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2Ł  Konsultac–e ”rze”rowadza się ”o”rzez 
zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz 

z projektem aktu prawa miejscowego na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niebylec oraz 

przyjmowanie opinii do tego projektu w formie 

”isemne– lub drogą ele—tronicznąŁ 
 

3Ł  W szczególnie uzasadnionych ”rzy”ad—ach 
—onsultac–e mogą mieć formę: 
 

1)  bez”o`rednich otwartych s”ot—aL, 
 

2)  wyrawenia ”isemnej opinii w danej kwestii, 

 

3)  ankiet. 

 

4.  Ze spotkania z przedstawicielami organizacji 

”ozarządowych s”orządza się ”roto—óJ, —tórego 
zaJączni—iem –est lista obecno`ci uczestni—ów 
spotkania. 

 

5Ł  Termin wyrawenia o”inii nie mowe być 
—rótszy niw 7 dni od dnia zamieszczenia informacji 

o konsultacjach wraz z projektem aktu oprawa 

miejscowego. 

 

6Ł  Wyni— —onsultac–i nie –est wiąwący dla 
organów Gminy NiebylecŁ 

 

7Ł  Konsultac–e uwawa się za wawne bez 
względu na ilo`ć uczestniczących w nich organizacji 

”ozarządowych i ”odmiotów wymienionych 
w art. 3 ust.3 ustawy o dziaJalno`ci ”owyt—u 
publicznego i o wolontariacie. 

 

8Ł  Informac–ę z przeprowadzonych konsultacji 

Wó–t Gminy Niebylec ”rzedstawia Radzie Gminy wraz 
z projektem aktu prawa miejscowego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Niebylec. 

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od ogJoszenia –e– w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRZśWOŚNICZĄCA 

RADY GMINY 

 

Śanuta Lęcznar 
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UCHWAIA Nr XXXIIIł34ńłńŃ 

 RAŚY GMINY vYRAKÓW 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy vyraków ｭPlan Nr ńł2ŃŃ5ｬ 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) Rada Gminy vyra—ów 
”ostanawia co nastę”u–e: 

 

§ 1. Stwierdza–ąc zgodno`ć ze Studium 
Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy vyra—ów uchwalić zmianę 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

ｭPlan Nr ńł2ŃŃ5ｬ uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXI/301/05 Rady Gminy w vyra—owie z dnia 

14 czerwca 2005 r. ｦ ogJoszoną w Dz. Urz. 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 93, ”ozŁń58Ń z dnia 

18.07.2005 r. 

 

§ 2. ńŁ  Granice obszaru ob–ętego ninie–szą 
uchwaJą stanowią granice obszaru ob–ętego zmianą 
”lanu, obe–mu–ą obszar ”oJowony w mie–scowo`ci 
źawierzbie ”rzy s—rzywowaniu dróg ”ublicznych ｦ 

drogi ”rzebiega–ące– ”rzez mie–scowo`ć źawierzbie 
wzdJuw granicy administracy–ne– mie–scowo`ci oraz 
drogi relac–i Śębica ｦ ździarzec, sąsiadu–ący 

z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oraz są oznaczone na zaJączni—u nrń do niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

2Ł  źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est 
rysunek zmiany planu w skali 1: 1 ŃŃŃ stanowiący 
zaJączni— nr ń do uchwaJyŁ 

 

3Ł  Integralną czę`cią uchwaJy –est zaJączni— 
nr1. 

 

4Ł  Obowiązu–ącymi oznaczeniami rysun—u 
zmiany ”lanu są: 
 

1)  granice obszaru ob–ętego zmianą ”lanu; 
 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 

 

3)  oznaczenie przeznaczenia terenu; 

 

4)  likwidacja oznaczenia. 

 

§ 3. W uchwale, o —tóre– mowa 
w § 1 ninie–sze– uchwaJy w”rowadza się nastę”u–ące 
zmiany: 
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1)  W § 3 w ust.1 pkt 4 otrzymuje tre`ć: ｭteren 
oznaczony symbolem U ”rzeznacza się ”od 
zabudowę usJugową z uwzględnieniem 
§ 4 ustŁńŁｬ; 

 

2)  W § 4 ustŁń otrzymuje tre`ć: 
 

ｭń) teren oznaczony symbolem U przeznacza 

się ”od zabudowę usJugową, oraz handel detaliczny, 
gastronomię i hotelarstwo - –a—o dziaJalno`ci nie 
zaliczonych do ”rzedsięwzięć wymaga–ących 
s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowis—o 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, z zastrzeweniem 
pkt 2; 

