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1.
Strefy
komunikacji
kolejowej.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Utrzymuje si podstawowy układ komunikacji kolejowej gminy Rzezawa, któr  stanowi  :
a) zelektryfikowana linia kolejowa Kraków - Medyka,
b) stacja PKP – Rzezawa,
c) obiekty obsługi ruchu kolejowego.
2. Polityka przestrzenna.
1) Przestrzeganie ogranicze  zwi  zanych z zachowaniem odległo  ci obiektów kubaturowych o ró nych funkcjach od tras i urz dze  komunikacji kolejowej - zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 r.
(zmieniaj  ce rozporz dzenie w sprawie okre lenia odległo  ci i warunków dopuszczaj  cych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania
robót ziemnych, budynków lub budowli w s  siedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urz dzania i utrzymywania zasłon od  nie nych i pasów przeciwpo arowych).
2) Ze wzgl du na warunki techniczne zw. z funkcjonowaniem linii kolejowej obowi  zuje zakaz zabudowy nie zw. z obsług  ruchu kolejowego w pasie 20 m od granicy terenów kolejowych (strefa techniczna).
3) Ze wzgl du na uci   liwo   trasy kolejowej obowi  zuje linia zabudowy - 120 m od
skrajnego toru kolejowego (strefa uci   liwo  ci).
4) W strefie uci   liwo  ci poza terenami zw. z przebiegiem i obsług  trasy dopuszcza
si ziele  izolacyjna parkow  oraz uprawy specjalne - dog szczanie obszarów K37ZI,
ZP,RT,MUS – K44ZI,ZP,RT,MUS wył cznie za zgod  i na warunkach okre lonych
przez wła  ciwego zarz dc .
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa uci   liwo  ci linii kolejowej: NR 17.

