód @dbńnyó' lj sudnrg glęb oowg' onż uh'

1)żujęch"spyl|owke.xępkl,aslanebędąmejs.ÓWo.
ści: sprkowńe' MieF€, LrpowŹ' Rvtów'olaf wGfr inie

2]f uje.b"B'.howB"as] 3ńebędimisjscoMsi]Ba.ho

3l iowoprcjertowade puewody wÓ

pcami i nomami Óbowkłją.Yńi w aksie o.hrcny

n f ltg gdntn emwaruńkówołre

b!doqwypżedfającq

. wodo.iągÓwe]d aEpewńień aodb
sbndłdow waklsie rlÓś.i i j.łościwody'

klń]ehcy i rc,budowYwany ry*em,

Una ż się n stępują.e żaś'dy odprc

1) D ap6.aoó|nvń fr eFmwoś.ipżyjmu]ós ęnastępują.

a] o.4fuJń]ę grupową w miejs.ot
wófd aÓbJu9itrkjgm]ńV,

,)Nalerenach a nweśÓwóny.h' nie ubrcjÓl'ythwkaia iża
rcfproyongj'qdżi3

niapżewidujes ęf bioręgj kanJL6cji$nilame]'dÓpĘęa

żsynemalyEnymWo,emś.iekóW

3]WańŃowo dopu*źŹ Ję oąv*a nie w ńiejścorcściań
ob3tusiry.h miejs.d

1, U*' a się nastepu]ą.e2aśadyu.o
,5.ji oraz budo4 obrekÓw i s eci oafowe']
l ) głównym 'ódbmi bÓpdftnia w gaż pozGkją islnie

rąĆe*a.jgledukryjio pomiarcwe slopńja spy1łow]ce
neWsB{kowicaó

6,3 MPa' E ejife ąna
$łiegociśnieniai jegoÓdgdĘzien a,m głńżymsćisr
iiekcenrc'le.hńbbe,

3) wokó| $a.ji gażÓwy.h'edukcy]no
nia w spyfuwt,.h mbźy Ułfymać btni.kca Ślele



wojawódzlwa Małopolski.go Nr 63

4) wżd]!ż głÓĆią9óWśredni €go c]śn
maćthsłelvle.h

5] na rysunr! p anu, a|ądiik nl 3 dÓ U.hMV pzedś'.
wobje$/ch p an3m,

óbźżManeÓlieńb.yjrym puabi.giem prcie](fu ónvó
9ao.ĘgóWśredniego.iśn ank,dopusta sie pÓplowa

ami, wYnikają.yńi

6) prcFhow.rc geoc qgi na|e' uł|ad
.o,9 €nicah.yd] innisjąryó iprc'efu Mńy.h dlóg'|ot'.

jątÓM na wafuńka.h ol'a|Lony.h pzaf fa2ąd.9 drcoi,
n dopu*dahetaŚy gaociąqównj € m

wania 9tet o łióry.h
mowwun ' od?doĄmu*ąbyćdos
ńowień pż3pbów 9dego oy.h {Dz' U. z ] 995 L Nr l39l'

9)wdne|gie Nl3do njn ejsćgo p an

l' Uslaa się naslrpujące f.sady ż
.|ektry.u na' |okaI zacji oraf bUdÓwY o

l) podnawowym łód|em żaÓpdźe
irydnąeÓżonaje b'iieją.a3iećsredniago nap sk'q.
PńwadżÓna, Źe 3bĆji 6 .eirc3nygslvłny.h l l o/15 kv
lGPf. crówne Punfty zas]|ania)' usyluÓwanyĆh pofa
gGn fu ńiercnu ob]ąbgo p|anem:

2l w ńiaF.owośĆbs Fyżów. spi1k
rcwej hii nŹpowielu ne] na]ryźs4.h ńapęć 4oo kV,

a)Tucnawa lDĘbrowa cón].a) Tłnóq

.)orazwd|utprc]gHowanei in]ińapÓWe@Bj ]10tV
rcraorspt*owi.e Awłńń,

naeżyU t z yńŹdśre ' y t chn i c znaWdłuo r ym4 t sń

3)w m eF.owoś.ia.h nyęów' Baó
Wdrużishj8kcajdwulo.owej in]i ńapowielznejqŚo.
rt9onaei9.b l l0 kv ' Ó ra|aĆja.hI

6) Borcks'ad'e.r] €raw]nal. zdÓr. Dwory loświęcim)'

na|eźy Utąmad ktńjeJĄ.ą gfufę t6chni.zną
4lwd]!'hlniejącyó ] proi3kloMny

niiłednego nap9ck l5 kVnkkieoo ńapĘĆia 0,4 kV,
I nrikab oqch l5kVio'4rvwo|ó|rcfd,ie ń|siedÓwej
Hs spylkowrcs, nniejącyĆb ] prÓia*lowanych *eji
tansfomaloroqd j'o'4 kv ńdeł pozodawjć $lefy

5)wałąPnitu rysuokoqm Nr2,.f

jekowansśacFtandomatomwa]54,4łVorazpro.
jehoMńeod.ińki ini]ńapowjetEny.
cia 15 kv d!źąĆe dÓŹopdEeniaw9mGi9 3brtryżną

podćbudowę-dopu'c €siginns ok ifejedaĆjrfuns

Śańi, 0}nłahĆyńi ze 9Eegó|oqch .o&iąań iBch.

