
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XVI/146/2016 
RADY GMINY KORZENNA 

z dnia 30 maja 2016 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna 
pod nazwa „plan Nr 1 Korzenna” 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy 

Korzenna uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod 

nazwa „Nr 1 Korzenna”, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/173/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 

2005 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2006 r. Nr 114 poz. 719 z późn. zmianami), zwaną dalej „planem” - 

w zakresie określonym uchwałą Nr IX/75/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 sierpnia 2015 r., dla obszaru 

w miejscowości Korzenna określonego na załączniku graficznym do uchwały oraz w części tekstowej planu 

dotyczącej ustaleń zawartych w §3 ust 8, po uprzednim: 

1. stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod 

nazwa „Nr 1 Korzenna” nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Korzenna, uchwalonego uchwałą Nr III/20/2002 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 

grudnia 2002 r. 

2. rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu, 

3. rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych gminy. 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwa „Nr 1 

Korzenna” obejmuje obszar w miejscowości Korzenna określony na załączniku graficznym do uchwały 

Nr IX/75/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 sierpnia 2015 r. oraz dotyczy zmiany części tekstowej planu 

w zakresie ustaleń zawartych w §3 ust 8. 

§ 3. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Rysunek planu, sporządzony na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 
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2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Korzenna, podjęte w trybie art. 20 „ustawy” o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 2. 

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 

warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków 

wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

i komunikacji. 

§ 4. Dla terenu objętego planem obowiązują ustalenia „planu miejscowego” jeżeli nie są sprzeczne 

z ustaleniami wprowadzonymi „uchwałą”. 

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejsza uchwałę Rady Gminy Korzenna, obejmującą ustalenia 

wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załączniku graficznym nr 1 do tej 

uchwały, 

2. „planie miejscowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Korzenna „Nr 1 Korzenna”, uchwalony uchwałą Nr XXIX/173/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 

5 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2006 r. Nr 114 poz. 719 z późn. zmianami), 

3. „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna, uchwalone uchwałą Nr III/20/2002 Rady Gminy Korzenna z dnia 

30 grudnia 2002 r. 

Rozdział 2. 
USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO 

§ 6. W ustaleniach „planu miejscowego” wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 w ust. 5 wprowadza się pkt 13) o brzmieniu: 

„13)  tereny wód powierzchniowych z obudową biologiczną cieku o symbolu WS-2 oraz kładki pieszej 

nad potokiem o symbolu 1KŁ (§ 31c)”. 

2. W § 3 w ust. 8 dodaje się pkt 1a i 1b o brzmieniu: 

„1a)  w terenach zabudowy usług sportu o symbolu 1US1, 2US1, usług związanych z oświatą o symbolu 

UO, usług publicznych o symbolu 2UP1 szerokość pasa ochronnego o którym mowa w ust. 8, 

uwzględnia warunki terenowe i zgodnie z rysunkiem planu ogranicza się do terenów wód 

powierzchniowych wraz z obudową biologiczną cieku oznaczonych symbolem WS-2, 

1b) wzdłuż brzegów potoku Korzenianka na odcinku pomiędzy terenami UO a 2UP1 w pasach 

ochronnych, o których mowa w ust. 8 oraz w terenach o symbolach WS, ZL, 2R dopuszcza się 

lokalizację ścieżek pieszych i edukacyjnych oraz szlaków rowerowych o nawierzchni naturalnej, przy 

czym w terenach ZL wyłącznie na istniejących drogach leśnych.”. 

3. W § 9 w ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) drogi gminne i wewnętrzne: z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu w odległościach 6 m od linii rozgraniczających drogi/ulicy, z zastrzeżeniem pkt 5,”. 

4. W § 9 w ust. 5 dodaje się pkt 5) o brzmieniu: 

„5) na terenie 2US1 budynki usytuowane powinny być z zachowaniem  nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu z możliwością zbliżenia do zewnętrznej krawędzi jezdni na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych.”. 

5. Po § 31b dodaje się § 31c o brzmieniu: 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3680



„§ 31c. Wyznacza się w planie tereny wód powierzchniowych wraz z obudową  biologiczną cieku 

o szerokości uwzględniającej warunki terenowe, oznaczone symbolem WS-2, obejmujące istniejący ciek 

wodny (potok Korzenianka) po regulacji i zmianie koryta. Obowiązuje zachowanie ciągłości cieku 

wodnego. Dopuszcza się prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych i regulacyjnych, realizację 

infrastruktury technicznej, ciągów komunikacyjnych, mostu bądź kładki pieszej w obszarze 

wyznaczonym na rysunku planu o symbolu 1KŁ przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach 

odrębnych.”. 