KKT

2.
Strefy
komunikacji
drogowej.

KDT

1. Ustalenia podstawowe.
1) Droga krajowa - projektowana autostrada nr A 4 Kraków – Tarnów:
a) klasa techniczna: A (autostrada),
b) parametry techniczne - wg opracowa  specjalistycznych,
c) zasadnicze wyposa enie:
- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu - docelowo: dwie jezdnie po trzy pasy ruchu,
d) szeroko   w liniach rozgraniczaj  cych - wg rysunku planu,
e) orientacyjne strefy oddziaływania:
E - strefa oddziaływa  ekstremalnych 20 m od kraw dzi jezdni.
A - strefa zagro e  50 m od kraw dzi jezdni (ozn. na rys. planu).
B - strefa uci   liwo  ci 150 m od kraw dzi jezdni (ozn. na rys. planu).
2) Droga krajowa nr 4 Kraków - Tarnów:
a) klasa techniczna: GP (główna, ruchu przyspieszonego) - zgodnie z Zarz dzeniem
nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie
ustalanie klas dróg krajowych,
b) parametry techniczne: zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) szeroko w liniach rozgraniczaj cych: 40 m, w dostosowaniu do linii zaj to  ci
terenu okre lonej do decyzji WZ i ZT przebudowy drogi krajowej na odcinkach, gdzie
jest wymagana wi ksza zaj to   terenu – zgodnie z rysunkiem planu,
d) linia zabudowy wg rysunku planu:
- w terenach zabudowanych (przy dokonywaniu uzupełnie  w zabudowie istniej  cej)
min. 40 m. od kraw dzi jezdni pod warunkiem zapewnienia skutecznej ochrony
przed oddziaływaniem drogi, po uzyskaniu pozytywnej opinii GDDKiA Oddział
w Krakowie (strefa 17A),
- w terenach niezabudowanych tj. min. 80 m od kraw dzi jezdni (strefa 17B),
3) Droga powiatowa nr 43102 Bochnia - U cie Solne (klasa techniczna istniej ca – Z),
a) klasa techniczna projektowana: GP (ł  cznik pomi dzy projektowanym w złem
autostradowym, a drog  krajow nr 4),
b) parametry techniczne:
- pas drogowy w liniach rozgraniczaj  cych - 30m zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999
r. nr 43, poz. 430),
c) linia zabudowy: 40 m od kraw dzi jezdni (ozn. na rys. planu jako strefa Nr 17
wzdłu drogi).
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4) pozostałe drogi powiatowe KL. Z (zbiorcze):
a) teren zabudowany:
- szeroko   jezdni: 6,5 - 7,0 m,
- szeroko   pasa drogowego w liniach rozgraniczaj  cych: min. 20,0 m,
(15,0 - 20,0 m w szczególnych przypadkach),
- odległo   zabudowy od kraw dzi jezdni: min. 8 m,
b) teren niezabudowany:
- szeroko   jezdni: 5,5 - 6,0 m,
- szeroko   pasa drogowego w liniach rozgraniczaj  cych: min. 20,0 m,
- odległo   zabudowy istn. od kraw dzi jezdni: w liniach zabudowy,
- odległo   zabudowy proj. od kraw dzi jezdni: min. 20,0 m,
5) drogi gminne KL L (lokalne):
a) teren zabudowany:
- szeroko   jezdni: 5,0 m - 6,0 m,
- szeroko   pasa drogowego w liniach rozgraniczaj  cych: min. 12,0 m,
- odległo   zabudowy od kraw dzi jezdni: 6,0 m,
b) teren niezabudowany:
- szeroko   jezdni: 5,0 - 5,5 m,
- szeroko   pasa drogowego w liniach rozgraniczaj  cych: min. 15,0 m,
- odległo   zabudowy istn. od kraw dzi jezdni: w liniach zabudowy,
- odległo   zabudowy proj. od kraw dzi jezdni: min. 15,0 m.
6) drogi gminne KL D (dojazdowe):
a) teren zabudowany:
- szeroko   jezdni
4,5 - 5,0 m (dwupasowe),
3,0 - 3,5 m (jednopasowe),
- szeroko   pasa drogowego w liniach rozgraniczaj  cych: min. 10,0 m,
(8,0 - 10,0 m w szczególnych przypadkach),
- odległo   zabudowy od kraw dzi jezdni: 6,0 m,
b) teren niezabudowany:
- szeroko   jezdni
5,0 – 5,5 m (dwupasowe),
3,0 – 3,5 m (jednopasowe),
- szeroko   pasa drogowego w liniach rozgraniczaj  cych: min. 15,0 m,
- odległo   zabudowy istn. od kraw dzi jezdni: w liniach zabudowy,
- odległo   zabudowy proj. od kraw dzi jezdni: min. 15,0 m.
7) drogi gminne KL D (O) dojazdowe osiedlowe: o ni szych parametrach od dróg
gminnych KL D dojazdowych – wg przepisów szczególnych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi zuj ce normy i zarz dzenia:
a) decyzja Wojewody Tarnowskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4 Kraków –
Tarnów znak NBUA-7531/38/1-10/98 nr 1/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. i nr 2/98 z dnia
24 grudnia 1998 r oraz decyzj  Prezesa Urz du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr
GP –1/A-4/25/EM-A /98/86 z dnia 1.06. 1999r.
b) zarz dzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8.12.2002 r.
w sprawie ustalenia klas dróg krajowych,
c) powi  zania układu dróg ni szej kategorii z drog  krajow  – zgodnie z §9 Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),
d) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r Nr 71, poz. 838 z pó n. zm.),
e) Umowa Europejska o głównych drogach ruchu mi dzynarodowego (AGR), Genewa
dnia 15 listopada 1985 r (Dz. U. 85.10.35) w sprawie lokalizacji reklam – wzdłu drogi
DK 4 reklamy nie powinny by  lokalizowane w odległo  ciach bli szych ni wyznaczona linia zabudowy,
2) Warunki lokalizacji inwestycji w terenach przylegaj cych do drogi krajowej
nr 4:
a) zakaz stosowania zjazdów w terenach, gdzie szczegółowe warunki zagospodarowania wskazuj  inny sposób obsługi komunikacyjnej,
b) w terenach ju zagospodarowanych ilo   zjazdów ograniczona, z mo liwo  ci  ich
stosowania w wyj  tkowych przypadkach, pod warunkiem uzyskania zgody GDDKiA
Oddział w Krakowie,
c) odległo  ci zabudowy:
- dla zabudowy mieszkaniowej w terenach dotychczas niezagospodarowanych – poza
stref  uci   liwo  ci drogi wyznaczan  w planie, to jest min. 80 m od kraw dzi jezdni,
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- w terenach zagospodarowanych, przy dokonywaniu uzupełnie  w zabudowie istniej  cej – min 40 m od kraw dzi jezdni pod warunkiem zapewnienia skutecznej ochrony
przed oddziaływaniem drogi, po uzyskaniu pozytywnej opinii GDDKiA Oddział
w Kraków.
d) lokalizacje stacji paliw przy drodze krajowej nr 4 powinny by  uzale nione nie tylko
od przepisów ochrony  rodowiska, ale równie od zachowania zgodno  ci z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,
w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 1999 r., nr 43, poz. 430).
e) strategiczne tereny inwestycji perspektywicznych (strefa 21-UP,UC) poło one przy
drodze krajowej nr 4 wymagaj  opracowania koncepcji zagospodarowania dla całych
obszarów w zakresie obsługi komunikacyjnej z wykluczeniem dost pu do drogi krajowej poprzez zjazdy – przy konieczno  ci powi  zania wewn trznego układu komunikacyjnego z drog  krajow  - koncepcja zagospodarowania tych terenów wymaga
uzgodnienia z GDDKiA Oddział w Krakowie.
f) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MUS usytuowane wzdłu drogi krajowej
w obr bie strefy uci   liwo  ci 17B wymagaj  wydzielenia dla dojazdów dróg wewn trznych z mo liwo  ci  ich podł  czenia do drogi krajowej nr 4, w miejscach wskazanych na rysunku planu, przy czym lokalizacje obiektów wzdłu drogi krajowej nr 4
na terenach MUS w strefie nr 17B i na obszarach strategicznych w obr bie strefy
21-UP,UC winna by  poprzedzona realizacj  wewn trznego układu komunikacyjnego
oraz budow  lub przebudow  wł  cze  do drogi krajowej na warunkach okre lonych
przez GDDKiA Oddział w Krakowie.
g) powi  zania układu dróg ni szej kategorii z drog  krajow  zgodnie z §9 Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),
4. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu.
-A
(proj. autostrada A4),
- DK 4 (droga krajowa nr 4),
- DP (drogi powiatowe),
- DG-L (drogi gminne lokalne),
- DG-D (drogi gminne dojazdowe),
- DG-D (O) (drogi gminne dojazdowe, osiedlowe).