6) dopurah. oktrif6.je *.jirErerom

*lFiusknamipanu'
7) iniekab owełednregoinb|]egon

dJ poż pageń dógoqm ktn]eją.y.h iprcjek|ow&

śĘ lo*' Lejęwpas]edrcgoqm' pouzgodnbniuf a.

3)ł ohĘbie pasa drcgowgo doput
woho{ojąrych'3f zuuąd,enkmi' apłaluĘ i oseżę

9)kiośkiWÓhośtÓją.yd3bĆjitańśio
cy.h15/0'4kVwrykonaniuwnętuorympowinnycha
cklery,owaćsięfminimaifowańymlgabaĘtmriwy'
nrcjsm archńekonjdńVń MmońDują.Yń f Óladahę

10) wyńia.y Órazwarunki agospodarcwania d €t o ttó-

Nl,,wfomrginloma.]i uzupe|nkją.y.h' niesbnowń'

11)WŹńebie3dońiiieFżego p|anUż

]' U*a a Ś eixlepuJą.eŹa$dYao
1) ń' dy łÓŚować ńelą''ńb le.hn

2) wmiejs.awą9Lowy.hłód3łcbpb rckomandujasi9q

1.Uda asięnslępują€:asady|oka iac]iocf budoqobiek
lów 3na4styki gsolgma n9j]
r) na calym obeane obletym pranem

żację obiekówenłgelyk] 9eolemalmjpodwł!nkiem:
al n]ewy$epowaiia sprcdnoś] ż p

b) spa|nknk qmagań' okaś|onyc

c) pżeprcwadrenia rcfpofnanja hwo
ana ż 'eĆhnbfńo ekonÓmtfnyĆh, !żsadnbją.yd

dl dokonŹnia o.eny oddżia|}aód' ń
jehowanel nwesrycji,

2} natrena.h ob alów 3nar$Ęr $obrma nej dopuV.
iŚtaryjno bóni..

ny.h fwiążńy.h, eksp Ółłją lwyko'2j^lyaańlem pro'
lakÓwańy.h Óhiehów eieĘelyki geÓteńJnej,

]' Uś€la si9 mn9pująGzasadyobs]u9iużnkowni|ówsyd3.
mówle|ekomuni1'..]i' oka ifacji u2ą
ekomUniteiii rcf budoqsro.i m obsżażeobjęvm p|anem:
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l) 6]ugile|ełomunira.ji ńÓsąśw ad
nbn opłaIouysie.] te *omunikłyjnyd'

2)na obYaRs objetym panom dopu9da się |okaIifa.]ę
ryt ekomunitłii'

dopułdahe|ob ta.ieD3mogąrÓl

3) na obgaus objeiim pbnem dopu9da Ś ę oka ifa.ję
nirałruklury le|ełomun k.jj

ndiÓwejeMwaruŃbm'żgńiebdń
p!9ż'ńepoziomyagkbńagnetyE
Dj' niejonh!k €9o'okeś ÓńewpĘ3pisaó *.&gó|ny.h'

4) w pą@dku budoq rÓŃeneroq
m!niła.ii, nar3ży ]g mskÓMćsok ml, gęgrymi tR$
wamj,abyuniknąćnrekoądneoowplyw!1}ńobieŁ

5)wobrebisIinii rÓżgżnkają.y.h ńtn eją.y.h iprc]ekÓ

ka.yjnyó o€ż |okó ifa.j? safek f Użą
ery b akomunjkłj m wdrunktrh okreś ńych pu e a

l) indwduanym grÓń'dzaniu odpadów wywożgniu

poa ob'arem objęłń niniejuym p|ańeń ńiejs.orym

p anu jŹkoKKd' iniiko|ejowy*,Óbjekówśa.yjnyńia.

3, Uła Ź 3iejałd Óbowiązu]ące mińi
n a.h rcf gńni.f ają.ych lwqrańb'dr d
nu)d|a po'cagó|nyó r xdróg|
l) KG.drcg€ r]asyG lo|ówi')wciągudlogikżjowej ł4

2)c drooirbŚvf ębioĘe).fom
3 lKL  d l og ]Haśy  L l | o ła  n . ) . l 5m
4) KD dńoik*yKD{do]afdowe) 15m
5) KDx .iągipie9o jezdn3.5'5n'
P@b]eg |iii i.oż9ńnicają.-yódlóqo

udowYlnieoznamne
ńa ryJnku panu)wodnies sn u do p

e9Ó inirkob]owg' KK

wńny być|oka|LÓMnepof a iniamr fÓfgr'ii.zającymipa

iony.hkhiehrym:a.