 

2) na terenie oznaczonym symbolem 

U do”uszcza się: 
 

a)  stac–ę ”aliw ”Jynnych, gazowych i dystrybuc–ę 
ole–u o”aJowego, 

 

b)  sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

techniczne–Łｬ; 
 

3)  W § 5 ustŁń otrzymuje tre`ć: ｭńŁ Śla terenu 
oznaczonego na rysunku zmiany planu 

symbolem ｭUｬ ustala się: 
 

ｭń) nie”rze—raczalne linie zabudowy od strony 

drogi ”ubliczne– relac–i Śębica-Zdziarzec 

w odlegJo`ciach: 
 

a)  ń2m dla budyn—ów 

 

b)  7m dla nadziemnych instalacji dystrybucji paliw 

oraz zadaszenia nad dystrybutorami mierzone 

od granicy obszaru ob–ętego zmiana ”lanu 
miejscowego; 

 

2) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony 
”ozostaJe– drogi ”ubliczne– w odlegJo`ci 6m mierzone– 
od granicy obszaru ob–ętego zmiana ”lanu 
miejscowego; 

 

3) wyso—o`ci budyn—ów i zadaszeL, mierzone 
od `rednich ”oziomów terenu ”rzed gJównymi 
we–`ciami do tych obie—tów do na–wywszych ”un—tów 
dachów lub elewac–i tych obie—tów, na nie wię—sze 
niw 9m; 

 

4) stosowanie dachów stromych o spadku 

”oJaci dachowych nie mnie–szym niw 3Ń° i nie 

wię—szym niw 4Ń°, z do”uszczeniem wyJącznie dla 
obie—tów stac–i ”aliw łbudyn—u stac–i, zadaszenia nad 

dystrybutorami/ oraz myjni samochodowej 

stanowiące– czę`ć stac–i ”aliw, dachów o spadku 

”oJaci dachowych mnie–szym niw ń2° u—rytych za 
atty—ą; 

 

5) geometrię dachów stromych –a—o dwu- lub 

wielospadowych o symetrycznych s”ad—ach ”oJaci 
dachowych, z do”uszczeniem dachów ”ul”itowych na 
”rzybudów—ach do gJównego —or”usu budyn—u; 

 

6) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– 
w ogólne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– na nie 
mnie–szy niw ń5%; 

 

7) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ogólne– 
”owierzchni dziaJ—i budowlane– na nie wię—szy niw 
40%; 

 

8) zastosowanie ”asów zieleni izolacy–ne– 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 3m, w postaci 

zwartego, minimum –ednorzędowego, sz”aleru 
—rzewów zimozielonych i zieleni nis—ie–, wzdJuw granic 
obszaru ob–ętego zmianą ”lanu mie–scowego 
sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej, 

z uwzględnieniem ”rzebiegu istnie–ących sieci 
infrastruktury technicznej, na odcinkach nie 

wy—racza–ących ”oza wyznaczone nie”rze—raczalne 
linie zabudowy; 

 

9) zapewnienie w granicach dziaJ—i budowlane– 
nie mnie– niw 5 mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
”racowni—ów i —lientów; 

 

ńŃ) obsJugę —omuni—acy–ną terenu ”o”rzez 
odpowiednie do funkcji zjazdy publiczne z drogi 

”odrzędne–; 
 

11) zaopatrzenie w wodę z sieci 

wodociągowej; 

 

12) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 

 

13) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z sieci 

ele—troenergetyczne– lub ze uródeJ energii odnawialne–; 
 

ń4) od”rowadzenie `cie—ów ”rzemysJowych ”o 
odpowiednim oczyszczeniu do sieci kanalizacji 

sanitarnej, a do czasu realizacji tej sieci do szczelnych 

zbiorni—ów na nieczysto`ci cie—Je z zapewnieniem ich 

odbioru ”rzez od”owiednią –ednost—ę; 
 

ń5) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu realizacji tej 

sieci do szczelnych zbiorni—ów na nieczysto`ci cie—Je 
z za”ewnieniem ich odbioru ”rzez od”owiednią 
–ednost—ę; 

 

ń6) od”rowadzenie `cie—ów o”adowych 
i rozto”owych do ziemi, równiew ”o od”owiednim ich 
oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami ”rze”isów 
odrębnych stosownie do rodza–u fun—c–i; 