3.
cie ki rowerowe.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Realizacja  cie ek rowerowych winna by  poprzedzona projektem technicznym
w nawi  zaniu do istniej  cej sieci tras i szlaków turystycznych lokalnych i ponadlokalnych z uwzgl dnieniem warto  ci przyrodniczych oraz kulturowo-krajobrazowych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Projektowane  cie ki rowerowe sytuowane wzdłu dróg publicznych winny przebiega  wydzielonych trasami w obr bie pasów drogowych za zgod  stosownego zarz dcy drogi – zgodnie z przepisami szczególnymi.
2) Dopuszcza si sytuowanie  cie ek rowerowych wydzielonych trasami z terenów
prywatnych (drogami wewn trznymi) – szczególnie w rejonach o walorach rekreacyjnych.
3) Szeroko    cie ki rowerowej powinna wynosi  :
a) ok. 1,5 m – dla jednego kierunku,
b) ok. 2,0 m – dla dwóch kierunków,
c) ok. 2,5 m – gdy poza funkcj  obsługi ruchu rowerowego pełni rol ci  gu pieszego.
3. Obowi zuj ce normy i zarz dzenia.
1) Sytuowanie i kształtowanie  cie ek rowerowych winno by  zgodne z Rozporz dzeniem Ministra Turystyki i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Strefy ochrony
przed hałasem.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Ustala si obowi  zek ochrony akustycznej obszaru gminy.
2) Za obszary najbardziej zagro one hałasem uznaje si tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, rzemie lniczej oraz tereny wypoczynkowo-rekreacyjne.
2. Polityka przestrzenna.
1) Ustala si obowi  zek ochrony przed hałasem poprzez:
a) lokalizacj obiektów mog  cych by  uci   liwymi akustycznie dla otoczenia w miejscach do tego przeznaczonych,
b) prawidłowe lokalizowanie parkingów, placów postojowych, przystanków autobusowych w stosunku do poszczególnych stref funkcjonalnych obj tych ochron  przed
hałasem (na obrze ach, w pasach drogowych, w miejscach wydzielonych),
c) realizowanie ekranów akustycznych wzdłu tras komunikacyjnych uci   liwych dla
otoczenia (krzewy,  ywopłoty, ogrodzenia w formie ekranów akustycznych),
d) przestrzeganie prawidłowo ustalonych linii zabudowy oraz korygowanie ich w wypadku przekrocze  nat  e  hałasu (w wyniku bada  kontrolnych),
e) wyposa enie istniej  cej zabudowy zlokalizowanej w s  siedztwie dróg ponadlokalnych w tłumi  ce  rodki ochronne (potrójne szklenie okien, izolacje akustyczne
 cian, usługi w parterach budynków pi trowych itp.),
f) wykształcenie mechanizmów finansowania kontroli nat  e  hałasu w poszczególnych strefach funkcjonalnych gminy,
g) zobowi  zanie jednostek organizacyjnych korzystaj  cych z maszyn lub urz dze 
mog  cych powodowa  powstawanie wibracji, oddziałuj  cych ujemnie na otaczaj  ce budynki i ludzi w budynkach, dla stosowania odpowiednich  rodków technicznych eliminuj  cych lub ograniczaj  cych przenikanie wibracji do  rodowiska,
h) ograniczenie przenikania hałasu i wibracji do  rodowiska przy wykonywaniu robót
budowlanych polegaj  cych w szczególno  ci na modernizacji i remoncie dróg.
2) Przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, organ gminny rozgraniczaj  c tereny o ró nym przeznaczeniu, winien okre li  dla nich dopuszczalne poziomy
hałasu (zgodnie z aktualnymi przepisami).
3) W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczalne poziomy hałasu dla danego terenu organ gminny winien ustala  na podstawie faktycznego stanu zagospodarowania i u ytkowania terenu, w trybie przewidywanym aktualnym ustawodawstwem.
4) Przy prowadzeniu polityki przestrzennej nale y stosowa  Rozporz dzenie Ministra
rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r.
– wykaz 1, wykaz 2 - § 17, tabela 5, L.p. 2.1., L.p. 2.2.
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Dopuszczalne poziomy hałasu w  rodowisku powodowanego przez
poszczególne grupy ródeł hałasu, z wył  czeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, l  dowania
i przeloty statków powietrznych – wykaz 1.

Dopuszczalny poziom hałasu wyra ony równowa ny poziomem
d wi ku A w dB

Przeznaczenie terenu

Drogi lub linie kolejowe* -tak e
torowiska kolejowe poza pasem
drogowym
dzie  przedział
czasu
odniesienia
T= 16h

Noc przedział
czasu
odniesienia
T= 8h

Pozostałe obiekty
i grupy ródeł hałasu

dzie  przedział czasu
odniesienia
T= 8h

noc przedział
czasu
odniesienia
T= 1h

1.

A. Obszary A ochrony
uzdrowiskowej.
B. Tereny kompleksów
szpitalnych na obrze ach miasta i poza nim.

50

40

40

35

2.

A. Tereny wypoczynkowo
– rekreacyjne poza
miastem.
B. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
C. Tereny zabudowy
zwi  zane ze stałym
wielogodzinnym
pobytem dzieci i
młodzie y.
D. Tereny domów opieki.
E. Tereny szpitali w miastach.

55

45

45

40

3.

A. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego.
B. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemie lniczymi.
C. Tereny zabudowy
zagrodowej.

60

50

50

40

4.

A. Tereny w strefie  ródmiejskiej miast powy ej
100 tys. mieszka  ców
ze zwart  zabudow 
mieszkaniow  i koncentracj  obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych.

65

55

55

45

Na podstawie Rozporz dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r.
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Dopuszczalne poziomy hałasu w  rodowisku powodowanego przez
linie elektroenergetyczne oraz starty, l  dowania i przeloty statków
powietrznych – wykaz 2.

Starty, l  dowania oraz przeloty statków
powietrznych

Długotrwały  redni poziom
d wi ku A
Przeznaczenie terenu.

Ekspozycyjny
poziom
d wi ku A

Linie
elektroenergetyczne

Pozostałe obiekty
i grupy ródeł hałasu

Pora dnia
przedział
czasu odniesienia T=16h

pora nocy
przedział
czasu odniesienia
T=8h

pora nocy

pora dnia
przedział
czasu
odniesienia T=16h

pora nocy
przedział
czasu
odniesienia
T=8h

1.

A. Obszary A ochrony
uzdrowiskowej.
B. Tereny szpitali, domów
opieki, zabudowy zwi  zanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzie y.

55

45

83

45

40

2.

A. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednoi wielorodzinnej oraz
zabudowy zagrodowej.
B. Tereny wypoczynkowo
- rekreacyjne poza miastem.
C. Tereny zabudowy
zwi  zane ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie y.
D. Tereny domów opieki.
E. Tereny szpitali w miastach.

60

50

83

50

45

Na podstawie Rozporz dzenia Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r.
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3.