Riańi tońUń k6cy]nvmi uśa|a ŚieÓdś

9' Una|a s qasd9 @rnei żgÓdŃś.
ny.h i pR krcjów poeżeońy.h po'.

2) utf yńanbpaBm.trówpżeko]ów

sru[ury lowaą'ą.ei'
4)o *cepb.ji żńj!n pR biegU Idri rÓ4Gnicb]ą.yó rcf.

ślżyoa wk$iq Ólq3ń adminisua.]i Ś6mo2ądowej

l j.Usb asieńonwość oka|łejimiajscposlÓjÓq.hd]asa
podojo4d !b pł.

1,'Uząd,eiiańi'owóEytącymiUżyt
mU wÓbrębi. inii rcżgńniĘją.y.hte
] a ko (G ' K f ' ( L ' XD i ( 0Xnooąby ó {

3) ryhtkowÓ ż u-sadnionv.h pÓWo

5lfiehńo.h616henee{elydnym i ifo|aĆv]dyń,
6)UądEnia 3 ułm hobq' od u(iąż M
7le em3n'y mJlej 'th Iełury

nyood.]nkrdrcgdojadoqórcxdopo 8dvnav.hdz ł
|6t' apgwńbjąc i.h p €wid ową obsru9ę tomUnRacyjną

14' !śaa śię inie rofgńni.żjĄce dóg doiafdory.h (Dx
|ążąĆyó wię.sj nri dwie dzi6lki budowbńa ńa 10 m'W od
nkŚieniudolychd.ógUŚb|.s]9:
1)Ód|e9|ośćogrcdfań n]n.5modo3idrogi'
2] od|a9lość b!dVnróR min' 1o m od 6idrogi'

p'ezużylkownrkóW1s.
renów MM' MN, MU' ML' |]L]' Us msjs. po{ÓjÓĘch

a.yiiy.h do dróg woje
' fun*ciiiakgsii,oÓd.

ka]iu acie oqlÓdżeń tsru-
nań rozgEn Eąąqń Ęódloq'

n.ylelenowofneónvń jako (K p

ściodśepdwÓdpÓwBs4chusbeń

fakŹdeń ŃBdruktury KÓ ejowej PKP

rnnmtukuryKotejowej PKP

wyżn'Ea s9 na{ępująĆe kólegor]a
nóww9ranicłhadminńlEĆyjnyó c
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l) MM .Tgrcny :abuddy m|eśżbniowai u uśug.mi
Wgnn B.h t6renów MM ÓbÓW]ąa]e @enauen]e' wa

2l MN r.r.ny zabuddry mi.lzrmiowei
w96nbańtlenówMN obwiązuie pnżńadenie'wa.

3) Ml.T8'.ry z.budoq reinbkoMj
W gBni.a.h1ercnów MLÓbÓwlą4je pEałacenrs,wa

4) Mu 'T.rcny żabudóq wie|ofunk.yinel
w gżnj6d 1erenów[lU obowią,Uje

5) AUc T.rcny tonĆontacji usług '

lje puafeBnią

6)UU.Tgrcny akrywnośĆ| gBpodarcże'' uslu' bmer
.yjny.h, lćk.acylny.h, IotniskowYch' tulyńył'ych'
ofuńowo pod rcłój gospodalży
W qGni.a.h bGnów |JLJ obÓwlą,Uje pueznaa3nb' w}

7) UP'TercńY udug publicny.h
WgI'ni6.h|ercnów UPobowiąf Ujepżeh'@nt, Wa.

s) P . T.rcny premF|ową wylłó@o.ci i us|ug
W gnnicń Ie.enów PÓbÓwiĄ&j. paef naaenie'wa

9) fP. z6poły dworoko.p.lkowe
W9ranic&h brcnówzDobÓ*ią4je puazn3aen 9'wa

rol U(.Tercny kutru rclgrJn.eo
W9EniBd tercńówUKobow ąuje pzgnaoenie'Wa.

l1) us.Tmny 3pońu i..krcacl|
W gcnicań tsrcnów Us Óbodążuja pu *moen ą wa

12) Kc, c' xl kD, kD' xK.T.tnv hs końun*eyjny.h
w gradsń bDnówr(obowąuie pę*mĘml6' w&

l3) W No, ol . TercńY .nlrc*rukrury bo\ni.un.i
w9rantań tercnówińfIónrutlurybón].,ngj obÓw ą

W gńni.&ht8r6nówRobowiążUje Pneznaęan a'we

W9ńnjcaó'erenÓwzcobow ąf Uje pŹf na.rnie, wa

16) 14| zL.T.rcny leśn., b€ny |eś

W grani €ch ercnówFLobowrąuje p29iaoanre,wa'

rł nL.''.l!ny.o|n. rckomgndomn. do ża|6ś|en|a
W$anicrch brcnówf L obowiąUje eżańdmb, t.

l3) RR . Telany gÓ.pod''l.i Ąb..kigj
W9żni.ach Grendwnn obowiąłj. pmf n3cenr6.w&

l] PE . Tgreny prmvslu wydobywłego
W greni.a.hlercnówPE ohÓwiąf uje pżeżna.&nie' wa-

19) KU. igls.y uRądzsń komunikacyinY.h
W gEnicach lerenów l(U obowiązuje pnemaeani3' wa.

