
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XV/167/2016 
RADY GMINY PODEGRODZIE 

z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, w związku z Uchwałą Rady Gminy Podegrodzie Nr X/101/2015 z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, 

Rada Gminy Podegrodzie stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie w zakresie działki ewidencyjnej nr681/1 położonej w miejscowości Podegrodzie nie 
narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Podegrodzie, które zostało uchwalone w dniu 17 lipca 2008 r. uchwałą nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy 
Podegrodzie i uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, 

zatwierdzonego uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego 

Nr 428, poz. 3096 z 2010r.z późn. zm.) w części obejmującej tereny położone w miejscowości Podegrodzie - 

zwaną dalej „zmianą planu”. 

2. Zmianę planu opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Podegrodzie w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 

Nr X/101/2015 z dnia 29 września 2015 r. 

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

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Rysunek planu sporządzony na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:1000 - załącznik nr 1 

2) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Podegrodzie - podjęte na podstawie art. 20 "ustawy" - o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zamieszczonych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 2 

3. Integralną częścią ustaleń planu są następujące elementy rysunku planu: 
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1) Granice terenów objętych planem, 

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych warunkach zabudowy 

i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi zgodnie z częścią tekstową planu o której mowa 

w ust. 1. 

4. Na rysunku zmiany planu wyznacza się nowe tereny o następującym przeznaczeniu: U5 - tereny usług. 

5. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objaśnione w legendzie - nie stanowiące ustaleń, 

o których mowa w ust. 3 

§ 3. Ilekroć w dalszych zapisach jest umowa o: 

1. „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Podegrodzie, obejmującą 

ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach nr 1 do 3 do tej 

uchwały, 

2. „planie miejscowym” – należy przez to rozumieć wprowadzony uchwałą nr 370/XLVIII/2010 Rady 

Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Podegrodzie (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego nr 428, poz. 3096 z 2010r. z późn. zm.), 

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

przestrzennego Gminy Podegrodzie, uchwalone uchwałą Nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 

17 lipca 2008 roku. 

Rozdział 2. 
USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO 

§ 4. 1. Tekst "planu miejscowego" w zakresie: 

1) § 3 ust. 1 pkt 11 lit. "k", otrzymuje następujące brzmienie: "U1, U2, U3, U4, U5 - tereny usług." 

2) § 7 ust. 1 pkt 3 lit. "a", otrzymuje następujące brzmienie: "w terenach MU4, MN2, UC, U/P, U1, U2, U4, 

U5 - każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub przez drogę wewnętrzną." 

3) § 7 ust. 2 pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie: "w terenach MU4, MN2, UM, UC, U/P, U1, U2, U4, U5, 

PU - każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub przez drogę wewnętrzną." 

4) § 8 ust. 5 pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie "działka budowlana położona jest w terenach PU, U/P, 

U4, U5, MU2, MU3, MU4, MN2 i UM 

5) § 10 ust.1 pkt 3, otrzymuje następujące brzmienie: "za wyjątkiem terenów UC, U1 oraz U5 nie dopuszcza 

się lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
, 

6) § 10 ust. 2, otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się zasady kształtowania zabudowy (z wyłączeniem 

budynków użyteczności publicznej oraz terenów UM, U4, U5 i U/P, dla których obowiązują ustalenia 

zawarte w § 42a, 53a, 54b, 54c) dla terenów położonych w MU1, MU2, MU3, MU4, MN1, MN2, MN3, 

M/ZZ, RM, R1, R2, R4, oraz dla terenów W, K, KU, O:" 

2. W części tekstowej "planu miejscowego", w rozdziale III - ustalenia szczegółowe - po § 54b, dodaje się 

§ 54c o następującym brzmieniu: 

1. Wyznacza się tereny usług, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U5, obejmujące działkę 

ewidencyjną nr 681/1 położoną w miejscowości Podegrodzie, dla której obowiązują następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie podstawowe: 

a) warsztat samochodowy, usługi wulkanizacyjne, myjnia samochodowa, 

b) powierzchnie magazynowe, 

c) usługi handlu, biurowe, sprzedaży, 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) garaże, budynki gospodarcze, 

b) miejsca postojowe, 

c) wiaty, altany, obiekty małej architektury, 
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d) zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, 

e) niezbędne obiekty i urządzenia związane z funkcją podstawową 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne, 

2) obiekty realizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane jako wolnostojące lub 

przybudowane i wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu inwestycji; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 80% powierzchni terenu inwestycji; 

5) powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 1000 m², 

6) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny – 1,0, minimalny – 0,1; 

7) wielkość wydzielanej działki będzie uzależniona od potrzeb związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; dopuszcza się podział terenu związany z regulacją praw własności, poszerzeniem działek 

sąsiednich oraz wydzieleniem dróg; 

8) obowiązuje zakaz realizacji wielkoformatowych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 9 m².; 

9) dostęp do działki ewidencyjnej nr 681/1 w Podegrodziu (teren U5) z drogi publicznej klasy Z, oznaczonej 

symbolem KDZ1 na warunkach określonych przez zarządcę tej drogi, należy zapewnić w oparciu 

o przepisy odrębne. 

10) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi publicznej oznaczonej symbolem 

KDZ1 zgodnie z rysunkiem planu; 

11) dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości mniejszej niż 3 m. od granicy z działką sąsiednią, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Forma architektoniczna budynków musi spełniać wymagania: 

1) wysokość budynków usługowych nie może przekroczyć 13 m., 

2) wysokość budynków gospodarczych, wiat i garaży nie może przekroczyć 7m., 

3) ustala się dachy o kącie nachylenia głównych połaci: dla zabudowy usługowej oraz budynków 

gospodarczych i garaży od 0 do 40 stopni; 

4) pokrycie dachów blachą, dachówką lub ich imitacją 

5) kolorystyka dachów w odcieniach grafitu, czerwieni, brązu, zieleni, 

6) kolorystyka elewacji ścian – kolory pastelowe, drewna lub kamienia, 

7) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 

4. Dla obsługi funkcji ustala się zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych, jednak nie mniej niż: 

1) 1 miejsce na 40 m² powierzchni sprzedaży, 

2) 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej dla pozostałych usług (do tej powierzchni nie wlicza się 

powierzchni użytkowej kondygnacji usytuowanej poniżej poziomu parteru). 

5.   Na terenie U5 mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak ponadnormatywnego 

wpływu na środowisko poza granicami nieruchomości inwestora lub dla których nie stwierdzono konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

6. Teren położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla którego 

obowiązują ustalenia opisane w § 12 ust. 1 "planu miejscowego". 

7. Teren położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr 437 - Dolina rzeki 

Dunajec, dla którego należy zachować zasady określone w § 19 "planu miejscowego". 

§ 5. Pozostałe ustalenia "planu miejscowego" zawarte w części tekstowej i graficznej pozostają bez zmian. 
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Rozdział 3. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie 

mgr Dariusz Kowalczyk 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XV/167/2016 

Rady Gminy Podegrodzie 

z dnia 31 marca 2016 roku 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie 

mgr Dariusz Kowalczyk 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XV/167/2016 

Rady Gminy Podegrodzie 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Podegrodzie po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 

29.02.2016 r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Podegrodzie obejmującej teren we wsi: Podegrodzie, działka 681/1 - w okresie 

wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, 

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami). 

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. Gminy 

Podegrodzie nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Podegrodzie stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia 

o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami). 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie 

mgr Dariusz Kowalczyk 
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