Załącznik
do uchwały nr ............. Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia ...................................

PLAN OCHRONY
PARKU KRAJOBRAZOWEGO „ORLICH GNIAZD”
Rozdział 1
Cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich
realizacji
§ 1. Celami ochrony przyrody Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, zwanego dalej
„Parkiem” są:
1) zachowanie zróżnicowanej, charakterystycznej rzeźby terenu Parku oraz procesów
warunkujących jej istnienie;
2) zachowanie szaty roślinnej;
3) zachowanie specyficznego układu przestrzennego zbiorowisk nieleśnych i leśnych;
4) zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
5) zachowanie różnorodności genetycznej i gatunkowej flory i fauny, szczególnie gatunków
endemicznych i reliktowych;
6) zachowanie funkcji Parku jako korytarza ekologicznego umożliwiającego migrację
gatunków;
7) zachowanie walorów krajobrazowych, a zwłaszcza powiązań fizjonomii krajobrazu
z
układami
przyrodniczo-kulturowymi,
charakterystycznymi
dla
Wyżyny
Krakowsko-Wieluńskiej;
8) zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego, w szczególności stanowisk
archeologicznych oraz zabytków architektury drewnianej i murowanej.
§ 2. Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji celów ochrony
przyrody Parku zawiera załącznik nr 1 do planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich
Gniazd”, zwanego dalej „Planem”.
Rozdział 2
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
§ 3. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Parku
oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń oraz ich skutków określa
załącznik nr 2 do Planu.
Rozdział 3
Obszary realizacji działań ochronnych
§ 4.1. Na terenie Parku w zależności od charakteru środowiska przyrodniczego i krajobrazu
wyznacza się sześć obszarów i cztery podobszary realizacji działań ochronnych:
1) Obszar nr 1 – obszar krajobrazu podlegający niewielkiej antropopresji – stanowią
go tereny o dużej naturalności procesów przyrodniczych oraz licznym występowaniu
gatunków objętych ochroną prawną w formie rezerwatów;

2) Obszar nr 2 – obszar krajobrazu podlegający częściowej antropopresji – stanowią go tereny
o częściowej naturalności procesów przyrodniczych oraz występowania gatunków
objętych ochroną prawną.
3) Obszar nr 3 – obszar krajobrazu kulturowego zharmonizowanego – stanowią go tereny
w przeszłości kształtowane przez człowieka, o harmonijnej kompozycji agrocenoz,
obszarów leśnych, zadrzewionych oraz zabudowań gospodarczych i mieszkalnych,
w których obecnie, w wyniku zaniechania działalności rolniczej, zachodzą wzmożone
procesy sukcesji wtórnej;
4) Obszar nr 4 – obszar krajobrazu kulturowego-nieharmonijnego – stanowią go tereny
przekształcone w wyniku działalności człowieka, o chaotycznym występowaniu
agrocenoz, obszarów leśnych, zadrzewionych, o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej
i gospodarczej;
5) Obszar nr 5 – obszar krajobrazu zurbanizowanego – stanowią go tereny
o intensywnym występowaniu gatunków synantropijnych z dominującymi obszarami
zwartej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej;
6) Obszar nr 6 – obszar krajobrazu zdegradowanego – stanowią go tereny silnie
przekształcone w wyniku ingerencji człowieka, wymagające działań naprawczych.
2. Ze względów funkcjonalnych Obszary realizacji działań ochronnych nr 2 i 4 dzieli się
na dwa Podobszary obejmujące:
1) 2A – tereny o wysokich walorach przyrodniczych;
2) 2B - atrakcyjne turystycznie rejony nagromadzenia walorów przyrodniczych
i krajobrazowych charakterystycznych dla obszaru Parku;
3) 4A – tereny o pośrednich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, rejony
poszukiwania rozwiązań w zakresie harmonizowania rozwoju obszaru;
4) 4B – tereny wzmacniania wartości kulturowych.
3. Zasięg terytorialny Obszarów i Podobszarów działań ochronnych, o których mowa
w ust. 1 i ust. 2 przedstawia załącznik nr 3 do Planu.
Rozdział 4
Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu
§ 5. Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu
w poszczególnych Obszarach i Podobszarach wymienionych w Rozdziale 3 zawiera załącznik
nr 4 do Planu.
Rozdział 5
Obszary Parku udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz
określenie sposobów korzystania z tych obszarów
§ 6. Określenie obszarów Parku udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania
oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów określa załącznik nr 5 do Planu.