20l wo .T.rcńY wód ŃańFh
w grani.eh terenówWo obowiąłjs pżłnadan]e, k.

lelenów !śa a sĘ ńasępują.3

1lutżymuje Ję.alą fohiejicą 6b
, mo'iwośĆią th ńodemLeji, pędbudoq] rczbudo
q ÓEż f mbiY ŚPoŚob! uźńłoMni
żasdv' b W9a|ki0 dżi.|ania inwaśycyjns będą hie

2)rca|iża.]a fbudowY ńa dfia|cd po|ożonej wtarcna.h
ohję|yĆh sysem'm kan3|iża.ji 4maoa pod|ądenia
le]dziarłi do lych syfumów, a do ua rca[Źac]i
vch sy$mów mon ws js* iosowńle lVńda3Óryń

tb|a.]iw3wngtunsjw budynkeh płameł'iwlach.
n cnych umoź|iwiającyĆh Jk63vwne podlą'en]3

3] włUŃ]em rcJDa.ji abudowy nd dżiarcd]egl ul39u o-
wańydośęp!e]dziarkidodrcq pub i.znej,

a) drosi dojazdowado dzitslsk
nig - na eży żplo]ekiować jako drÓ9|Ó yarokości
ni € mniejsf ej ń jź wynrka lÓż pęePi3óW9Eegó nych,

inwanoróW pro]akly pÓdzhlów9runlów. z.kres pns
inenny p@]ek1u Winien ofu jmować breny.a'du
hĆe śie w 9&jed.Wie',a Wskazanfu m sposobu w|ą

nikacylneso oEf
moniwoś.i poprowadzsnia Ioka n6j si9.i ublojeń|a

5)waruńkień rca Lac]iabudoq na dzkłBFłap6w
ń]enre mhlńa nej 'qokoś.ilron

dobGnówMM,MN ,MLMU ,AUcUU]UPna  e i o | E
ś aćzuwg|ędnienism Gb eń pÓdary.hrobinowpd.
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9o p?ap sów 'aegó nych qnikaiąąch ż PreWa Bu.

6)wpzyp€dkuufupernbn a istn 9ją.
q nowo rea tow3ńyńibudynrami, ÓbÓwji4ja fuo

munjkary]nvd'rÓha-a lo|3|if eje budyńbw migY.
khychwnawią,aniu do puewatahĆegÓ U3ńuowan a
budynkowpuydańyńod. nkutasykÓmun ka.yjnej,

7]wafunr]em rea Leji,abudowv na dzia| € jan bpew
nbnb Óórcry pu eiw@żrcwej ż9odn e f pzepcamr

3)n e?hędne powbuchnie pÓ*Ójow
p€Wn]on3 wqlanta.h wyd?b|orc] df ralr] budÓw|'nej'

9) Wrunkfum rca ifa.jiŹbldoq n
nych synbo|eń MMx, UUx]ad !,yŚ

lo) ft runriem rea] ż.jjf abudory n6
śyńbo em MMoFśwykÓiónie b.dan oeo oqi.hy.h'

ll) 9łunkiem rea]taĆjjabudoq n
ńy.h3ymbÓ eń Ml\lk, MNłjestU,yśkan eufgodnien a
od,aźądcóWI n iko € jowys 1PKPs.A.)'

12lak6zuje siąwnogsniaobiekówp
bń |udz wobĘbre 9lanh drelylBchni.f ńej |jń]ie sktro.

l3] fabfuje s ę wnosćń a obia|1ów p
b'r Ud,iwoblebie gEn.ste'teńnieiej od gaf ocią.

]4) obiekly nie ńogą fuarćU.ią']w

wńŹU'ąUŚbleńiażdwónawrcfdż]a|e|'

|łd]nasunkadpl'n!
mbohm MM.llEryabufuYńiekniowlf Ńq'm]|

a) żabudÓwę mie9łaniową jednolod

b] abudowę Grugową: ohieĘ] un
a acircs6w pub|thYs oEz obigky r Użądżenb B|ug

2)pnefnadańredÓpu9a. n3pod:
')Óbiekv iUżądŹen 3 & ąanef ńleuciąi iwą 4fuór

b) g'r'że ] hne pomocni.ze obieĘ gospodaE9 m]e9ra

róW mieb nyd bądź w budynka.h wÓ|ńÓ śohry.h'
c) U teIdmgr dÓj'zdoM,mi6js.a pd{ojowe' ciągipie-

d) zi3 ań UEądzona: skvery i'e|eń.e,
a)ob]ehy uĘądzeniainnetdi!rytachni.fnej'

