
 

 

UCHWAŁA

 NR XVIII/101/2016 

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 29 lutego 2016 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla 

obszaru Gmina Michałowice Północ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, 

co następuje: 

Rozdział 1. 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru 

Gmina Michałowice Północ, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza on  ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego uchwałą 

Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012 roku. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w załączniku graficznym do uchwały 

Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, obejmującego 

miejscowości: Masłomiąca, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wola Więcławska, 

Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare. 

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 1617,70 ha. 

§ 2. Podstawowym celem planu jest stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania przestrzennego 

obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu przestrzennego i wymogami zrównoważonego rozwoju  

oraz kierunkami wyznaczonymi w Studium. Plan stanowić będzie podstawę realizacji programów 

inwestycyjnych w terenach przeznaczonych do zabudowy, ochrony cennych zasobów kulturowych obszaru, 

rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej, a w szczególności: 

1) uzupełniania lub wprowadzania zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach zabudowy 

wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia wejścia 

w życie niniejszej uchwały oraz wprowadzania zabudowy na terenach nowowyznaczonych w planie, 

zgodnie z dyspozycjami Studium dla rozwoju takich funkcji; 

2) ochrony i aktywizacji turystycznej terenów położonych w granicach Dłubniańskiego Parku 

Krajobrazowego; 

3) ochrony i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru; 
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4) ochrony walorów zabytkowych i kulturowych; 

5) ochrony, zachowania i kształtowania terenów zieleni urządzonej jako jednej z podstawowych form 

kształtowania przestrzeni publicznej; 

6) budowy, przebudowy, rozbudowy elementów układu komunikacyjnego niezbędnego dla zapewnienia 

powiązań z układem zewnętrznym, dostępności obszaru jak i właściwego skomunikowania terenów 

o określonym przeznaczeniu oraz budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi obszaru objętego planem oraz o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

§ 3. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz części graficznej planu. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) część graficzna planu, obejmująca rysunek planu w skali 1:2000 „Przeznaczenie i warunki 

zagospodarowania terenów”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, ustalający przeznaczenie i warunki 

zagospodarowania terenów; rysunek planu określa również  zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras 

sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy 

traktować jako orientacyjne - do szczegółowego ustalenia na etapie przygotowania inwestycji do realizacji 

i wydawania decyzji administracyjnych; 

2) rozstrzygnięcia, niebędące ustaleniami planu: 

a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

stanowiące załącznik nr 2, 

b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

stanowiące załącznik nr 3. 

§ 4. 1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części 

graficznej planu. 

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale obejmują: 

1) przepisy ogólne - zawarte w Rozdziale I; 

2) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów - zawarte w Rozdziale II; 

3) przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania – ustalenia szczegółowe - zawarte w Rozdziale III; 

4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej - zawarte 

w Rozdziale IV; 

5) przepisy końcowe - zawarte w Rozdziale V. 

3. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w części graficznej obowiązują łącznie. 

4. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

5. W granicach obszaru planu każda miejscowość posiada przyporządkowaną literę na rysunku planu, 

stanowiącą uzupełnienie oznaczenia poszczególnych terenów symbolami, tj.: 

1) Masłomiąca - literę E; 

2) Sieborowice  - literę J; 

3) Więcławice Dworskie - literę K; 

4) Więcławice Stare- literę L; 

5) Wola Więcławska - literę M; 

6) Zagórzyce Dworskie – literę N; 

7) Zagórzyce Stare – literę O. 

§ 5. 1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu, wyznaczonymi na rysunku planu są: 

1) granice obszaru objętego planem; 
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – 

wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 

- 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§14), 

- 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§15), 

- MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (§16), 

- U – tereny zabudowy usługowej (§17), 

- UP – tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych (§18), 

- UT – tereny turystyki i rekreacji (§19), 

- US – tereny sportu i rekreacji (§20), 

- P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów (§21), 

- RM – tereny zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej (§22), 

- ZP – tereny zieleni urządzonej (§23), 

- ZC – teren cmentarza (§24), 

- ZR – tereny zieleni nieurządzonej (§25), 

- R – tereny rolnicze (§26), 

- ZL/ZL.1 – tereny lasów i zalesień (§27), 

- WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych (§28), 

- W, IT – tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (§29), 

- KDS, KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDW – tereny tras komunikacyjnych (§30), 

- KP – teren parkingu (§31), 

- KS – teren obsługi komunikacyjnej samochodowej (§32). 

2. Elementami obowiązującymi oznaczonymi na rysunku planu, wynikającymi z wymogów przepisów 

odrębnych są: 

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 

2) strefa konserwatorska ochrony bezpośredniej; 

3) strefa konserwatorska ochrony pośredniej; 

4) obiekty wpisane do gminnej ewidencji  zabytków; 

5) stanowiska archeologiczne; 

6) granica Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego; 

7) granica otuliny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego; 

8) pasy izolujące tereny cmentarzy od innych terenów, o zasięgu 50m i 150m; 

9) granica terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Dłubni; 

10) granice terenów ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych. 

3. Elementami obowiązującymi oznaczonym na rysunku planu, wyznaczonym planem są: 

1) strefa ekologiczna – obszar stanowiący powiązania przyrodnicze, o której mowa w §8; 

2) strefa ochronna o promieniu 12m, o której mowa w §29; 
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3) strefa ochronna o promieniu 40m, o której mowa w §29. 

4. Elementami informacyjnymi oznaczonymi na rysunku planu, niebędącymi ustaleniami planu, są: 

1) obszary predysponowane do występowania ruchów osuwiskowych; 

2) obszary podmokłe; 

3) osie, ciągi i punkty widokowe; 

4) szlaki rowerowe  - „Dolina Dłubni”, „Widokowy”, „Kościuszkowski”; 

5) szlak pieszo – rowerowy „Droga Św. Jakuba”; 

6) kapliczki; 

7) pomnik pamięci; 

8) wody powierzchniowe stojące i płynące; 

9) granica administracyjna Gminy; 

10) granice administracyjne sołectw; 

11) linia energetyczna 15kV; 

12) linia kablowa 15kV; 

13) stacje trafo; 

14) istniejąca kanalizacja sanitarna; 

15) istniejąca sieć wodociągowa; 

16) zbiorniki wody; 

17) ujęcia wody; 

18) istniejący gazociąg średniego ciśnienia; 

19) projektowany gazociąg średniego ciśnienia. 