Rozdział 6
Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 7.1. W celu określenia ustaleń planu ochrony Parku do stosowania w studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa
wyznacza się cztery strefy i sześć podstref funkcjonalnych:
1) Strefę I - przyrodniczą, w ramach, której wyznacza się następujące podstrefy funkcjonalne:
a) Podstrefę IA - obszary o wysokich walorach przyrodniczych (zasięgiem
odpowiadającą Podobszarowi działań ochronnych 2A),
b) Podstrefę IB - obszary atrakcyjne turystycznie - rejony nagromadzenia walorów
przyrodniczych i krajobrazowych charakterystycznych dla obszaru Parku (zasięgiem
odpowiadającą Podobszarowi działań ochronnych 2B),
2) Strefę II - zachowania powiązań przyrodniczych i krajobrazowych, w ramach której
wyznacza się następujące podstrefy funkcjonalne:
a) Podstrefę IIA - obszary o wysokich walorach krajobrazowych (zasięgiem
odpowiadającą Obszarowi działań ochronnych nr 3),
b) Podstrefę IIB - obszary o pośrednich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych,
rejon poszukiwania rozwiązań w zakresie harmonizowania rozwoju obszaru (zasięgiem
odpowiadającą Podobszarowi działań ochronnych 4A),
3) Strefę III - aktywności ekonomicznej i koncentracji osadnictwa (zasięgiem odpowiadającą
Obszarowi działań ochronnych nr 5),
4) Strefę IV - działań zachowawczych, rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych, w ramach
której wyznacza się następujące podstrefy funkcjonalne:
a) Podstrefę IVA - obszary wzmacniania wartości kulturowych (zasięgiem
odpowiadającą Podobszarowi działań ochronnych 4B),
b) Podstrefę IV B - obszary ograniczania negatywnego oddziaływania na otoczenie
(zasięgiem odpowiadającą Obszarowi działań ochronnych nr 6).
2. Zasięg terytorialny Stref i Podstref funkcjonalnych o których mowa w § 7.1
przedstawia załącznik nr 3 do Planu.
3. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w Podstrefie IA w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planie
zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:
a) zachowawczą ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
b) określenie terenów rolnych z zakazem zabudowy,
c) utrzymanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:
a) dopuszczających budowę i rozbudowę obiektów kubaturowych,
b) dopuszczających realizowanie zabudowy zagrodowej poza działkami siedliskowymi
wyznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w momencie wejścia w życie Planu,
c) dopuszczających
prowadzenie
linii
napowietrznych
energetycznych
i telekomunikacyjnych przez tereny leśne i zespoły skałkowe,
d) związanych z lokalizowaniem nowych dróg publicznych (z zastrzeżeniem pkt. i, j),
e) związanych z lokalizowaniem obiektów obsługi ruchu turystycznego,
f) związanych z lokalizowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych (związanych
z aktywnym wypoczynkiem),
g) związanych z lokalizowaniem parkingów,
h) związanych z lokalizowaniem obiektów stanowiących dominantę oraz obiektów nie
nawiązujących do tradycji lokalnych i cech charakterystycznych dla zabudowy
miejscowej,

i) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu
ponadlokalnym z wyłączeniem inwestycji liniowych, których z przyczyn technicznych
nie można realizować poza podstrefą,
j) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub
ich elementów, dla których istnieją możliwości lokalizacyjne poza Podstrefą,
k) dopuszczających zalesianie łąk, pól i nieużytków poza granicą rolno – leśną,
l) dopuszczających wydobywanie kopalin,
ł) dopuszczających organizowanie imprez masowych,
m) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów,
n) dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu
stanowi gatunków i siedlisk przyrodniczych.
3) Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2,
w szczególności przewidujących:
a) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich
elementy, dla których nie istnieją możliwości lokalizacji poza Podstrefą,
b) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym,
których z przyczyn technicznych nie można realizować poza Podstrefą,
c) lokalizację ekstensywnego zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego
niezagrażające właściwemu stanowi gatunków i siedlisk przyrodniczych, takiego jak:
ścieżki spacerowe, rowerowe, hippiczne, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty
widokowe, postojowe itp.
d) realizację zabudowy zagrodowej na działkach siedliskowych wyznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
w momencie wejścia w życie Planu.
4. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w Podstrefie IB w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planie
zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:
a) ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
b) określenie terenów rolnych z zakazem zabudowy,
c) utrzymanie i odtworzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:
a) dopuszczających budowę obiektów kubaturowych, w tym także zabudowy zagrodowej,
b) dopuszczających rozbudowę istniejących obiektów kubaturowych, a także zmiany
sposobu użytkowania tych obiektów i ich otoczenia w sposób odbiegający od zasad
ochrony przyjętych dla tej Podstrefy,
c) dopuszczających
prowadzenie
linii
napowietrznych
energetycznych
i telekomunikacyjnych przez tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skałkowe,
d) związanych z lokalizowaniem nowych dróg publicznych (z zastrzeżeniem pkt. j),
e) związanych z lokalizowaniem parkingów, z wyłączeniem wskazanych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego obrzeży Podstrefy i bezpośredniego
sąsiedztwa istniejących dróg publicznych,
f) związanych z lokalizowaniem kubaturowych obiektów obsługi ruchu turystycznego,
g) związanych z lokalizowaniem obiektów sportowych,
h) związanych z lokalizowaniem obiektów stanowiących dominantę oraz obiektów nie
nawiązujących do tradycji lokalnych i cech charakterystycznych dla zabudowy
miejscowej,

i) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu
ponadlokalnym,
j) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub
ich elementów, dla których istnieją możliwości lokalizacyjne poza Podstrefą,
k) dopuszczających wydobywanie kopalin,
l) dopuszczających organizowanie imprez masowych
m) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów,
n) dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu
stanowi gatunków i siedlisk przyrodniczych.
3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2,
w szczególności przewidujących lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich
jak np.: szlaki turystyki pieszej i rowerowej, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, stałe
miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspinaczkowe, punkty widokowe,
postojowe, kosze na śmieci itp.,
5. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w Podstrefie IIA w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planie
zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:
a) ochronę walorów krajobrazowych i kulturowych,
b) określenie terenów rolnych z zakazem zabudowy,
c) utrzymanie i odtworzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
d) realizację nowego budownictwa zagrodowego na nowych działkach siedliskowych
w sposób nawiązujący do tradycji lokalnej - zapewniając zachowanie jego
charakterystycznych cech związanych z:
- dachami dwuspadowymi symetrycznymi i wielospadowymi z kalenicą,
z ewentualnymi naczółkami i przyczółkami, minimalnym wysięgu okapu
i wiatrownic poza ścianę szczytową, nie mniejszym niż 60 cm, jednorodnymi
formami dachu w całym budynku (nad gankami i przybudówkami), pokryciem dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi. Lukarnami o jednakowym kącie
nachylenia, takim samym jak głównych połaci, dachami lukarn występującymi na
jednej połaci dachowej niełączącymi się.
- preferowanym wydłużonym, prostokątnym rzutem poziomym budynku,
z ewentualnymi gankami i podcieniami,
- wyraźnie zaakcentowanymi poziomami okapu i cokołu (np.: poprzez zróżnicowanie
kolorystyki i faktur) a także odcięciem dachu na linii okapu od ściany szczytowej.
- kolorystyką obiektów kubaturowych zachowującą ciemne barwy dachu (brąz,
czerwień, szarość, czarny), elewacjami zharmonizowanymi z dachem
i z zastosowaniem naturalnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamiennych,
murowanych), kolorystyką kominów i innych elementów na dachu stonowaną
z kolorystyką dachu.