ljefakafbra ifa.ji:
1) zabudoq m e'kaniows] wie|ÓrcdżhBj,
2)Óbiekówwyeórczości i żemios|a Produłryjn €goomż

cja|na u.rą'iwość 4krara po:' 9ra

3. LJda|'się na*ęplkceasadyf abu

l) (nymu]esię dniskcąrbldÓwężmo: iwością je]mo
dłnkeji'.of budoq i pft budoqf f achowańień w3
.Unrówoksś ony.hwpk2),3),4)'

dÓWŹoe ubwonostojącą
3) n6 wyznaaonych krcia.h bud

Ś Ę wprowd.nielunkii ĘuFłn ają

I wrj,,amykają.ej się w gEni.a.h dżb|kI'
4)kknik]nbnswnoś.DabudoĘni6mobp@N'ory.o'3o'
5lw gl.nicach terenów MM obow ążlje zfkżz ]ora ifaą]

4budory mie9bńiÓwe] w uklad,]e 9areooWm'
ją.e ż'sady ks'anÓwF

qń pÓwhD'sFrnkć mnępuk.e qmaganló|
aldop!g*a się b!dvdkido l'5kondyona.]izmożliwo

*jl użńkowan]a podda'a'
brabs sĘdGÓwńiefwańe), pń*ej bryły budynku

c)wysokÓśćbudynku niepÓwińńŹ hyćwi9ku nń7m'

Wany.h bUdynrówn6|ełw,nosić j'ko dwtpadowei

e) kororyslyk' da.hów powhna być u
żeRonobĘfoqm'źefuono-Bg|aslym,bĘfotn'

']podda'amogąbyćdÓśW8tloneor
2lwiekśćdfia]ri pod oowqzabudo

5. odnośiie teEdóW of nażonv.h Ś
, ! j ąUs l a kńbżp | r l )  i 2 ) ' a p Ó ńad l o ;

łryjno budo' anych
lwq qdnhjący.h okeŚoweq 3qwód'

,) ndydua|nelouŹqŹdnbn aprc]a

ow1. ni.rkniow.t.

a) bUdowńtlwÓ mie'kaniowe)eddorcdzinna'
blżb!dÓW9Eketryjną,

2) pżażn'-en 3 dopusżaa ńe]
Ź)żbudowęus|ugowążoka DÓtnąwbudynksmee.

b ny.h.obigkYrUżądżniaus|ugkomercyjńysWa.
kes e hand u dekItf ńegÓ' qaśronomir' reŁre&j'

wbUdynka.hrc|noslohryó,
c),abudowęus]uqową

a|if acjr.s ówpubLiźńY.h,
d)drogidoiażdowe]ńbjs.apośojowe'
e) ob ahv i u2ądżenia hir'drukuryt.hn onej,

js,a|ł|o[a|z..ji:
l) óbudowy mie9kańiÓwe] w uk|ad,iałeregÓqm,
2)ob ehóww}MóEÓśĆiiEemios]a prcdukcyjńego

3 'U*a  a s , n s ' epu ją . e r $dy € b u

l]wie Óść dżbkiFd nową fabudowę
ńjbbudowan.juśaras ę:
')wsbźnił inenspńoś.iżbudoqn e moźe pżeko.

b)diafabudoq mie**aniow] usa|a sie..edD l wi €|



Woj8wódawa Małopo|skioqo N| 63

c)de b*powiedniqdzi8|oryh nowd] ów ML obÓdążUje Źtaf |Ók Łłji;
|any.h d|a zabudry rełreary]rc] nr6 moźe W. ńniejga r ) ŹbudÓwy żgfudÓwe',

d)uśa]asięuląmanispasalelenównieŹbldÓWaiyó 3)Óddzie ny.h budyDków ń.geynoqch ioealtyń p|a-
o9erckościronajmn ej15mwdrużgrdnicytompe*.
sU bśneqo,jeś|]dżbka budowanŹ sisiadu]azlatm 4) $/mcasoqó obi8łiów budow any.h' f qjąlł am €.

?)fomół.hneEonhznabudynkóWm ' obÓwĘłje arŹż bka|rfmjjwo mdojąryń obieków w'y'
MóEÓir l EemloŚ|a prÓdUrcyjndqo,

a)rysotośćhudyntuni8motgbyćw {ępu'ąĆewarunkiebldowy]agospoda.o-
|66ncją do 10%, w pąpadku u,updniania iŚlńieją

r)w*ańkhlen,BnośĆi żabudory

źe4sokość noqch budyńkóW będf e równ' q3o. 2)wh kość pow]au.hni qdzb|onyc
kości budynrów sąsied ńich U b ład n iaj i.h qso kośc , dow a nych d a ,abud oq |ehrs kowei nie może być mn iej

b) qso*ośó ebldoq Ekaa.yjm] nie możs być wier
3) obowiąf u]e użVmanie pas !ereiów uieebUdowanv.h