§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.); 

2) „Studium” – należy przez to rozumieć zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego uchwaloną uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XVIII/116/2012 z dnia 29 marca 2012r.; 

3) „uchwale"- należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Michałowice; 

4) „przepisach odrębnych"- należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

5) „rysunku planu"- należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały; 

6) „terenie” – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego 

planem, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną 

na rysunku planu symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów; 

7) „przeznaczeniu terenu” – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który 

został ustalony dla poszczególnych terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi; 

8) „nieprzekraczalnej linii zabudowy"– należy przez to rozmieć linię, poza którą nie można sytuować 

nowych bądź rozbudowywanych budynków lub ich części; linia ta nie dotyczy sytuowania podziemnych 

części budynków i podziemnych budowli kubaturowych a także innych obiektów budowlanych nie 

będących budynkami; 

9) „przeznaczeniu podstawowym"- należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone 

planem jako jedyne lub przeważające na wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie; 
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10) „przeznaczeniu dopuszczalnym"- należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż 

podstawowy, który został ustalony w planie jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia 

podstawowego na warunkach określonych w planie; 

11) „strefach"- należy przez to rozumieć obszary oznaczone na rysunku planu, dla których w oparciu 

o wymogi przepisów odrębnych obowiązują szczególne warunki zagospodarowania i użytkowania terenu; 

12) „działce budowlanej"– należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 

z późn. zm.); 

13) „usługach"- rozumie się przez to usługi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, rzemiosła, rzemiosła 

produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki, administracji, oświaty, ochrony zdrowia, przedszkoli, 

domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straży pożarnej, obiektów kultury, 

obiektów religijnego kultu, oraz inne usługi o zbliżonym charakterze np. usługi niematerialne (konsulting, 

prawne, biurowe, reklamowe itp.), usługi komunikacji; 

14) „dojazdach nie wydzielonych"- należy przez to rozumieć istniejące i nowe dojazdy, nie wydzielone 

liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, zapewniające obsługę obiektów, poprzez dostęp do dróg 

publicznych w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach 

zagospodarowania; 

15) „powierzchni całkowitej budynku” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych 

wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku; 

16) „powierzchni całkowitej zabudowy” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych 

budynków w obrębie działki budowlanej lub działek budowlanych, objętej projektem zagospodarowania 

terenu albo zgłoszeniem; 

17) „wskaźniku intensywności zabudowy” - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział 

powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki lub działek budowlanych objętej projektem 

zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

18) „terenie biologicznie czynnym"- należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o którym mowa 

w przepisach odrębnych; 

19) „wskaźniku terenu biologicznie czynnego"- należy przez to rozumieć minimalny procentowy udział 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu działki  lub działek budowlanych 

objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

20) „zieleni urządzonej"- należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły zieleni (w tym 

również o charakterze izolacyjnym) obejmujące: drzewa, krzewy, trawniki i kwietniki; 

21) „wysokości budynku” – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi; 

22) „wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć ustaloną w planie maksymalną wysokość budynku w 

danym terenie; określona w uchwale wysokość zabudowy nie dotyczy  obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej i budowli, dla których wysokość wynika z przepisów odrębnych bądź wymogów 

technologicznych i funkcjonalnych; 

23) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12º; 

24) „trasie rowerowej” – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający ruch 

rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy 

rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach o ograniczonej prędkości ruchu, 

drogi wewnętrzne; 

25) „przestrzeni publicznej”- należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej danej miejscowości, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, tj.: 

ulice, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery; 

26) „agroturystyce”– należy przez to rozumieć formę turystyki prowadzoną w gospodarstwach 

agroturystycznych związaną z wypoczynkiem na wsi, w skład których wchodzą m.in. budynek (budynki) 

mieszkalne, budynki inwentarskie i gospodarcze; obejmuje różnego rodzaju usługi, w tym np. : 

zakwaterowanie, częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwo, jazdę konną, noclegi związane 
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z korzystaniem ze sportów sezonowych, uczestnictwo w pracach gospodarskich i w pracach tradycyjnego 

rzemiosła artystycznego, w obrzędach ludowych, w przygotowaniu potraw regionalnych itp.; 

27) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wyznaczoną przez rzut 

pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; 

28) „wskaźniku powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy 

udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków w powierzchni terenu działki budowlanej lub działek 

budowlanych, objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

29) „obudowie biologicznej” – należy przez to rozumieć roślinność trawiastą, krzewy lub zadrzewienia 

występujące w bezpośrednim otoczeniu zbiorników wodnych, kanałów odwadniających i rowów 

melioracyjnych. 

2. Jeżeli w ustaleniach planu przywołano aktualnie obowiązujące akty prawne – w przypadku nowelizacji 

tych aktów bądź wprowadzenia aktów zamiennych, należy stosować przepisy zgodne z obowiązującym stanem 

prawnym. 

Rozdział 2. 

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Ustala się następujące zasady 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem: 

1) kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz dążenie do 

wykorzystania istniejących obiektów przy zmianie ich funkcji poprzez ich adaptację, odbudowę, 

przekształcenia i rozbudowę dla nowych funkcji ustalonych jako przeznaczenie podstawowe lub 

dopuszczalne; 

2) w celu powstrzymania procesu rozwoju zabudowy rozproszonej wprowadza się zakaz lokalizacji nowego 

zainwestowania kubaturowego w terenach, na których nie zostało ono przewidziane niniejszym planem 

i przepisami odrębnymi; w takich terenach dopuszcza się: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, 

nadbudowy budynków, 

b) lokalizację nowych budynków niemieszkalnych, uzupełniających istniejące zainwestowanie, tj. garaży 

i budynków gospodarczych przy spełnieniu rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej lub 

usługowej, określone w rozdziale II i III, 

c) zmianę sposobu użytkowania poddaszy na cele mieszkaniowe w budynkach istniejących przed wejściem 

w życie niniejszego planu; 

3) wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym; 

4) w terenach zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej RM budynki mieszkalne mogą być realizowane 

wyłącznie w układzie wolnostojącym; 

5) ochronę elementów wyróżniających rzeźbę i pokrycie terenu poprzez wpisanie realizowanych obiektów 

w istniejące ukształtowanie terenu; 

6) kształtowanie formy architektonicznej nowych obiektów kubaturowych i inżynierskich powinno 

nawiązywać do wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej krajobrazu w tym: gabarytów 

obiektów, kształtu dachów oraz faktury użytych materiałów; 

7) w obrębie całego obszaru objętego planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², w rozumieniu ustawy; 

8) dopuszcza się lokalizację budynku w granicy działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) inwestycje z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego mogą być zrealizowane przed realizacją inwestycji 

z zakresu przeznaczenia podstawowego, przy zachowaniu warunków (parametrów i wskaźników) 

określonych w planie dla danego przeznaczenia terenu; 

10) dopuszcza się, w terenach o których mowa w § 14 – §22, utrzymanie istniejącej zabudowy, o funkcji innej 

niż ustalona w przeznaczeniu podstawowym, z możliwością jej przebudowy; 
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11) przy realizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźniaczym należy stosować jednolitą geometrię 

dachów oraz jednolitą kolorystykę elewacji; 