6. W § 33f  po ust. 3 dodaje się ust. 4, ust. 5 i ust. 6 o brzmieniu: 

„4. Wyznacza się tereny usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem 2UP1. 

5. Ustala się przeznaczenie terenów 2UP1 : 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi publiczne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi komercyjne i podstawowe, scena koncertowa, 

b) obiekty gospodarcze, garaże i wiaty związane z przeznaczeniem podstawowym, 

c) obiekty i urządzenia służące edukacji, 

d) terenowe urządzenia sportu, mała architektura, 

e) drogi dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, 

f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej, 

g) parkingi, miejsca postojowe, 

h) zieleń urządzona i nieurządzona, 

i) cieki, urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe. 

6. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) obowiązuje zachowanie minimalnego udziału terenu biologicznie czynnego 15% 

2) obowiązuje maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 70%, nie wyznacza się minimalnego 

wskaźnika powierzchni zabudowy z uwagi na istniejące zainwestowanie, 

3) nie wyznacza się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek ze względu na specyfikę 

terenu, 

4) w zakresie kształtowania architektury obiektów obowiązuje: 

a) w istniejących obiektach budowlanych dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę 

z ograniczeniem wysokości do 14m, 

b) dla nowych obiektów przeznaczenia podstawowego oraz dopuszczalnego wymienionych w ust. 5 

pkt 1 i 2 ustala się stosowanie dachów dwu, cztero lub wielospadowych o kącie nachylenia 

głównych połaci  do 45° z dopuszczeniem dachów płaskich, łukowych i pulpitowych, 

5) ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenia wysokości zabudowy nie 

dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

6) w obrębie wyznaczonego terenu ustala się konieczność zapewnienia parkingów w wielkościach 

dostosowanych do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności, w tym 

miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie 

z przepisami odrębnymi.”. 

7. W § 33g w ust. 2 w pkt 1) liera a) oraz litera b) otrzymują brzmienie: 

„a)  obiekty sportów rowerowych oraz urządzone trasy rowerowe, miasteczko ruchu  drogowego, 

b) hala sportowa, widowiskowo-sportowa lub rekreacyjno-sportowa, basen kąpielowy, kryta pływalnia.”. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3680



8. W § 33g w ust. 2 w pkt 2) po literze j) dodaje sie literę k) o brzmieniu: 

„k)  place zabaw, mała architektura, wiaty, ścieżki rowerowe.”. 

9. W § 33g w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) otrzymują brzmienie: 

„1)  obowiązuje zachowanie minimalnego udziału terenu biologicznie czynnego15%, 

2) obowiązują maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 70% oraz minimalny wskaźnik 

powierzchni zabudowy 2%,”. 

10. W § 33g w ust. 3 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„6)  w zakresie kształtowania architektury obiektów obowiązuje, z zastrzeżeniem pkt 6:”. 

11. W § 33g w ust. 3 w pkt 6) litera a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  maksymalna wysokość budynków hali sportowej, widowiskowo-sportowej lub rekreacyjno-

sportowej, krytej pływalni 14 m,”. 

12. W § 33g w ust. 3 w pkt 6) litera d) otrzymuje brzmienie: 

„d)  w budynkach przeznaczenia podstawowego oraz dopuszczalnego wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 

ustala się stosowanie dachów dwu, cztero lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci  do 

45° z dopuszczeniem dachów płaskich, łukowych i pulpitowych,”. 

13. W § 33g w ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  W obrębie wyznaczonych terenów ustala się konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 

parkingów a w przypadku realizacji obiektów hali sportowej, widowiskowo-sportowej lub rekreacyjno-

sportowej oraz krytej pływalni należy zapewnić łącznie minimum 30 miejsc parkingowych w tym 

miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.”, 

Rozdział 3. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gmina Korzenna. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Korzenna. 

  

 Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 

przypisanych prawem odległości marginesów. 

 
Przewodniczący Rady 

 Wiesław Kracoń 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3680



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XVI/146/2016 

Rady Gminy Korzenna 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, na obszarze objętym 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 1 – 

Korzenna” 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Korzenna postanawia, co następuje: 

1. W terminie o którym jest mowa w art. 17 pkt 11 wyżej wymienionej ustawy nie wniesiono uwag 

wymagających rozstrzygnięcia. 

2. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna 

pod nazwa „nr 1 – Korzenna” przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy: 

1) modernizacja dróg istniejących, 

2) modernizacja istniejących sieci inżynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji oraz oświetlenia. 

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków 

pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych. 

  

 Przewodniczący Rady

Wiesław Kracoń
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