c)dachynoq.ho.ażnadbldÓwywa
wanysbudy*ówńaeżywiosićkkodwusp€dow., ieńiami'ieżei&ial

ka hudÓwŹńaŚ8iadujeżb|ińześpo|eń'
' 4) nieżbedń e pÓwie żń de pÓ"ojowe powh ny być ż p€w-

d)ło|orydyk.dańówpowiinabyćU nionewgr.iic'óqdzi6onajdziarkibudowan€j'
peMonobląforym' defuÓnÓ'Ćeq a*yń' hrązoqm' 5) ioma łchil3koniEna budYnków

dępująmwymaganra:
3)podddśżmogqbyćdośwal|on.fapomocą uramna alrysokośćbudynkówm]e9rańyó

kryiychdsfkamidwuspadoqm] UbiedńÓspadÓq nad]ź9ń,Ź'o|elanĆńdÓlo%'ejWysÓkÓści,
b) da.hy noqch ordz prebudoqwa

f)ni6efwdasĘaioŚowaiial6*Óńftri3lówqkoń.
hleweowacyjnych$/pu s]ćjarodwu- ubw]gospadows,svmstryuns,oką.]6

sid]ng, b a.hy hIk'ei i tŹpeżÓwei' zajaca się doso.
wanle mdefial'iw pÓĆhodzeni3 rodzim€go {kami3ń c)podda9amogąbyćdośw]6ion€apomo.ą ur.mna

k}aych dałkami dwuspadÓqmi Iub]edńospadoq

9)d|g.aś]9śosowan a gantówwpojęciutdryjnym d) ko|oly*yka ńdelialów wykońd
naśrcdkufrcnlowgje|eweji, być (uyń6nó W nstęplkcy.h ło|oń.h: pokryc]8

hlÓbiek} gospodarcfe mogą bYc rca fowanejało do.
budÓwa ńe ub wÓ]nonojąB' |o no bĘfoqm, qto ńae n e e]ewa.ji w ko oE ch {o

3)lomarc|nośojąry.hob].któwuslu
spodarcrych,Fwinnaspelnaćńaśeplhceqmagan!] e)n]edoea 3s ąa*osowaniajakomt€ ałówqkoń.
a)qsorość nis moźe pftkŹdać7 Ę.nioqch p 8stykory.h |]sl8w sk%cyjny.h typu

6) fo'mó wo nodojąryó obi.ków us]u
je d i ospad oq.h i wie o spa dowy.h, o j6dn 3 koqm spodarą.h' powin na s peln ać nanępująG qmaga nits
ł4Ćle nańv eńb pÓ|aĆl35o.45o, a) qsokość nis moźs pugkażać 7

ko oFvN6ń'lelia|ówqłońęan ot.hmus]bVć,har
mo n]zow na , ło|orystyką p ofośdy.h b udyn ków żo b) da.hv dwus pad owe' syń elrydne

c) ko|orynyka matsl]a|ów wYroń

4' UnŹ Ź 3je obowiążakopbt3djaen*bh pąrca|]ża.ji obiek
ws'' ldni3kow.j] heio €fkomunrkaĆ]l

a) budynki elnisrowo,r €kearyjńewu|adzieBoho9o
jąrym'

2) pżef nafl €nie dopu9ddńepod]
'I B|U9i kÓńetyjne,5|ułm fasporoj

ń MU . l.l.ny u abuddwv wi.|ofunbyjn.j
*lonomii,Gkaejiispońu, 3)pEe?n6rcn]epodśówowepod:

b)pomo.niczeobiehyoospodarcżejg'Bźewbld@ane 3)abldowąm 8Ęk3n owo.udlgowq'
| ubpąbudowanedob !dyńk Ówbqdź j ' k oob j eĘb )abudowęus lUgoWą-oh i e k v i u3

a izacj . €ów pubiĘrych' wYc€gónoś.i: oświaty'
c)drÓqldojażdÓwerńjejś.'po$o]ow 'opi.kspo|9Ęn3j,ku|tuąadminbtacjiibe.
d) ohiekly j uęądzenia hnslrur1urylachni.f nsj'
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dżbudowęudugową'obbkv]luądfeniaUńożiwia
hcaEa izeje pźrdsięw,ięć komarcy'nys oGfus|u

ń osb udu9owe0o,obs|Ugif hansowej, edukacii' ku
luŁrozł}ł'ohJu9ilurystyki,o.hronV,drowkońż

4) pźeżnaaeniedopu'fu n3 pod:
') ahudowemie9rŹn ową iednorcdf inńą,
b l Ń ] pk l vUĘodćna fwłmgżn .u (qź iwąwy1wdF

d) u]ica idrqido]ażdowg' mieFt pGtojÓwe'

l zia|.ń u2ądf Ónż: skwely lżie|eń.e,
9) ob ghy i użądzenia iinanlukurye.hn nnei

jeakaz okr?;.ti
l] abudo4 mb9bD owejwie Órodf inrer'

4) ÓMańych p|aców sk|adÓrych,

.]3lna uciążliwośćqkea eoż orc

4' Uśa|a srę mn9puhcawłunkia

] lWra'njl inEmpnÓk abudo4 n e
,) Ffuł i9nie]ąąd budydow

3rudfia proietuow,nr.h runkr' !s u
Vn|'ch nie mńiej

4) obÓwiąfuje w pąpadru aupsrniani € khieją.Vd cią.