12) wprowadza się zakaz lokalizacji, wzdłuż drogi głównej ruchu przyśpieszonego oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDGP i drogi ekspresowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS, urządzeń 

reklamowych w odległości mniejszej niż wyznaczona na rysunku nieprzekraczalna linia zabudowy; na 

istniejących budynkach zlokalizowanych pomiędzy wyznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą 

a nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych; 

13) wzdłuż drogi ekspresowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS, obiekty gospodarcze 

i inwentarskie, niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej w terenach rolniczych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem R, należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 40m od krawędzi jezdni; 

14) podział nieruchomości przyległych do dróg publicznych jest możliwy przy zachowaniu wymogów 

wynikających z przepisów odrębnych, w tym ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy 

o gospodarce nieruchomościami; 

15) w obszarze objętym planem dopuszcza się, o ile przepisy odrębne lub ustalenia planu tego nie zakazują, 

wytyczanie niewyznaczonych na rysunku planu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych bez 

segregacji ruchu pieszego i rowerowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska - w zakresie ochrony walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych: 

1) obowiązek przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska we wszelkich 

poczynaniach inwestycyjnych; 

2) wprowadza się nakazy: 

a)  ochrony walorów przyrodniczych poprzez zachowanie i kształtowanie różnych form zieleni: urządzonej, 

nieurządzonej, terenów lasów, zieleni nadrzecznej w celu zachowania ciągłości strefy ekologicznej, 

o zasięgu określonym na rysunku planu, 

b) wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania zgodnie ze 

wskaźnikami terenu biologicznie czynnego oraz wskaźnikami intensywności i wskaźnikami powierzchni 

zabudowy – wyznaczonymi dla poszczególnych terenów, 

c) maksymalnej ochrony zieleni przy zagospodarowaniu terenów w sposób ustalony planem poprzez 

zachowanie i wkomponowanie drzew w teren inwestycji, o ile nie uniemożliwia to realizacji inwestycji 

zgodnej z planem, 

d) korzystania z zasobów wód, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) ochrony rowów odwadniających, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) ochrony istniejącej obudowy biologicznej cieków wodnych i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem 

pkt. 7; 

3) w odniesieniu do nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych obowiązuje zakaz 

grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszcza się możliwość prac remontowych, regulacyjnych i konserwacyjnych związanych 

z utrzymywaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową w terenach cieków wodnych wydzielonych oraz 

nie wydzielonych na rysunku planu; 

5) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w terenach wód powierzchniowych śródlądowych, zgodnie 

z wymogami przepisów odrębnych; zakaz nie dotyczy mostów i połączeń komunikacyjnych 

zapewniających ciągłość w systemie komunikacyjnym obszaru budowli hydrotechnicznych niezbędnych 

dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, małych elektrowni 

wodnych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

6) minimalną odległość budynków od lasu należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7) budynki w sąsiedztwie terenów wód powierzchniowych śródlądowych, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi oraz wód powierzchniowych, wskazanych jako element informacyjny, należy 

lokalizować w odległości nie mniejszej niż 5m; nie dotyczy to terenów, dla których plan wyznacza 

nieprzekraczalną linię zabudowy; 

8) na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, oznaczonego na rysunku planu, obowiązują zakazy 

wynikające z przepisów odrębnych, w tym aktów prawnych ustanawiających sposoby ochrony tego 

obszaru; 

9) w obszarach parków ustala się: 

a) ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

b) ochronę zasobów kulturowych (w tym obiektów zabytkowych), 

c) zachowanie zabytkowych zespołów parkowych, w tym szczególnie wpisanych do rejestru zabytków, 

d) rozwój turystyki i wypoczynku (szlaki turystyki pieszej, ścieżki rowerowe, konne), 

e) ochronę ciągów ekologicznych tworzonych przez cieki wodne wraz z ich obudową biologiczną; 

10) w celu zapewnienia ochrony obszarów o wysokich walorach przyrodniczych ustala się strefę ekologiczną 

– obszar stanowiący powiązania przyrodnicze o zasięgu określonym na rysunku planu; w ramach tego 

obszaru ustala się: 

a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, poza obszarami dopuszczającymi zabudowę zgodnie 

z przeznaczeniem terenu, 

b) wprowadza się zakaz realizacji ogrodzeń trwałych na podmurówkach, dopuszcza się wyłącznie realizację 

ogrodzeń ekologicznych w formie żywopłotów oraz ażurowych konstrukcji drewnianych, 

umożliwiających przemieszczanie się dziko żyjącej małej zwierzyny, 

c) istniejące budynki mieszkaniowe, gospodarcze i garażowe pozostawia się do zachowania lub adaptacji 

z możliwością polepszenia ich standardów poprzez przebudowę, zmianę sposobu użytkowania poddaszy 

na cele użytkowe przy zapewnieniu rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej, określonych w rozdziale II i III. 

2. Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska - w zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami 

i polami elektromagnetycznymi: 

1) dla istniejącego i wprowadzanego programu usługowego i produkcyjnego oraz innych obiektów 

działalności gospodarczej ustala się wymóg, by prowadzona przez poszczególne podmioty działalność 

i związana z nią uciążliwość zamykała się w granicach działki użytkownika a emisje nie przekraczały 

obowiązujących standardów jakości środowiska; 

2) dla terenów podlegających ochronie akustycznej, na których zostanie stwierdzone przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów hałasu, wymagana jest realizacja zabezpieczeń technicznych (szpalery drzew, 

kurtyny i ekrany akustyczne, nowe rozwiązania techniczne) w celu obniżenia emitowanego poziomu hałasu 

do dopuszczalnego; 

3) nowoprojektowane budynki podlegające ochronie akustycznej należy sytuować w miejscach najmniej 

narażonych na występowanie hałasu; 

4) na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska wskazuje się tereny wyznaczone 

niniejszym planem jako należące do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których określone zostały 

dopuszczalne poziomy hałasu. Dla tych terenów należy przyjmować poziom hałasu ustalony dla 

przeważającej funkcji: 

a) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (1MN, 

2MN), zabudowa zagrodowa i gospodarka rolna (RM) - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, 

b) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa i usługi (MN/U) jak dla 

terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo- usługowe, 

c) tereny turystyki i rekreacji  (UT), tereny sportu i rekreacji  (US)  - jak dla terenów rekreacyjno- 

wypoczynkowych, 
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d) tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych (L.UP.02), w których znajdują się usługi 

oświaty i kultury– jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży; 

e) dla pozostałych terenów nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska - w zakresie ochrony sanitarnej: 

1) nakaz zachowania odległości min. 50 m od granic cmentarza dla budynków mieszkalnych, zakładów 

produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących 

artykuły żywności oraz studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb 

gospodarczych; 

2) nakaz podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających z wody w obszarze 50m-

150m od granicy cmentarza. 

4. Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska - w zakresie warunków ekologicznych: 

1) zakaz lokalizacji - przedsięwzięć, mogących w rozumieniu przepisów odrębnych zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, zakaz nie dotyczy inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury technicznej 

i inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć zrealizowanych przed wejściem w życie niniejszego 

planu, z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przy utrzymaniu bądź poprawie 

standardów jakości środowiska; 

2) dla terenów położonych w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym obowiązują ponadto zakazy i warunki 

dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające 

z przepisów odrębnych, w tym aktów prawnych ustanawiających sposoby ochrony tego obszaru; 

3) celem ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w zakresie niskiej emisji z procesów spalania paliw stałych 

w indywidualnym systemie zaopatrzenia w ciepło obiektów, preferuje się stosowanie ekologicznych 

nośników energii, takich jak energia elektryczna, gaz butlowy, ziemny, lekki olej opałowy lub korzystanie 

z odnawialnych źródeł energii, itp. Dopuszcza się wykorzystanie tradycyjnych źródeł energii cieplnej jak 

koks, węgiel opałowy, miał węglowy, ekogroszek, drewno opałowe; 

4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w tym 

regulacjami obowiązującymi w gminie Michałowice, z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich 

powstania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych; 

5) konieczność likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów; 

6) nakaz budowy oraz lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie 

z wymogami określonymi w przepisach odrębnych, z uwzględnieniem ochrony przed polami 

elektroenergetycznymi; 

7) zakaz składowania i przetwarzania odpadów oraz składowania substancji i surowców mogących pogorszyć 

stan środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych oraz lokalizacji instalacji do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowania odpadów niebezpiecznych oraz 

instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, niezależnie od zastosowanej metody. 

5. Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska – w zakresie wód podziemnych 

i powierzchniowych: 

1) w obszarze zalegania udokumentowanych zasobów GZWP Nr 409 Niecka Miechowska (cały obszar planu) 

wprowadza się nakaz zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem substancji szkodliwych dla 

środowiska z obiektów i urządzeń; 

2) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Aglomeracji Krakowskiej, określonej 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

3) nakaz realizacji kanalizacji deszczowej wyposażonej w osadniki zanieczyszczeń oraz w zależności od 

potrzeb separatory substancji ropopochodnych dla utwardzonych parkingów o pow. powyżej 0,1 ha oraz 

innych szczelnych powierzchni, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zachowanie stawów i naturalnych oczek wodnych na terenie całego obszaru opracowania. 
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6. W zakresie ochrony ujęć wody ustala się: 

1) w granicach obszaru objętego planem obowiązują ograniczenia zagospodarowania terenów ustalone 

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nr 8/2012 z dnia 

17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki 

Dłubni w km 10+960 w miejscowości Raciborowice na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Strefa ochronna dzieli się na: teren ochrony bezpośredniej 

(poza obszarem planu) oraz teren ochrony pośredniej, przy czym w granicach niniejszego planu występuje 

jedynie teren ochrony pośredniej, na którym rozporządzenie to zakazuje: 

a) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, 

o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni 

komunalnych, przydomowych i przemysłowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu 

lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych 

substancji w wykorzystywanych wodach przekracza: 

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 3md O2 /l, 

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) 7mg O2 /l, 

- Zawiesiny ogólne 6mg/l, 

- Azot ogólny 1 mg N/l, 

- Fosfor ogólny 0,1 mg P/l, 

b) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, 

c) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych 

(z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo 

wodne, 

d) budowy dróg krajowych (w tym autostrad), wojewódzkich i powiatowych, torów kolejowych oraz 

parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy 

kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń 

zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzeniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego 

przepisami odrębnymi, 

e) budowy mostów na ciągach dróg krajowych (w tym autostrad), wojewódzkich i powiatowych oraz na 

trasach kolejowych bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej 

i urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi oraz 

bezawaryjnych zasuw odcinających, 

f) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne 

oraz obojętnych, 

g) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę oraz 

szczelnej płyty gnojowej, 

h) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte obiegi wody, 

i) stosowania środków ochrony roślin wskazanych jako niebezpieczne dla organizmów wodnych 

określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 

18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz.849 z późn. zm.), 

j) pojenia i pławienia zwierząt w ciekach, 

k) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości mniejszej niż 200m od 

studzien, źródeł i strumieni, 

l) urządzania pryzm kiszonkowych i obornikowych bez szczelnej izolacji od podłoża, 
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m) realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do kanalizacji 

zbiorczej, lub w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do 

gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji 

zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących obiektów budownictwa 

mieszkalnego oraz kempingów w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania kanalizacji, 

a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenia wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia, 

n) budowy nowych oczyszczalni przemysłowych na terenach objętych zbiorowym systemem kanalizacji 

sanitarnej, 

o) prowadzenia robót ziemnych w pasie do 200 m po obu stronach cieków bez wcześniejszego 

powiadomienia użytkowników ujęcia wody; 

2) zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nr 8/2012 z dnia 

17 września 2012r. na terenie ochrony pośredniej z mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. z 2008 r. Nr 80 poz. 479 z późn. zm.) na gruntach rolnych 

obowiązuje zakaz stosowania nawozów; 

3) dla ujęcia wody ze studni S-2 na terenie wsi Wola Więcławska decyzją Starosty Krakowskiego znak: 

OS.62230/1/06/MP z dnia 24.07.2006r. ustanowiona została strefa ochronna ograniczona do terenu ochrony 

bezpośredniej, w której obowiązują następujące zakazy i nakazy: 

a) zabrania się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją wody, 

b) zabrania się nawożenia mineralnego i organicznego oraz stosowania pestycydów, 

c) trawnik na terenie strefy należy kosić co najmniej 2 razy w roku, masę roślinną należy usunąć poza 

granicę strefy. 

7. W granicach obszaru planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalonej na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych (osuwiska). 

§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1. Na terenie objętym planem występują następujące obiekty, tereny i obszary objęte ochroną oraz 

przeznaczone w planie do objęcia ochroną w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

a) w miejscowości Sieborowice, zespół dworsko-parkowy, składający się z budynku dworu i otaczającego 

go parku wraz z murem ogrodzeniowym i bramą po stronie wschodniej, oznaczony na rysunku planu 

jako A-584, 

b) w miejscowości Więcławice Stare, kościół parafialny p.w.  św. Jakuba Apostoła zbudowany w 1748r. 

wraz z dzwonnicą i otoczeniem w granicach cmentarza przykościelnego oraz wyposażeniem kościoła, 

oznaczony na rysunku planu jako A-181, 

c) w miejscowości Zagórzyce Dworskie, ogród dworski, oznaczony na rysunku planu jako A-699; 

2) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków i przeznaczone w planie do objęcia ochroną: 

a) w miejscowości Masłomiąca - budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Długa 102, dz. nr 334/1, 

drewniany z ok. 1925r., oznaczony na rysunku planu jako ez-13, 

b) w miejscowości Masłomiąca - budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Długa 103, dz. nr 161, drewniany 

z ok. 1930r., oznaczony na rysunku planu jako ez-14, 

c) w miejscowości Masłomiąca - budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Dąbrowskich 109, dz. nr 285/1, 

drewniany z ok. 1942r., oznaczony na rysunku planu jako ez-15, 

d) w miejscowości Masłomiąca - stawy rybne stanowiące pozostałość dawnego założenia dworskiego, 

oznaczone na rysunku planu jako ez-65, 
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e) w miejscowości Masłomiąca - kamienna kapliczka przydrożna, dz. nr 309/1, oznaczona na rysunku planu 

jako ez-42, 

f) w miejscowości Sieborowice - spichlerz, w dawnym zespole dworskim, dz. nr 138/3, obiekt ceglany 

z ok.1880r., oznaczony na rysunku planu jako ez-39, 

g) w miejscowości Sieborowice - dawna stajnia dworska, dz. nr 138/3, ceglana z ok. 1900r., przebudowana 

w 1939r., stanowiąca obiekt mieszkalny, oznaczona na rysunku planu jako ez-40, 

h) w miejscowości Więcławice Dworskie - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11, dz. nr 120, drewniany 

z ok.1939r., oznaczony na rysunku planu jako ez-43, 

i) w miejscowości Więcławice Dworskie - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 13, dz. nr 115, drewniany 

z ok. 1939r., oznaczony na rysunku planu jako ez-44, 

j) w miejscowości Więcławice Stare - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 18, dz. nr 53/5, drewniany 

z ok. 1930r., oznaczony na rysunku planu jako ez-45, 

k) w miejscowości Więcławice Stare - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 36, dz. nr 8, drewniany z ok. 

1930r., oznaczony na rysunku planu jako ez-46, 

l) w miejscowości Więcławice Stare - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 37, dz. 22/18, drewniany z ok. 

1920r., oznaczony na rysunku planu jako ez-47, 

m) w miejscowości Wola Więcławska - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 30, dz. nr 97/6, drewniany 

z ok.1900r., oznaczony na rysunku planu jako ez-49, 

n) w miejscowości Wola Więcławska - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 33, dz. nr 247/2, ceglany 

z ok. 1915r., oznaczony na rysunku planu jako ez-50, 

o) w miejscowości Wola Więcławska - stajnia w zagrodzie nr 33, dz. nr 247/2, ceglana z ok. 1941r., 

oznaczona na rysunku planu jako ez-51, 

p) w miejscowości Wola Więcławska - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 37, dz. nr 248/1, drewniany 

z ok. 1895r., oznaczony na rysunku planu jako ez-52, 

q) w miejscowości Wola Więcławska - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 40, dz. nr 252, częściowo 

drewniany i murowany z ok. 1934r., oznaczony na rysunku planu jako ez-53, 

r) w miejscowości Zagórzyce Dworskie - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 9, dz. nr 102/2, drewniany 

z ok. 1939r., oznaczony na rysunku planu jako ez-55, 

s) w miejscowości Zagórzyce Dworskie - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 30, dz. nr 42/3, drewniany 

z ok.1910r., oznaczony na rysunku planu jako ez-56, 

t) w miejscowości Zagórzyce Dworskie - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 39, dz. nr 58/3, drewniany 

z ok. 1920r., oznaczony na rysunku planu jako ez-57, 

u) w miejscowości Zagórzyce Dworskie - dz. nr 111/1,  dwór w dawnym zespole dworskim z połowy XIX 

w.,  nadbudowany w 1963r., oznaczony na rysunku planu jako ez-58, 

v) w miejscowości Zagórzyce Dworskie - dz. nr 111/1,  spichlerz, w dawnym zespole dworskim, z ok. 

1747r.( przebudowany w 1946r.), oznaczony na rysunku planu jako ez-59, 

w) w miejscowości Zagórzyce Stare - budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11, dz. nr 29, drewniany z ok. 

1920r., oznaczony na rysunku planu jako ez-60; 

3) stanowiska archeologiczne, zgodnie z rysunkiem planu. 

2. W celu ochrony, uzupełnienia i odtworzenia wysokich wartości kulturowych istniejących w obszarze 

objętym planem ustala się strefę konserwatorską ochrony bezpośredniej i strefę konserwatorską ochrony 

pośredniej, o zasięgu określonym na rysunku planu: 

1) w zakresie strefy konserwatorskiej ochrony bezpośredniej, obejmującej obiekty i obszary o najwyższych 

ponadlokalnych wartościach kulturowych, o  których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się, iż wszelkie działania 

inwestycyjne na tym terenie powinny być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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2) w zakresie strefy konserwatorskiej ochrony pośredniej, obejmującej obiekty i obszary w otoczeniu lub 

sąsiadujące ze strefą bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, w tym wpisane do rejestru i ewidencji 

zabytków, ustala się: 

a)  wszelkie działania inwestycyjne w granicach strefy konserwatorskiej obejmującej obiekty wpisane do 

rejestru zabytków, w miejscowości Sieborowice, oznaczone na rysunku planu jako A-584, powinny być 

prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) w granicach strefy konserwatorskiej obejmującej: 

- fragmenty terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami L.UP.01 i L.ZP.01 położonych 

w miejscowości Więcławice Stare, dostosowanie ewentualnych nowych elementów do historycznej 

kompozycji, skali, gabarytów i formy. Stosowane materiały budowlane winny nawiązywać swoim 

charakterem (wyglądem) do materiałów tradycyjnych, 

- fragment terenu E.UT.01, teren E.UT.02 oraz tereny WS, położone w miejscowości Masłomiąca, 

ochronę stawów. 

3. Dopuszcza się odbudowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont obiektów ujętych w ewidencji 

zabytków, przy zachowaniu wartości historycznej, zabytkowej i architektonicznej. 

4. Na obszarze stanowisk archeologicznych wszelkie działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia 

robót ziemnych, muszą być zgodne z przepisami odrębnymi. 