 

17) gromadzenie i usuwanie od”adów 
—omunalnych na zasadach obowiązu–ących w gminie; 

 

18) gromadzenie i usuwanie od”adów innych 
niw o—re`lone w ”—t ń6 ”owsta–ących w wyniku 

”rowadzone– dziaJalno`ci zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
 

ń9) ogrzewanie budyn—ów indywidualne; 

 

2Ń) —onieczno`ć uwzględniania uwarun—owaL 
związanych z ”rzebiega–ącymi ”rzez teren sieciami 
infrastru—tury techniczne–, ”rzy czym do”uszcza się 
ich ”rzebudowę, zmianę ”rzebiegu oraz realizac–ę 
nowych sieci, obie—tów i urządzeL infrastru—tury 

technicznej, w tym stacji transformatorowej, 

w s”osób nie —olidu–ący z ustalonym 
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zagospodarowaniem i zabudową związaną 
z przeznaczeniem terenu; 

 

2ń) do”uszczalny ”oziom haJasu na granicach 
terenu sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami: 

 

a)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla 

terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej, 

 

b)  zabudowy zagrodowe– –a— dla terenów 
zabudowy zagrodowej; 

 

22) ”odziaJ na dziaJ—i w s”osób za”ewnia–ący 
zachowanie szero—o`ci frontów dziaJe— budowlanych 
nie mnie–sze– niw 25mŁｬ; 
 

4)  W § 6 symbol ｭUłHｬ zastę”uje się 
symbolem ｭUｬŁ 

 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy vyra—ówŁ 

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

WICśPRZśWOŚNICZĄCY 

Rady Gminy 

 

ZbysJaw Rokita 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Podstawą do ”od–ęcia uchwaJy w sprawie 

uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Gminy vyra—ów 
ｭPlan Nr ńł2ŃŃ5ｬ –est artŁ 2Ń ustŁń oraz artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 

poz. 717 z ”óunie–szymi zmianamił oraz artŁ ń8 
ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym ł–ŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianamiłŁ 
W związ—u z ”od–ętą UchwaJą Nr XXłń88łŃ8 Rady 
Gminy vyra—ów z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Mie–scowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

vyra—ów ｭPlan Nr ńł2ŃŃ5ｬ ”od–ęto ”race nad –e– 
realizac–ą zgodnie z ”rocedurą i wymaganiami ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 

poz. 717 z ”óunie–szymi zmianamiłŁ Przedmiotowa 
zmiana ”lanu mie–scowego obe–mu–e teren ”oJowony 
w mie–scowo`ci źawierzbie ”rzy s—rzywowaniu dróg 
publicznych ｦ drogi ”rzebiega–ące– ”rzez mie–scowo`ć 
źawierzbie wzdJuw granicy administracy–ne– 
mie–scowo`ci oraz drogi relac–i Śębica ｦ Zdziarzec, 

sąsiadu–ący z terenami zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wyznaczony w dotychczasowym 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy vyra—ów ｭPlan Nr ńł2ŃŃ5ｬ ”od obie—ty 

usJugowe i handlowe z zakresu motoryzacji oznaczone 

symbolem UłHŁ źe względu na fa—t, we teren do dzi` 
nie zostaJ zagos”odarowany zgodnie 
z ”rzeznaczeniem, na wniose— wJa`ciciela dziaJ—i 

”od–ęto zmianę ustaleL ”lanu ma–ącą na celu 
”oszerzenie za—resu mowliwo`ci inwestycy–nych ”rzy 
–ednoczesnym zachowaniu warun—ów ochrony dla 
terenów sąsiednich mowliwych do ustalenia na eta”ie 
planu miejscowego. W zasięgu terenu ob–ętego zmianą 
planu nie ”lanu–e się realizac–i dróg ”ublicznych czy 
innych publicznych sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne–, —tóre– realizac–a nalewy do zadaL 
wJasnych gminy i w związ—u z tym uchwaJa nie 
”osiada zaJączni—a zawiera–ącego rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. W wyniku procedury projekt zmiany 

”lanu uzys—aJ wymagane uzgodnienia. W wyniku 

wyJowenia ”ro–e—tu ”lanu wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowis—o do ”ublicznego wglądu 
nie w”JynęJy wadne uwagi i w związ—u z tym uchwaJa 
nie ”osiada zaJączni—a zawiera–ącego rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

planu. 
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