Ko' .Ó o.naża okŹ|ż.]9
bldyDlóWm 8s,ka ńyóWn iąu ń u do pżeważdiące
w sńlow2nia budyŃów pży da

5) n]g,bedne pÓwiaE.hnie pÓłojow€

6) obowiąfujeużądanieeasówzis eni'Ó łyjnsj;dd
9ranbdżiaNWrypadku |okDeji objekdw!@órcżo
ś.i' żeńiod. prcduk.yjn.9o w sąŚ]

7) foma łchilekÓni.zna budynków p

, 'o eran.ją i0% lej ryŚołoś. ' w pźYp6dku ufupe|
ń]ania hhiekrych Ćiągówłbudoq nowo rea|DoW*

nich ubłgdniei ió Ęsoroś.j,

t.iĄył darkani dwuspadorymi ub ]adMŚDadow.

by. dEymana w nadgpują.yó robńń: pohy. e

|ońÓ bĘfoqm,wyłońEen]ee|ewac] w robra.h ŚlÓ.

e] nie dÓ&a]a sję ż{osowańiaiŹko mdłrałóWq|oń.

3) forma wolńÓ 3lÓją.y.h ohiehówu
a6.' zembsła prcdukryjn8go
na spghiać ń'dqpują.e Ęmaqania:

obb l y i y łŹmdłb l ówWykoń

Y |\oneńteii uśfuq

qi, oświaty' zdrowb' Ópiaki spo|etn €]' kU lUry i beż

'ą.e rea izeje pftds 9wzieć kom3rcyjnyó o €, uś!.

a] abUdowę mie9kŹńiową jednorcdzinną'
b) f ie ań uządżońą: z]gleń.e i Ś|wary
c]drosi,fr iejŚ.apodojoweipad nqi,

i)ÓbiekryiuuądfanlŹhłastukuryG.hni.fnei,
ujeaka,rokar;..ti:

a Óbiehów użąeeń W}fu jcoś.i i ft miośa pDdukq'negÓ'

3' Usk|a sie mśępu]ącs waruńki a

l ) udń] łojehowłVń 'Unkcji 6|U
n r&h  n i p  mn  s i n f

2) obÓWkf ui3 utłm'nja |ub kodynua.ia islńiają.sj ńi

3) foma 3rc|ilekÓniena budyń*óW

a) ĘsÓloł bldynloW UŚ|4uotny.

źącył daiąpieue]ę'
b) qsokość pÓżÓn'|ych budvn*ów n e moźe pngka

fuc qsoko.Ći budynków żÓr' izowanys pą dane]



Wojewódawa Malopo skjego Nr 63

c) dady noqdr orez pnebudorwa
waMhilofbudwnyóbUdyn*lwmbekano.us|u.
goqddwu|Ubwie|ospadowe'sym3lefns'okącs
na.hyreiia pob.is.i*,zrysuniqvm okapami,

d) dŹóy noq.h Óraż pżebudowany.h' nadbudoq
w'ny.h i fu żb!doryany.hrc|no iojąryr obbków
uślgowYch na|eł wnosió kko dwuspadowe,syme
lBiązdopuEc8ni €mjdno ]wie oŚpadoqó' o ]ed.

e) ko]orystYb mat.ia|ów 4końd
być utzymana w nas'ępują.y.h *o|orach: połryci8

ono bĘżowYm, W}końęen ee 8wcj]wto|oBchso

1l ni3dofwa a sięaśosowa.iaGko malelblówwykÓi'
dłioq.h € ewacji e *lykÓW1,ó |]s|ew e|ewrcyjny.h
typu\rdins,bra.hyrar*et i16pazowaj

4' odnośnie lelenów ozn'Eonych ry
zuh uś' 3oi'żpłt]' 2,3 a ponadto:

r) f aŃosowan]a rczwiąf ań kon*lukcyjńÓ'b!dow|'nych
Uwg gdnkją.y.h okesowewy ewywód'