Strefy ochronne
lokalnych uj 
wody, obszary
ochrony ródeł,
strefy techniczne
sieci
wodoci  gowych.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wprowadza si obowi  zek generalnego uporz dkowania gospodarki wodno ciekowej na obszarze gminy zgodnie z obowi  zuj  cymi przepisami.
2) Strefy ochronne uj  wód na obszarze gminy Rzezawa mog  by  wyznaczone na
wniosek i koszt wła  ciciela uj cia przez organ wła  ciwy do wydania pozwolenia wodno-prawnego lub dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej,
3) ródła o potencjalnych mo liwo  ciach wykorzystania lub tereny w obr bie rzek
i potoków o przydatno  ci dla realizacji uj  wód (infiltracyjnych i innych) winny by 
chronione przed zabudow  dla ew. wykorzystania w okresie perspektywicznym
z uwzgl dnieniem rezerwy terenu dla wyznaczenia stosownych stref ochronnych.
2. Strefy oraz obszary ochronne - zasady ustawowe.
(Prawo wodne Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001r)
1) W celu zapewnienia odpowiedniej jako  ci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludno ci w wod
przeznaczon  do spo ycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagaj  cych
wody wysokiej jako  ci, a tak e ze wzgl du na ochron zasobów wodnych, mog  by 
ustanawiane:
a) strefy ochronne uj  wody,
b) obszary ochronne zbiorników wód  ródl  dowych.
2) Stref ochronn  uj cia wody, zwan  dalej "stref  ochronn  ", stanowi obszar, na
którym obowi  zuj  zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie u ytkowania gruntów
oraz korzystania z wody.
3) Stref ochronn  dzieli si na teren ochrony:
a) bezpo  redniej,
b) po  redniej.
4) Dopuszcza si ustanowienie strefy ochronnej obejmuj  cej wył  cznie teren ochrony
bezpo  redniej, je eli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi,
hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczn  ochron ujmowanej
wody.
5) Na terenie ochrony bezpo  redniej uj  wód podziemnych oraz powierzchniowych
zabronione jest u ytkowanie gruntów do celów nie zwi  zanych z eksploatacj  uj cia
wody.
6) Na terenie ochrony bezpo  redniej uj  wód nale y:
a) odprowadza  wody opadowe w sposób uniemo liwiaj  cy przedostawanie si ich do
urz dze  słu  cych do poboru wody,
b) zagospodarowa  teren zieleni  ,
c) odprowadza  poza granic terenu ochrony bezpo  redniej  cieki z urz dze  sanitarnych, przeznaczonych do u ytku osób zatrudnionych przy obsłudze urz dze  słu  cych do poboru wody,
d) ograniczy  do niezb dnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urz dze  słu  cych do poboru wody.
7) Teren ochrony bezpo  redniej nale y ogrodzi  , a jego granice przebiegaj  ce przez
wody powierzchniowe oznaczy  za pomoc  rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stoj  cych lub pływaj  cych; na ogrodzeniu oraz znakach nale y
umie ci  tablice zawieraj  ce informacje o uj ciu wody i zakazie wst pu osób nieupowa nionych.
8) Na terenach ochrony po  redniej mo e by  zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynno  ci powoduj  cych zmniejszenie przydatno  ci ujmowanej
wody lub wydajno  ci uj cia, a w szczególno  ci:
a) wprowadzanie  cieków do wód lub do ziemi,
b) rolnicze wykorzystanie  cieków,
c) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych,
d) stosowanie nawozów oraz  rodków ochrony ro  lin,
e) budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych,
f) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych,
g) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz t,
h) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji,
a tak e ruroci  gów do ich transportu,
i) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych,
j) mycie pojazdów mechanicznych,
k) urz dzanie parkingów, obozowisk oraz k  pielisk,
l) lokalizowanie nowych uj  wody,
ł lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierz cych.
9) Na terenach ochrony po  redniej uj cia wody podziemnej, oprócz zakazów lub
ogranicze  , o których mowa w pkt. 8) mo e by  zabronione lub ograniczone:
a) wydobywanie kopalin,
b) wykonywanie odwodnie  budowlanych lub górniczych.
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10) Na terenie ochrony po  redniej uj cia wody powierzchniowej, oprócz zakazów lub
ogranicze  , o których mowa w pkt. 8) mo e by  zabronione lub ograniczone:
a) lokalizowanie budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego,
b) u ywanie samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych,
c) urz dzanie pryzm kiszonkowych,
d) chów lub hodowla ryb, ich dokarmianie lub zan canie,
e) pojenie oraz wypasanie zwierz t,
f) wydobywanie kamienia,  wiru, piasku oraz innych materiałów, a tak e wycinanie
ro  lin z wód lub brzegu,
g) uprawianie sportów wodnych,
h) u ytkowanie statków o nap dzie spalinowym.
11). Na wła  cicieli gruntów poło onych na terenie ochrony po  redniej mo e by  nało ony obowi  zek stosowania odpowiednich upraw rolnych lub le nych, a tak e zlikwidowania nieczynnych studni oraz, na ich koszt, ognisk zanieczyszcze  wody.
12) Przy ustalaniu zakazów, nakazów i ogranicze  dotycz cych u ytkowania gruntów
na terenie ochrony po  redniej nale y uwzgl dni  warunki infiltracji zanieczyszcze  do
poziomu wodono  nego, z którego woda jest ujmowana.
13) Teren ochrony po  redniej uj cia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania
uj cia wody; je eli czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do uj cia jest
dłu szy od 25 lat, strefa ochronna powinna obejmowa  obszar wyznaczony 25-letnim
czasem wymiany wody w warstwie wodono  nej.
14) Teren ochrony po  redniej uj cia wód podziemnych wyznacza si na podstawie
ustale  zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego uj cia.
15) Stref ochronn  uj cia wód powierzchniowych okre la si tak, aby trwale zapewni  jako   wody zgodn  z przepisami oraz aby zabezpieczy  wydajno   uj cia wody.
16) Stref ochronn  wyznacza si na podstawie wyników przeprowadzonych bada 
hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych obszaru zasilania uj cia.
17) Strefa ochronna uj cia wody z potoku górskiego lub z górnego biegu rzeki mo e
obejmowa  cał zlewni cieku powy ej uj cia wody.
18) Obszary ochronne zbiorników wód  ródl  dowych, zwane dalej "obszarami
ochronnymi", stanowi  obszary, na których obowi  zuj  zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie u ytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacj  .
19) Na obszarach ochronnych mo na zabroni  wznoszenia obiektów budowlanych
oraz wykonywania robót lub innych czynno  ci, które mog  spowodowa  trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególno  ci lokalizowania inwestycji zaliczonych
do przedsi wzi  mog  cych znacz co oddziaływa  na  rodowisko.
20) Obszar ochronny ustanawia, w drodze rozporz dzenia, dyrektor regionalnego
zarz du gospodarki wodnej, na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
3. Sieci wodoci gowe.
1) Sieci wodoci  gowe winny by  realizowane zgodnie z obowi  zuj  cymi przepisami:
a) odl. wodoci  gu magistralnego do φ500 od zabudowy: min. 5,0 m,
b) odl. wodoci  gu rozdzielczego do φ250 od zabudowy: min. 3,0 m,
2) Wszelkie odst pstwa od zasad ustawowych nale y uzgodni  z wła  ciwym zarz dc .
4. Polityka przestrzenna.
1) Strefy ochronne uj  wody na obszarze gminy z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym:
a) dec. Starosty Powiatu Boche  skiego z dnia 17 lipca 2000 r., znak: OS.H.6224/19/4
/2000, na pobór wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Szkółkarskiego w Jodłówce ze studni wierconej zlokalizowanej na terenie tego Gospodarstwa, wa ne do
31.12.2010 r. – strefa ochrony po  redniej nie została wyznaczona, strefa ochrony
bezpo  redniej: obszar 0,09 ha (30,0 x 30,0m) w granicach ogrodzenia,
b) dec. Woj. Tarnowskiego z dnia 22 stycznia 1977 r, znak: LRS gw-p-R-7211/2/76,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych dla
potrzeb fermy hodowlanej Krakowskich Zakładów Drobiarskich w Krakowie dla studni
gł binowych nr 1 i 2 zlokalizowanych na terenie fermy we wsi Okulice – strefy ochrony
bezpo  redniej stanowi  obszary:
- dla studni NR 1 – 10,0 m x 10,0 m (w granicach ogrodzenia),
- dla studni NR 2 – 20,0 mx x 20,0 m (w granicach ogrodzenia),
strefy ochrony po  redniej o zasi gu 20 m od stref ochrony bezpo  redniej,
c) w strefach ochrony bezpo  redniej studni S – I w Jodłówce oraz studni NR 1 i NR 2
w Okulicach obowi  zuje zakaz u ytkowania gruntów do celów nie zwi  zanych z eksploatacj  uj cia wody,
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d) w strefach ochrony studni NR 1 i NR 2 w Okulicach obowi  zuj  zakazy:
- zakładania cmentarzy,
- wykonywania wierce  i odkrywek,
- gromadzenia  cieków i składowania odpadków, które mog  spowodowa  zanieczyszczenie wód,
- wykonywania jakichkolwiek innych robót lub czynno  ci, które mogłyby zmniejszy 
u yteczno   wody,
- stosowania  rodków ochrony ro  lin oraz nawo enia gruntów nawozami mineralnymi lub naturalnymi.
2) Decyzja Woj. Tarnowskiego z dnia 4 czerwca 1997 r., znak: OS.VI.3.6210/52/97,
w sprawie terminu wa no  ci pozwolenia wodno-prawnego wyd. dec. Woj. Tarnowskiego z dnia 22 stycznia 1977 r, znak: LRS gw-p-R-7211/2/76, okre la termin wa no ci decyzji do dnia 31.12.2005 r.
5. Ustalenia graficzne strefowe na rysunku planu:
- nie wyznacza si graficznie.