§ 10. Ustala się zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) przestrzeń publiczną stanowią ulice, drogi, place, ciągi piesze, szlaki rowerowe, skwery w otoczeniu 

zabudowy usługowej, w szczególności z zakresu usług publicznych oraz place zabaw i tereny rekreacyjno 

sportowe; 

2) jako przestrzenie publiczne określa się następujące tereny: 

a) zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych (UP), 

b) sportu i rekreacji (US) wraz z sąsiadującymi terenami zieleni urządzonej (ZP), 

c) tereny turystyki i rekreacji (UT), 

d) dróg publicznych (KDGP,KDZ, KDL, KDD) oraz wyznaczonych ścieżek rowerowych i szlaków 

turystycznych; 

3) wprowadza się następujące nakazy: 

a)  kształtowania przestrzeni publicznych placów i ulic poprzez podkreślanie układów i osi 

kompozycyjnych, dbałość o detal, małą architekturę, kształtowanie wnętrz urbanistycznych, 

b) zachowania osi, ciągów i punktów widokowych zaznaczonych informacyjnie na rysunku planu, walorów 

ekspozycyjnych dla zespołów zabytkowych, oraz istniejących obiektów o wysokich walorach 

architektoniczno-urbanistycznych, np. zespołów sakralnych itp., 

c) konieczność zachowania istniejącego układu ulic, placów, założeń urbanistycznych oraz utrzymania 

i rewitalizacji istniejących obiektów zabytkowych i parków, 

d) kształtowania pieszej dostępności terenów usługowych oraz terenów służących rekreacji 

i wypoczynkowi ze szczególną dbałością o osoby niepełnosprawne; 

4) wprowadza się następujące zakazy: 

a) lokalizacji tablic reklamowych o wymiarach większych niż 1 m x 2 m, 

b) realizacji  elementów uniemożliwiających dostępność przestrzeni publicznych. 

§ 11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 
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1. Formę i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury oraz zieleń) należy 

kształtować w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania w celu harmonijnego 

wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniając ukształtowanie 

i położenie terenu, jego widoczność na i z terenów, wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, zapewnienia 

funkcjonalności i estetyki. 

2. Forma i gabaryty budynków powinny nawiązywać do form architektury tradycyjnej, miejscowej. 

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązań architektonicznych uwzględniających nowoczesne 

technologie w zakresie formy budynku jak i kształtowania sylwety dachu, pozostawiając wysokość budynku 

określoną w planie. 

3. Przy lokalizacji budynków oraz ich rozbudowie należy uwzględniać wyznaczoną na rysunku planu 

nieprzekraczalną linię zabudowy. W przypadku nie wyznaczenia takiej linii obowiązują przepisy odrębne. 

Dopuszcza się lokalizację budynków w odległości bliższej niż wyznaczona w planie nieprzekraczalna linia 

zabudowy, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie oraz przy uwzględnieniu przepisów 

odrębnych; zakazuje się lokalizacji budynków w liniach rozgraniczających dróg. 

4. Wysokość budynków: 

1) na terenach leżących w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - maksymalnie 9 m; 

2) na terenach leżących poza granicami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wysokość budynków 

w rozumieniu § 6 pkt 21 niniejszej uchwały nie może przekroczyć: 

a) 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej  w terenach MN/U, 

b) 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach 1MN, 2MN i RM, 

c) wysokość budynków gospodarczych w terenach 1MN i 2MN oraz RM, nie może przekraczać 9 m 

a budynków garażowych 6m, a dla budynków garażowych dla pojazdów i sprzętu związanego 

z gospodarką rolną w terenach RM 9m, 

d) wysokość budynków inwentarskich nie może przekraczać 9m, 

e) wysokość wiat i altan w terenach 1MN, 2MN, MN/U, U, UP, UT, US i RM, nie może przekraczać 6m; 

3) dla obszarów oznaczonych symbolem 1MN, MN/U, 2MN - budynek mieszkalny może mieć jedną 

kondygnację nadziemną oraz poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, przy czym 

wysokość ściany kolankowej nie może przekraczać 1,50m. Jednocześnie dopuszcza się piwnicę jako jedną 

dodatkową kondygnację o wysokości pomieszczenia do 2,2 m w świetle. Warunek ten nie dotyczy 

budynków przebudowywanych, nadbudowywanych i remontowanych; 

4) poza granicami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wysokość budynków w terenach zabudowy 

usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U, UT nie może przekroczyć 12m a dla terenów UP 

nie może przekroczyć 18 m; ograniczenia te nie dotyczą następujących dominant w krajobrazie: 

a) wieże kościelne, 

b) maszty telekomunikacyjne, 

c) wieże ciśnień, 

d) wieże widokowe; 

5) poza granicami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wysokość obiektów produkcyjnych, składowych 

i magazynów oznaczonych na rysunku planu symbolem P nie może przekroczyć 12 m, za wyjątkiem 

obiektów, których wysokość i gabaryt są wymuszone technologią lub uwarunkowaniami technicznymi 

produkcji. Takie szczególne obiekty, których wysokość przekracza 12 m, mogą być lokalizowane 

w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi (wieże ciśnień, kominy, itp.); 

6) poza granicami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wysokość budynków w terenach sportu i rekreacji 

oznaczonych na rysunku planu symbolem US nie może przekroczyć 16 m, za wyjątkiem elementów 

konstrukcyjnych dla obiektu jak: maszty, wsporniki itp.; 

7) poza granicami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wysokość budynków w terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem ZC i KS nie może przekroczyć 9 m; 
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8) w przypadku remontów oraz nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się ich podniesienie do 

wysokości, o których mowa w pkt 1, 2, 4 , 5, 6 i 7. 

5. Ustala się wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 

1) dla terenów 2MN, UT, US, RM – minimum 60%, 

2) dla terenu 1MN – minimum 50%, 

3) dla terenów MN/U oraz U, UP, P, KS - minimum 30%, 

4) dla terenów W, IT , KP – minimum 10%, 

5) dla terenów ZP – minimum 80%; 

6. Ustala się wskaźnik powierzchni zabudowy: 

1) dla terenów 1MN, 2MN, UT, US, RM – maksymalnie 30%, 

2) dla MN/U oraz U, UP, P, KS - maksymalnie 50%, 

3) dla terenów W, IT  – maksymalnie 70%; 

4) dla terenów KP – maksymalnie 30%, 

5) dla terenów ZC – maksymalnie 10%. 

7. Ustala się minimalną i maksymalną intensywność zabudowy: 

1) w terenach MN/U: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,55; 

2) w terenach 1MN, 2MN, RM: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,40; 

c) maksymalna intensywność zabudowy przy zabudowie budynkami niemieszkalnymi służącymi produkcji 

rolnej – 0,70; 

3) w terenach UT, US i KS: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,50; 

4) w terenach U i UP: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,55; 

5) w terenach P: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,70; 

6) w terenach ZC: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,10; 

7) w terenach W, IT: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy - 0,70; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 1778



8) w terenach KP: 

a) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

b) maksymalna intensywność zabudowy – 0,10; 

9) umożliwia się rozbudowę istniejących przed wejściem w życie niniejszego planu budynków przy założeniu, 

że intensywność zabudowy nie może przekroczyć 0,70. 