,) ndywdua ngoo użoadniańb pńje

1' U*a6 sie pŹłiadenh tercnów
ktYwno&igośpod'r

caj' u!łqg kdD.qjny.h' rck.acyl

l}pueBcaD 3podnawowepodża
d ob el(ty iu2ądfgn]a Juźą.e rea i,a.iipue&ięWĘć

b) obieky ] użądrenb śUźą.e rc' iz&ji €  ów pub|ż.
ny.h,w'ża9ó ności:'dmin]sta.]i,bezp eaeńswa,
oiwhly,żdfuwia,opieł społaun9j,rufu vspońui rc

a) mbs*an a wbudÓwŹńe w Óbbłty pu9,natona pod

h)żig|eń uządf oną: że eńca i śtw.v
Ć) 'e|eń Ó fUnrcJaĆh DÓ eyjnych'
d)U teidlog]doFżdowg'ciągipis'eircwerowe,
3) pad^ing] n]ebęd ne do obs|ug Wnaoonvd a€nów UU,
n obiak1y i u2ądzsnia rniia*ruk1U'1 leónicznej'

jeżd*6zlok3 izacj:
l) odĘbnejżabudÓwy m]e*kan]owej,

3)zaspo|óWgaEłboksoq.h'
4 odd,3 ny.h budynl'ówmagafyno

3, Una]a srę ns'epuh.ewaruń|lża

1lńinima|na powież.hnia ]arą Da|.ł p
UżądżonąĘńosi30łópÓwiedrnidf brNi budow ans],

2l dżbędie powieżón]epodojowe
niÓneW granta.h W}dzie]onaj działki budow|anej,

3l dop!*ed śię |o|a|Lacj9 lymnaso
ia wrokiej j'kości

4l Óbowiąa)e UżądhG ogólrcdo*ępnaj E9ścid,a|k
obleku B|UgÓwego z dśĘowmram , e mi u4dbre]
06z € emedów ma]ajarchitsk1ue naw'eżónl' oświe

.hrfuńk.jÓna nyĆh
oBf jednorcdnej1omie p aŚ'Vdńej'

5)'oma arch]lgHoniczna budynków u
spg|niac nanepują.6 4ma!anb:
al qsotość budynków, ża wYją tm obieklów iedno.

kondY'na.yjny.h,niemoźebyćwĘban]ź9ń,lÓ *
mn.rądo 20%tejwysÓrÓśr;wpżYpadru fupahid.
n a kinreją.yóĆiąqowżbldÓurynÓwd rea Lotur
ńibudynkamidopuetas]ęzmianęWsołoś.ty.h

b) da chy dwu. |u b wis ospadow6 sym otryane bądź j6d nÓ'
spadowe o jednaroqm rą.ie nehyreniapo]aĆ]'f do.
pu'.aiigmda.hówpulpńowY.hÓdÓn]eqsanyką,

.lrÓlolyśyŁa ńaIeiarówwykoń€eiiotdr e fu'.j] i po.

s$/łąmal8ra|ówryłońuenio4.hfabudoqżoka
if owmqwbef eÓł.dnimoedm|U,

d) nie dof wa|. sięza*osowania jako mals a]ówqkoń
Eanioqch pkslykoq.h istsw srswaryjnv.h rvp!
sidin9,b ehyra kbj iłapeżow.j,

bo 6m UUx obowiąfujq

l) asIŃowańia rcżwjąDń komtuhyjńÓ'buddwany.h
uwżg|ędniającydr otr6oweq|eqwód,

2) hdPidu6Liago uzg'dnianb prcj €

r) pzanausnis pod$awows pod:
a)obrehv uządżeiia s|uźącg rcŹ|De]i c ów eub]l.ż'

nv.h' w gdegóhos.] adńhńrŹcJr' beżpkdemlM,
dśwh'' ÓĆhrony zd.owia, opieli 3po|eenej, h|lury.

2) pżef na.Żeniedopu9.u ngpod:
a) okaifa.]3 obieków3pÓńu] rekeacji,

c) d'o9i dojafdowe, dą9lpie9Ó jef

d) Óhiekly i Utrądżeńra ńtanrukfu l.y'e.hnięńej,
e| ż]e|eń oiud.]a.h Lohcyjnyó'
f ) zh €ń u?ądf ona i ad?aw]3nk'

2'Uśa|asiena{gpują.s,a$dyfabu

l)DiedopueEasię o*!rćcjjoddz]e nwhbudynkówmi6sł

2) obsługąp$kingową nory.hobi.h
łapswnkćw graniceh dfiarkido rlóruj użY1kowiik

3) makryma na powignchniaabudoqkubalurcwsj może
qnosić30% powisuchnilerenu |JĘ

a) powreżónie podojower manewrc
iybv.fapenionewglańta.hpoŚż

5) w żagospodłowańlu |erenów nó|eł 9l60wać żid|eń
o funł.ja.hizo|acy]no€s€tyEny.h,

6)foma arch]laklon ęna budynrów
sp3|niaó n6lępującs rymagania]
a)wysÓrośćÓbieku nie mÓźe hyć więkŹ niź lom'
b) daĆhydwuspadÓwe symelrydńe Ub jednospadowe'

Ó jadnakÓWyń kąda nŹĆhy|enia po|oĆl, ż dÓPtele.
n]em dó.hóW pdpiioq.h ośonięĘó 'Ę&, W pry.
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p ' nu symbo3mP 'TednywY fu ó@ś. ' i u Jug 'w i ym
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