4.

Strefy
oddziaływania
oczyszczalni
 cieków, wysypisk
 mieci,
strefy techniczne
sieci
kanalizacyjnej.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona obszaru gminy przed niekorzystnym oddziaływaniem urz dze  sanitacyjnych.
2) Ustala si obowi  zek prowadzenia wła  ciwej gospodarki wodno-  ciekowej, szczelnego systemu odprowadzania i oczyszczania  cieków oraz odpowiedniego systemu
gromadzenia, utylizacji i wywozu odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych z obszaru gminy.
2. Polityka przestrzenna.
1) Lokalizacja obiektów i sieci słu  cych odprowadzaniu i oczyszczaniu  cieków oraz
sytuowanie wysypisk  mieci winny by  podporz dkowane wymogom szeroko poj tej
ochrony obszaru (oczyszczalnie  cieków, przepompownie  cieków, zlewnie, sie kanalizacyjna).
2) Strefy sanitarne oraz postulowane obszary ograniczonego u ytkowania (o.o.u.) dla
urz dze  infrastruktury sanitarnej.
a) Istniej ce oczyszczalnie  cieków:
wie Borek - A 12NO (oczyszczalnia istniej  ca do rozbudowy)
przepustowo   QI = 190 m 3/d,
wie Rzezawa - K 31NO
3
przepustowo   QI = 50 m /d (oczyszczalnia w perspektywie do przekształcenia na
przepompownie  cieków),
b) Projektowane oczyszczalnie  cieków:
wie Borek - A 12NO (oczyszczalnia istniej  ca do rozbudowy):
3
projektowana przepustowo   Qp = 400 m /d, postulowany o.o.u. – 100 m.
wie Okulice - I 8NO,
projektowana przepustowo   Qp = 500 m 3/d, postulowany o.o.u. - 130 m.
wie Bratucice – B 8NO,
3
projektowana przepustowo   Qp = 500 m /d, postulowany o.o.u. - 130 m.
lokalizacja alternatywna: do oczyszczalni I 8NO - we wsi Okulice.
3) Pozostałe strefy sanitarne:
- zlewnie  cieków, przepompownie  cieków – w zale no  ci od rodzaju urz dzenia,
- składowanie nieczysto  ci stałych w terenie i na pola asenizacyjne: do 1000 m - dla
obecnego składowiska odpadów komunalnych z rezerw  na rozbudow okre la si
postulowany o.o.u. 500 m od granicy terenu składowiska.
4) Sie kanalizacyjna.
a) Sie kanalizacyjn  nale y realizowa  zgodnie z obowi  zuj  cymi przepisami
w uzgodnieniu z wła  ciwym zarz dc  sieci.
5) Zabrania si wprowadzania  cieków do:
a) wód podziemnych,
b)  ródl  dowych wód powierzchniowych i do ziemi, je eli byłoby to sprzeczne z wymogami wynikaj  cymi z ustanowienia strefy ochronnych ródeł i uj  wody,
c)  ródl  dowych wód powierzchniowych w obr bie zorganizowanych k  pielisk i pla
publicznych oraz w strefie 1 km od ich granic,
d) jezior bezodpływowych,
e) jezior i ich dopływów na odcinkach 3 km od uj cia do jeziora, je eli dotychczas
 cieki nie były do nich wprowadzane,
f) ziemi na obszarach płytkiego wyst powania u ytkowanych wód podziemnych przykrytych utworami przepuszczalnymi.
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6) Przy wprowadzaniu  cieków do wód płyn  cych, stoj  cych, ziemi i cieków wodnych
stanowi  cych urz dzenia melioracji wodnych winny by  spełnione wymagania ustawowe warto  ci wska ników zanieczyszcze  - zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
rodowiska z 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków, jakie nale y spełni  przy
wprowadzaniu  cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla  rodowiska wodnego.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rys. planu:
- tereny rolne w strefach oczyszczalni  cieków oraz składowisk odpadów RT,
strefa NR 17