8. Wyznacza się minimalną ilość miejsc postojowych, realizowanych jako miejsca postojowe naziemne lub 

miejsca postojowe w garażach: 

1) dla obiektów produkcyjnych wymagane jest 1 miejsce postojowe na każde 10m² powierzchni użytkowej, 

z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) a w obiektach typu hale 

magazynowe i składowe – 4 miejsca postojowe na 1000m² powierzchni użytkowej, z wyłączeniem 

powierzchni pomocniczej (socjalnej, technicznej); 

2) dla obiektów usługowych z zakresu handlu i rzemiosła usługowego wymagane jest 1 miejsce postojowe na 

20m
2 

powierzchni użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej), ale nie mniej niż 3 miejsca postojowe; 

3) dla obiektów oświaty, nauki, kultury, zdrowia, biur i administracji - 1 miejsce postojowe na 40 m
2 

powierzchni użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (socjalnej, technicznej); 

4) dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - 1 miejsce postojowe na 20 m
2 

powierzchni użytkowej, 

z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej); 

5) dla obiektów hotelowych i domów wypoczynkowych 10 miejsc postojowych na każde 100 miejsc 

noclegowych; 

6) dla obiektów pensjonatowych 1 miejsce postojowe na 2 pokoje; 

7) dla obiektów sakralnych i cmentarzy 10 miejsc postojowych na każde 100 osób uczestniczących 

w nabożeństwie; 

8) dla obiektów sportowych 10 miejsc postojowych na każde 100 osób korzystających z obiektu; 

9) w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy jednorodzinnej i usługowej (1MN, 

MN/U, 2MN, RM), dla zapewnienia właściwego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego w obrębie 

działki budowlanej należy uwzględnić 2 miejsca postojowe lub jedno miejsce postojowe i garaż 

jednostanowiskowy lub garaż dwustanowiskowy na 1 lokal mieszkalny; 

10) nie określa się liczby miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych; liczba miejsc powinna być 

ustalona stosownie dla potrzeb, przy złożeniu że całość programu parkingowego musi być zlokalizowana 

w terenie, do którego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

9. W obrębie jednej działki ewidencyjnej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową, 

mieszkaniowo-usługową można zlokalizować jeden lub kilka budynków mieszkalnych, pod warunkiem 

spełnienia wymogów określonych w § 11. 

10. Dachy: 

1) na terenach części wsi leżących w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego ustala się formę dachu 

na czterospadowy lub dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 37°- 45°, z dopuszczalnymi 

przyczółkami i naczółkami z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, o maksymalnej wysokości 

kalenicy 9m, mierzonej jako średnia arytmetyczna wysokości najwyższej i najniższej od projektowanego 

poziomu terenu; 

2) dla budownictwa mieszkaniowego poza granicami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego dachy dwu 

i wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 30°- 45° z wysuniętym okapem (możliwość 

wykorzystania poddaszy na cele mieszkaniowe). Dopuszczalne jest także wprowadzenie daszków nad 

przybudówkami; 

3) dla budownictwa usługowego (U), usług publicznych (UP), terenów turystyki (UT), terenów  sportu 

i rekreacji (US), budownictwa gospodarczego i produkcyjnego, składów i magazynów (P) poza granicami 

Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego dachy kolebkowe, jedno - dwu i wielospadowe o nachyleniu połaci 

od 15°- 45° - przy założeniu rozpiętości konstrukcji w osiach konstrukcyjnych równej lub powyżej 6m. 
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Przy założeniu rozpiętości konstrukcji w osiach konstrukcyjnych mniejszej niż 6m ustala się nachylenie 

połaci od 30°- 45°. Jeżeli w obiekcie niezbędne jest zastosowanie rozwiązań wielkoprzestrzennych lub 

kiedy inne rozwiązanie nie jest możliwe ze względów funkcjonalnych lub konstrukcyjnych, dopuszcza się 

mniejszy niż wymagany w planie kąt nachylenia połaci dachowych dla dachu dwuspadowego lub 

zastosowanie dachu o innej geometrii i formie, lecz z wykluczeniem dachu kopertowego; 

4) umożliwia się wykonanie zadaszeń do wysięgu 1,5 m o mniejszym kącie nachylenia dachu (jak np. 

zadaszenia nad wejściami), oraz wykonania tarasów stanowiących zadaszenie dla pomieszczeń pierwszej 

kondygnacji. Dopuszczalne są dachy płaskie lub stropodachy, nad dobudowanymi garażami, nie 

stanowiącymi odrębnego budynku garażowego; 

5) dla obiektów magazynowych i gospodarczych poza granicami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego 

dachy jedno-, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 15˚ do 45˚, przy założeniu rozpiętości konstrukcji 

w osiach konstrukcyjnych równej lub powyżej 6m. 

11. Ustalenia w zakresie architektury: 

1) na terenach części wsi leżących w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego ustala się: 

a) niwelacja terenu działki - maksymalne nasypy do 1,0 m, maksymalne wykopy do 1,0 m, 

b) kształt bryły - preferowany horyzontalny, 

c) rzut poziomy - preferowany prostokątny, wydłużony z dopuszczeniem rzutów krótszych 

z zastosowaniem ganków i podcieni, 

d) pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszcza się inne materiały i elementy o fakturze dachówek, 

e) lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym budynku, ich łączna powierzchnia nie może 

przekraczać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, dachy lukarn nie mogą się łączyć, 

f)   ściany budynków mieszkalnych - zalecane wyraźne akcentowanie poziomów okapów oraz cokołu, np. 

poprzez zróżnicowanie kolorystyki i faktur ze szczególnym uwzględnieniem podziału na wysokości linii 

okapu w ścianach szczytowych dachów dwuspadowych i naczółkowych, 

g) w ścianach budynków niemieszkalnych - zalecane nawiązanie do tradycji ścian kamiennych 

(w materiale, fakturze i artykulacji), 

h) otwory okienne – prostokątne, zdwojone w ścianach kalenicowych o drobnej artykulacji 

i symetrycznych podziałach stolarki, w kompozycji szczytu zachować symetrię rozmieszczenia otworów, 

i)   otwory drzwiowe - prostokątne lub o pionowej artykulacji podziałów, 

j)   kolorystyka - ciemne barwy dachu (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości) a elewacji 

w barwach zharmonizowanych z dachem (nie kontrastujących z tłem krajobrazowym oraz 

z zastosowaniem naturalnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamiennych i murowanych). Kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką dachu; 

2) na terenach części wsi nie leżących w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego ustala się: 

a) kształt bryły - preferowany horyzontalny, z dostosowaniem do konfiguracji terenu oraz tradycji 

budownictwa tego regionu, 

b) rzut poziomy - preferowany wielokątny lub prostokątny wydłużony z dopuszczeniem ganków 

i podcieni, wykuszy; Dopuszcza się inny rzut (np. łuki) ze względu na nieregularny kształt działki, 

c) pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszczone różne materiały i elementy o fakturze dachówek 

(blacha dachówkowa), gont, strzechy, zakaz stosowania materiałów typu eternit, papa na lepiku. 