e) realizację nowego budownictwa mieszkalnego w obrębie istniejącej działki siedliskowej
w sposób nawiązujący do tradycji lokalnej - zapewniając zachowanie wymienionych
w pkt. d) charakterystycznych cech oraz niżej wymienionych tradycyjnych rozwiązań
polegających na zastosowaniu:
- dachów dwuspadowych symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie
nachylenia połaci 30-45 stopni,
- wysokości budynku: od poziomu terenu do kalenicy max 9,0 m (mierzonej, jako
średnia arytmetyczna wysokości najwyższej i najniższej od projektowanego poziomu

terenu); od poziomu terenu do okapu max 4,5 m (mierzonej, jako średnia
arytmetyczna wysokości najwyższej i najniższej od projektowanego poziomu
terenu),
- horyzontalnego kształtu bryły budynku – szerokość traktu określającego
maksymalną dopuszczalną rozpiętość dachu mierzoną po zewnętrznych krawędziach
ścian max. 9,5 m,
- powierzchni biologicznie czynnej: dla działki o powierzchni do 1000 m2 - min 45 %
powierzchni całkowitej; dla działki o powierzchni powyżej 1000 m2 - min. 60 %
powierzchni całkowitej,
f) dla istniejących w obrębie działki siedliskowej obiektów kubaturowych mieszkalnych
przeznaczonych do rozbudowy i nadbudowy – zapewnienie zachowania tradycji
lokalnej i cech charakterystycznych wymienionych w pkt. e) oraz:
- dachów dwuspadowych symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie
nachylenia połaci 30-45 stopni,
- wysokości budynku: - od poziomu terenu do kalenicy max 12,0 m (mierzonej, jako
średnia arytmetyczna wysokości najwyższej i najniższej od projektowanego poziomu
terenu); oraz od poziomu terenu do okapu max 7,5 m (mierzonej, jako średnia
arytmetyczna wysokości najwyższej i najniższej od projektowanego poziomu
terenu),
- horyzontalnego kształtu bryły budynku
g) w nowym budownictwie gospodarczym i gospodarczo - garażowym – zapewnienie
zachowania tradycji lokalnej i cech charakterystycznych takich jak:
- dachy o kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, min. wysięg okapu i wiatrownic poza
ścianę szczytową nie mniejszym niż 60 cm, pokryciu dachu - dachówką lub
materiałami dachówkopodobnymi,
- wysokość budynku - równa jednej kondygnacji,
- kształt bryły - preferowany horyzontalny,
- rzut poziomy - preferowany prostokątny,
- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, szarość - czarne),
elewacje zharmonizowane z dachem i z zastosowaniem naturalnych faktur
(zwłaszcza drewnianych, kamiennych, murowanych), kolorystyka kominów i innych
elementów na dachu stonowana z kolorystyką dachu.
2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:
a) dopuszczających budowę i rozbudowę kubaturowych obiektów budowlanych
(z zastrzeżeniem pkt. c),
b) dopuszczających
prowadzenie
linii
napowietrznych
energetycznych
i telekomunikacyjnych przez tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skałkowe,
c) dopuszczających realizowanie zabudowy zagrodowej poza działkami siedliskowymi
wyznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
d) związanych z lokalizowaniem obiektów stanowiących dominantę oraz obiektów nie
nawiązujących do tradycji lokalnych i cech charakterystycznych dla zabudowy
miejscowej,
e) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu
ponadlokalnym, z wyjątkiem liniowych inwestycji infrastrukturalnych, których
z przyczyn technicznych nie można realizować poza podstrefą,
f) dopuszczających wydobywanie kopalin,
g) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów,
h) dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu
stanowi gatunków i siedlisk przyrodniczych (z zastrzeżeniem pkt 3. lit. i)

3) Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2,
w szczególności przewidujących:
a) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich
elementów, dla których nie istnieją możliwości lokalizacji poza Podstrefą,
b) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym,
których z przyczyn technicznych nie można realizować poza Podstrefą,
c) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego, takich jak np.: szlaki turystyki pieszej
i rowerowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz
ściany wspinaczkowe, kosze na śmieci itp.,
d) lokalizację inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym,
e) organizowanie imprez masowych,
f) zakładanie stawów i hodowlę ryb,
g) realizację zabudowy zagrodowej na działkach siedliskowych wyznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
h) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne niezagrażające właściwemu stanowi
gatunków i siedlisk przyrodniczych.
i) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu stanowi gatunków
i siedlisk przyrodniczych, jeśli nie ma możliwości ich zlokalizowania poza Podstrefą,
a interes społeczny przemawia za ich realizacją, jednocześnie w rozwiązaniach
planistycznych przewidziano działania kompensacyjne.
6. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w Podstrefie IIB w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planie
zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:
a) realizację nowego budownictwa mieszkalnego, zagrodowego, letniskowego oraz
rekreacyjnego w sposób nawiązujący do tradycji lokalnej: zapewniając zachowanie jego
charakterystycznych cech określonych odpowiednio w ust. 5 pkt. 1 lit. d i e,
b) dla istniejących obiektów kubaturowych mieszkalnych, rekreacyjnych i letniskowych
przeznaczonych do rozbudowy i nadbudowy – zapewnienie zachowania tradycji
lokalnej i cech charakterystycznych określonych w podpunkcie a),
c) w nowym budownictwie użyteczności publicznej (np. kościoły, szkoły, sklepy, hotele
itp.) – zapewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech charakterystycznych
wymienionych w podpunkcie a) oraz:
- dachów dwuspadowych, symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie
nachylenia połaci 10-45 stopni,
- wysokości budynku harmonijnie wkomponowanej w teren,
- horyzontalnego kształtu bryły
d) w nowym budownictwie gospodarczym i gospodarczo - garażowym zapewnienie
zachowania tradycji lokalnej i cech charakterystycznych takich jak:
- dachy o kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, minimalny wysięg okapu i wiatrownic
poza ścianę szczytową nie może być mniejszy niż 60 cm, pokrycie dachu: dachówką
lub materiałami dachówkopodobnymi.