5.

Strefy sanitarne
cmentarzy.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Dla terenów cmentarzy obowi  zuj  nast puj  ce ograniczenia:
a) odległo   od obszarów zabudowy wyposa onych
– 150 m.
wył  cznie w studnie indywidualne
b) odległo   od obszarów zabudowy wyposa onych
w zbiorcze sieci wodno-kanalizacyjne
– 50 m.
2) W obr bie stref sanitarnych cmentarzy obowi  zuje zakaz zabudowy kubaturowej,
dopuszcza si ziele  parkow  oraz uprawy specjalne – uzgodnione ze słu bami
ochrony sanitarnej.
2. Polityka przestrzenna.
1) W prowadzeniu polityki przestrzennej nale y kierowa  si Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 25 sierpnia 1959r. (Dz. U. nr 52, poz. 315) lub innymi obowi  zuj  cymi przepisami.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rys. planu:
- tereny rolne w strefach sanitarnych cmentarzy: RT, strefa NR 17.

6.

Strefy
gazoci  gów.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze gminy utrzymuje si istniej  ce sieci i urz dzenia gazownicze przesyłowe i rozdzielcze oraz sieci magistralne przesyłowe.
2) Sieci i urz dzenia gazownictwa na obszarze gminy:
a) gazoci gi wysokopr  ne:
- DN 500 mm PN 6,3 MPa relacji Łukanowice - W grzce (nowa realizacja),
- DN 500 mm PN 6,3 MPa relacji Łukanowice - W grzce (stary),
- DN 250 mm PN 6,3 MPa relacji Łukanowice - rz. Raba,
- DN 250/150/80 mm PN 6,3 MPa odgał zienie do kopalni gazu D brówka,
- DN 80 mm PN 6,3 MPa odgał zienie do kopalni gazu Gr  dy Boche  skie,
- DN 50 mm PN 6,3 MPa odgał zienie do kopalni gazu Borek,
- DN 65 mm PN 6,3 MPa odgał zienie do stacji red.-pom. D  brówka,
- DN 50 mm PN 6,3 MPa odgał zienie do stacji red.-pom. Rzezawa,
- linia magistralna, przesyłowa φ 250 mm, CN - 4,0 MPa,
- gazoci  g eksploatacyjny φ 250 mm, CN - 4,0 MPa z o  rodków grupowych zbioru
gazu kopalni „D  brówka”
b) gazoci gi  redniopr  ne:
- gazoci  gi φ 32 mm - φ 150 mm zasilane poprzez stacj redukcyjno-pomiarow  :
- z odwiertów gazu ziemnego gazoci  gami φ 50 mm, CN - 6,4 MPa,
- z gazoci  gu tranzytowego φ 250 mm, CN - 4,0 MPa,
- z gazoci  gu  redniego ci  nienia φ40 mm, φ50 mm, φ100 mm z s  siednich gmin.
c) stacje redukcyjno-pomiarowe:
- wie D  brówka - ozn. na rys. planu D 5EG, o wydajno  ci Q = 3200 Nm 3/h,
- wie Rzezawa - ozn. na rys. planu K 6EG, o wydajno  ci Q = 1500 Nm 3/h.
- dla stacji redukcyjno-pomiarowych obowi  zuj  minimalne odległo  ci okre lone na
podstawie Rozporz dzenia Ministra Przemysłu z dnia 24.06.1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz. U. Nr 45 z dnia 26
lipca 1989 r. poz. 243 tabela nr 4 – kolumna 8).
d) o rodki grupowe zbioru gazu:
- wie Jodłówka - ozn. na rys. planu F 6EG,
- wie D  brówka - ozn. na rys. planu D 4EG,
- wie Borek - ozn. na rys. planu A 4EG.
e) odwierty nafty i gazu ziemnego:
- 50 m wokół odwiertu, bez prawa zabudowy terenu,
- oznaczenie na rys. planu: EGo-nr,
f) sieci rozdzielcze:
- φ 32 mm - φ 100 mm.
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2. Polityka przestrzenna.
1) Gazoci gi wysokiego ci  nienia (strefy bezpiecze  stwa):
a) dla wymienionych w pkt. 2), pp. a), gazoci  gów, których operatorem jest R.O.P.
w Tarnowie, na podstawie Rozporz dzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14
listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  sieci
gazowe (Dz. U. Nr 139 poz. 686, zał. Nr 2) zostały ustalone nast puj  ce odległo  ci:
Rodzaj obiektów technicznych
Minimalna odległo   zewn trznej kraw dzi gazoci  gu
wysokiego ci  nienia od obiektów terenowych w (mm)
Nazwa
gazoci  gu

rednica
nominalna
gazoci  gu
DN (mm)`

Łukanowice W grzce

Budynki u yteczno  ci publicznej i zamieszkania
zbiorowego odl. od granicy
terenu.

Budynki mieszkalne zabudowy jednoi wielorodzinnej
- od rzutu budynku.

Budynki wolnostoj  ce niemieszkalne
(stodoły, szopy,
gara e) - od
rzutu budynku.

DN 500

30,0

16,0

15,0

Łukanowice Tworze 

DN 500

30,0

16,0

15,0

Łukanowice W grzce

DN 250

15,0

15,0

15,0

Kopalnia
D  brówka
gazoci  gi
magistralne

DN
250/150

15,0

15,0

15,0

Pozostałe
gazoci  gi odgał zienia

DN 65,
DN 50

15,0

15,0

15,0

b) zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada  bazy i stacje paliw
płynnych (Dz. U. OO.98 1067 z dnia 17 listopada 2000 r.), Dział IV Rozdział 2 § 106.1
poz. 3, zbiorniki i ruroci  gi technologiczne w stałych stacjach paliw płynnych nie mog 
by  instalowane w odległo  ci mniejszej ni 40 m od gazoci  gów wysokiego ci  nienia,
c) zgodnie z Ustaw o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71
poz. 838 z 2000 r. z pó niejszymi zmianami) odległo   nowobudowanych dróg od
gazoci  gów wysokiego ci  nienia na terenie zabudowy miast i wsi powinna wynosi  :
- 30 m dla autostrady,
- 20 m dla drogi ekspresowej,
- 10 m dla drogi krajowej,
- 8 m dla drogi wojewódzkiej i krajowej,
- 6 m dla drogi gminnej,
d) w strefach technicznych (bezpiecze  stwa) gazoci  gów wysokopr  nych (minimalna odległo   liczona w obie strony od gazoci  gu), tereny mog  by  uprawiane rolniczo lub ogrodniczo - drzewa i krzewy mog  by  sadzone w odległo  ci min. 5 m od
zewn trznej  cianki gazoci  gu.
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2) Gazoci gi niskiego i  redniego ci nienia (strefy bezpiecze  stwa):
a) min odległo  ci zewn trznej kraw dzi gazoci  gu niskiego i  redniego ci  nienia do
Cn - 0.4 MPa (zał. nr 1 do Dz.U. nr 139/95 i Dz.U. nr 34/65) od obiektów terenowych
takich jak:
- budynki (rzut obiektu w poziomie terenu) - 1.5 m.,
- przewody kanalizacyjne i wodoci  gowe maj  ce poł czenie
- 1,5m,
z pom. dla ludzi i zwierz t
- stacje transformatorowe do 15kV (napowietrzne)
- 4,0m,
- stacje transformatorowe do 15kV (zasilane kablami)
- 5,0m,
- 0,5m,
- kable ziemne energetyczne o napi ciu: do 15kV
powy ej 15kV
- 1,0m,
- napowietrzne linie energetyczne o napi ciu: do 1kV
- 0,5m,
od 1kV – 30kV
- 0,4m.
od 30kV – 110kV
- 8,0m,
powy ej 110kV
- 15,0 m.
2) Ze wzgl du na zmienne uwarunkowania dotycz ce odległo  ci od projektowanych
w rejonie gazoci  gów obiektów o ró nych funkcjach i zespołów osadniczych o ró nej
intensywno  ci zabudowy nale y ka dorazowo dla projektowanych obiektów potwierdzi  stref bezpiecze  stwa z wła  ciwym zakładem gazowniczym – w strefach bezpiecze  stwa mo e wyst powa  ziele  niska oraz uprawy rolne lub ogrodnicze bez prawa
zabudowy, dotyczy to równie odwiertów nafty i gazu.
3) Projekty budowlane obiektów krzy uj  cych si z gazoci  gami wysokiego ci  nienia
lub zbli aj  cych si do nich, nale y wykonywa  w mapach posiadaj  cych klauzul
O  rodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej i przedkłada  do uzgodnienia
w R.O.P. w Tarnowie.
4) Dodatkowych informacji odno  nie gazowej sieci rozdzielczej w gminie Rzezawa
mo e udzieli  Zakład Gazowniczy w Tarnowie, który jest operatorem tych sieci.
5) Przy prowadzeniu polityki przestrzennej nale y kierowa  si obowi  zuj  cymi przepisami.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa techniczna gazoci  gu wysokopr  nego: NR 17 - EG φ 500,
- strefa techniczna gazoci  gu wysokopr  nego: NR 17 - EG φ 250.

7.