- wysokość budynku – równej jednej kondygnacji,
- horyzontalny kształt bryły,
- prostokątny rzut poziomy,
- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, szarość, czarny),
elewacje zharmonizowane z dachem i z zastosowaniem naturalnych faktur

(zwłaszcza drewnianych, kamiennych, murowanych), kolorystyka kominów i innych
elementów na dachu stonowana z kolorystyką dachu.
2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:
a) dopuszczających realizowanie zabudowy mieszkaniowej w sposób rozproszony,
b) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu
ponadlokalnym z wyłączeniem inwestycji liniowych, których z przyczyn technicznych
nie można realizować poza podstrefą,
c) dopuszczających wydobycie kopalin na powierzchni powyżej 2 ha lub w ilości
przekraczającej 20.000 m3/rok.
3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2,
w szczególności przewidujących:
a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej
i rowerowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz
ściany wspinaczkowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe i postojowe
itp.,
b) lokalizację parkingów,
c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów
sportowych,
d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym,
e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym, których z przyczyn
technicznych nie można realizować poza Podstrefą,
f) realizację inwestycji związanych z rolnictwem: gospodarstwa rolne, usługi,
przetwórstwo, produkcja na rzecz rolnictwa itp.,
g) realizację budownictwa mieszkaniowego,
h) realizację zabudowy letniskowej i rekreacyjnej,
i) wydobycie kopalin na powierzchni do 2 ha i w ilości nie przekraczającej 20.000 m3/rok,
j) organizowanie imprez masowych.
7. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w Strefie III w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania
przestrzennego województwa:
1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących realizację nowego
budownictwa w sposób nawiązujący do tradycji lokalnej - zapewniając zachowanie cech
charakterystycznych określonych w ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. c i d.
2) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1,
w szczególności przewidujących:
a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej
i rowerowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz
ściany wspinaczkowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe i postojowe,
kosze na śmieci itp.,
b) lokalizację parkingów,
c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów
sportowych,
d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym,
e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym,
f) realizację inwestycji związanych z rolnictwem: zagrody, usługi, przetwórstwo,
produkcja na rzecz rolnictwa,
g) realizację budownictwa mieszkaniowego,
h) zabudowę letniskową i rekreacyjną,

i) inwestycje zwiane z usługami, przetwórstwem,
j) wydobycie kopalin na powierzchni do 2 ha i w ilości nieprzekraczającej 20.000 m3/rok,
k) organizowanie imprez masowych.
8. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w Podstrefie IVA w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planie
zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:
a) związanych z lokalizowaniem zabudowy letniskowej,
b) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu
ponadlokalnym,
c) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów,
2) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1,
w szczególności przewidujących:
a) lokalizowanie urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki
pieszej i rowerowej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany
wspinaczkowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe i postojowe, kosze
na śmieci itp.,
b) lokalizację parkingów,
c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów
sportowych,
d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym,
e) organizowanie imprez masowych.
9. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w Podstrefie IVB w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planie
zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych przewidujących wydobycie kopalin na
powierzchni powyżej 2 ha lub w ilości przekraczającej 20.000 m3/rok,
2) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1,
w szczególności przewidujących:
a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej
i rowerowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz
ściany wspinaczkowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe i postojowe,
kosze na śmieci itp.,
b) lokalizację parkingów,
c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów
sportowych,
d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym,
e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym,
f) realizację inwestycji zwianych z rolnictwem: gospodarstwa rolne, usługi, przetwórstwo,
produkcja na rzecz rolnictwa,
g) realizację budownictwa mieszkaniowego,
h) realizację zabudowy letniskowej i rekreacyjnej,
i) realizację inwestycji zwianych z usługami, przetwórstwem, produkcją,
j) wydobycie kopalin na powierzchni do 2 ha i w ilości nieprzekraczającej 20.000 m3/rok,
k) organizowanie imprez masowych.