Strefy sieci
elektroenergetycznych.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Sieci elektroenergetyczne na obszarze gminy:
a) linie napowietrzne najwy szego napi cia 110 kV,
b) linie napowietrzne  redniego napi cia 15kV,
c) linie napowietrzne najni szego napi cia 380/220V,
d) linie kablowe najni szego napi cia 380/220V,
e) stacje transformatorowe.
2) Strefy ochronne sieci elektroenergetycznych.
a) Linie napowietrzne 110 kV:
- strefa ochronna na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali, internatów,  łobków, przedszkoli itp. (nat  enie 1 kV/m. na wysoko  ci 1,8 m od poziomu
ziemi): min 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów, tzn. przy uwzgl dnieniu gabarytu słupów i długo  ci wysi gników dla linii dwutorowych: min. 25 - 30 m od
osi słupa,
- strefa ochronna na obszarach lokalizacji budynków niemieszkalnych przeznaczonych na pobyt ludzi nie przekraczaj  cy 8 godzin (nat  enie pola 10 kV/m. na wysoko  ci 1,8 m od ziemi) min 4 m licz c od rzutu poziomego skrajnych przewodów, tzn.
przy uwzgl dnieniu gabarytu słupów i długo  ci wysi gników dla linii dwutorowych:
min. 15÷
÷20 m od osi słupa,
- na rysunku planu oznaczono zasi g maksymalnej strefy ochronnej, t.j. 30 m po obu
stronach od osi sieci.
b) Linie napowietrzne 30kV, 15kV:
- strefa ochronna - 6 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów,
- strefa ochronna - 8 m od osi słupa.
c) Linie napowietrzne 380/220 V:
- strefa ochronna - 2,5 m od gabarytu obiektu.
d) Linie kablowe 380/220 V:
- strefa ochronna - 0,5 m od fundamentu obiektu.
e) Stacje transformatorowe 15/0,4 kV:
- strefa ochronna - 6 m od istniej  cej i projektowanej zabudowy.
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2. Polityka przestrzenna.
1) Wszelkie działania inwestycyjne w obr bie stref ochronnych nale y uzgodni  z wła ciwym zakładem i rejonem energetycznym.
2) Istniej  ce i nowe urz dzenia elektroenergetyczne znajduj  ce si w terenach, których przeznaczenie ulega zmianie musz odpowiada  normom i przepisom ochrony
przeciwpora eniowej zgodnie z nowym przeznaczeniem terenu.
3) W pasach napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone winny by 
zagospodarowane zieleni  nisk  .
4) Zaleca si wykorzystanie potencjalnych mo liwo  ci zastosowania ródeł kogeneracji rozproszonej w obiektach typu: szkoły, o  rodki zdrowia, urz dy, wysypiska  mieci –
celem ł  cznej produkcji ciepła i energii elektrycznej.
5) Przy sporz dzaniu bilansu energetycznego zapotrzebowania mocy elektrycznej dla
odbiorców komunalnych dla celów bytowych (bez ograniczenia i cw) nale y przyj  
warto   mocy 6kW przy przył  czach 3 fazowych oraz 4kW dla przył  czy 1 fazowych w przypadku wykorzystywania energii elektrycznej dla celów grzewczych powy sz
moc nale y powi kszy  o planowan  moc zainstalowanych urz dze  , dla okre lenia
ilo  ci stacji transformatorowych nale y przyjmowa  mo liwo   zabudowy transformatora o mocy 400 kVa przy stacjach napowietrznych oraz 630 kVa - przy stacjach wn trzowych.
6) Przy planowaniu terenów pod infrastruktur elektroenergetyczn  dla stacji wn trzowych nale y przewidzie teren o wymiarach 5x5 m z mo liwo  ci  dojazdu specjalistycznego sprz tu do obsługi ww urz dze  .
7) Do oblicze  sieciowych nale y stosowa  współczynniki jednoczesno  ci obowi  zuj  ce w ZET S.A.
8) Odległo   zabudowy od elektroenergetycznych linii napowietrznych okre la norma
PN-E-05100-1, od elektroenergetycznych linii kablowych norma PN-76-E-05125 - dla
linii SN wyst puj  strefy ograniczonej zabudowy, przypadki zbli e  i krzy owa  nale y
uzgadnia  indywidualnie w ZET S.A.
9) Istniej  ce i nowe urz dzenia elektroenergetyczne znajduj  ce si na terenach, których przeznaczenie ulega zmianie musz odpowiada  normom i przepisom ochrony
przeciwpora eniowej - zgodnie z nowym przeznaczeniem terenu.
10) W przypadku wyst  pienia kolizji projektowanej zabudowy z urz dzeniami elektroenergetycznymi, usuni cie kolizji b dzie mo liwe po uzyskaniu warunków przebudowy
oraz zawarciu umowy na przebudow z ZET S.A.
11) Dostarczanie energii elektrycznej dla projektowanej zabudowy b dzie mo liwe po
wybudowaniu odpowiednich urz dze  zasilaj  cych – szczegółowe warunki przył  czenia zostan  okre lone przez Zakład Energetyczny Tarnów S.A. ul. Lwowska 72-96b
po wyst  pieniu inwestora z wnioskiem o okre lenie warunków przył  czenia.
12) Obowi  zuj  ce normy i zarz dzenia.
a) PN - E- 05100-1 z 1998 roku (odl. zabudowy od elektroenergetycznych linii napowietrznych),
b) PN - 76/E- 05125 (odl. zabudowy od elektroenergetycznych linii kablowych),
c) Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa
z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i  rodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania w  rodowisku oraz wymaga  przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych
promieniowania.
3) Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- strefa Nr 17: EE 15kV, EE 110kV,
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8.

Strefy sieci
telekomunikacyjnych.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Strefy ochronne linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych.
c) 4m – gdy linia przebiega nad polami i wjazdami do domów,
d) 5m – gdy linia krzy uje si z drogami i wjazdami do domów,
e) 1m – odległo   słupów linii teletechnicznej od gazoci  gu.
2. Polityka przestrzenna.
1) Wszelkie działania inwestycyjne w obr bie stref ochronnych nale y uzgadnia  ze
stosownym zarz dc  sieci i urz dze  .
3. Obowi zuj ce normy i zarz dzenia:
1) PN - E – 05100 – 1 z 1998 roku,
2) Zarz dzenie Ministra Ł  czno  ci z dnia 12 marca 1992r.
(Monitor Polski nr 13, poz. 94, poz. 95),
3) Zarz dzenie Ministra Ł  czno  ci z dnia 2 wrze nia1997r.
(Monitor Polski nr 59, poz.567),
4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r Nr 71, poz.
838, zm. Nr 86, poz. 958),
5) BN-76/8984-09,
6) BN-89/8984-17/03.