Dopuszcza się stosowanie pap termozgrzewalnych na obiektach rolniczych o dachach o nachyleniu 

poniżej 20°, 

d) otwory okienne - dachowe, ścienne prostokątne, o drobnej artykulacji i symetrycznych podziałach 

stolarki, W kondygnacjach: piwnic, przyziemi i poddaszy a także w budynkach usługowych 

przemysłowych i gospodarczych dopuszcza się poziomą artykulację otworów okiennych. Dopuszcza się 

okna okrągłe, półokrągłe lub trójkątne wyłącznie w kondygnacji poddasza, 
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e) otwory drzwiowe - prostokątne o pionowej artykulacji podziałów; dla drzwi gospodarczych budynków 

służących produkcji rolnej, garaży, budynków przemysłowych usługowych i produkcyjnych - kształt 

wynikający z potrzeb użytkowych, 

f)   ściany budynków mieszkalnych - zalecane wyraźne akcentowanie poziomych okapów oraz cokołu, np. 

poprzez zróżnicowane kolorystyki i faktury ze szczególnym uwzględnieniem podziału na wysokości linii 

okapu w ścianach szczytowych dachów dwuspadowych i naczółkowych. Okładziny ścian - tynki gładkie 

i fakturowe, materiały naturalne (kamień, cegła, drewno); w odniesieniu do budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych zakaz stosowania okładzin typu siding, blachy, dekoracji typu "potłuczone talerze", 

malowideł, mozaiki, 

g) lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym budynku, ich łączna powierzchnia na elewacji 

frontowej liczona od wysokości przecięcia z połacią dachu głównego nie może przekraczać 1/3 

powierzchni dachu, prostopadle do elewacji. Dachy lukarn nie mogą się łączyć lub dotykać równolegle, 

h) kolorystyka - zalecane ciemne barwy dachu (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), a elewacji 

w barwach zharmonizowanych z dachem nie kontrastujące z tłem krajobrazowym - zwłaszcza 

w ekspozycji lokalnej widoku bliskim i dalekim) oraz z zastosowaniem naturalnych faktur, zwłaszcza 

drewnianych, kamiennych i murowanych. Kolorystyka kominów i innych elementów występujący na 

dachu powinna być stonowana z kolorystyką dachu. 

12. Ustalenia, zawarte w ust. 11, nie odnoszą się do obiektów usługowych i przemysłowych w terenach 

usługowych i przemysłowych. 

13. Dla terenów dróg publicznych oraz w strefach zamieszkania i strefach ruchu w rozumieniu ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, stanowiska postojowe dla samochodów zaopatrzonych w kratę parkingową należy 

wyznaczać zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych. 

14. Poza terenami, o których mowa w ust. 13 ustala się następujący minimalny udział miejsc postojowych 

przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych ustalonych w ust. 8, przy zachowaniu ust. 15-16: 

 Liczba miejsc postojowych ustalona dla 

poszczególnych obiektów lub terenów na 

podstawie ust. 8 

Minimalna ilość miejsc postojowych dla 

pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową 

1 6-15 1 

2 16-40 2 

3 41-100 3 

4 powyżej 100 4% ogólnej liczby stanowisk 

15. Dla zabudowy z zakresu usług publicznych minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do 

parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych nie może być mniejsza niż 10%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 

16. Ustalenia ust. 14 nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

§ 12. Ustalenie szczegółowych zasad i warunków podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości 

objętych planem miejscowym 

1. Nie wyznacza się terenów, których zabudowa i zagospodarowaniu warunkowane jest wcześniejszym 

obligatoryjnym dokonaniem scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 

2. Dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości. 

3. Dla nowych podziałów gruntów na działki budowlane ustala się następujące warunki: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MN powierzchnia 

działki budowlanej wynosi nie mniej niż 800 m
2 
: 

a) dla zabudowy wolnostojącej minimalna szerokość działki wynosi nie mniej niż 18 m mierzona 

prostopadle do osi granicy, 

b) dla zabudowy bliźniaczej (dla każdej z wydzielanych działek) minimalna szerokość działki wynosi nie 

mniej niż 14m, mierzona prostopadle do osi granicy, a jej powierzchnia wynosi nie mniej niż 600 m
2
; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 1778



2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2MN i dla zabudowy 

zagrodowej i gospodarki rolnej RM powierzchnia działki budowlanej wynosi nie mniej niż 1200 m
2
, 

minimalna szerokość działki budowlanej nie mniej niż 20m mierzona prostopadle do osi granicy; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej  oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 

powierzchnia działki budowlanej wynosi nie mniej niż 800m
2
, minimalna szerokość działki budowlanej nie 

mniej niż 18m mierzona prostopadle do osi granicy; 

4) dla obiektów produkcyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem P oraz usługowych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem U i dla obiektów usługowych z zakresu usług publicznych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem UP powierzchnia działki budowlanej wynosi nie mniej niż 1000m
2
; minimalna 

szerokość działki budowlanej nie mniej niż 18m mierzona prostopadle do osi granicy; 

5) dla zabudowy w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UT i US powierzchnia działki 

budowlanej wynosi nie mniej niż 1000 m
2
; minimalna szerokość działki budowlanej nie mniej niż 18m 

mierzona prostopadle do osi granicy; 

6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: R, ZR, ZL, ZP, ZC, WS, KS, KP, W, IT nie 

określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki z wyjątkiem terenów dla których minimalne 

powierzchnie nowo wydzielanych działek wynikają z przepisów odrębnych; 

7) dla działki wyznaczonej pod drogę ustala się minimalną szerokość nie mniejszą niż 5m; 

8) dla działek drogowych bez przelotu, o długości powyżej 50 m, wymagane jest zakończenie lub zawarcie 

w ich ciągu placu do zawracania o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m, wyznaczonego w ramach projektu 

zagospodarowania terenu; 

9) ustalenia, o których mowa w pkt 1 -5 nie dotyczą działek wydzielanych dla realizacji inwestycji celu 

publicznego, bądź zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz wydzieleń pod infrastrukturę służącą 

obsłudze obszaru. Umożliwia się wydzielenie działek dla poszerzenia i urządzenia istniejących dróg, gdzie 

linia podziału dla nowo wydzielonych działek drogowych będzie dostosowana do sytuacji terenowej, 

stopnia zajętości i wykorzystania terenu; 

10) jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem, szerokość 

służebności gruntowej ustala się w oparciu o przepisy odrębne przy uwzględnieniu istniejącej sytuacji 

terenowej i zagospodarowania terenu. 

4. Kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej kąt położenia granic działki powstałej 

w wyniku podziału nieruchomości w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w granicach 45°-

135°; 

2) dla terenów zabudowy usługowej i terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie ustala się 

niniejszym planem kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

5. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni bądź szerokości mniejszej niż określone dla 

poszczególnych rodzajów terenu, wymienionych w ust. 3 w celu: 

1) powiększenia sąsiedniej nieruchomości; 

2) regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami; 

3) oraz w przypadku, gdy kształt, wielkość i cechy geometryczne, sposób zagospodarowania i zainwestowania 

działek gruntowych, ujętych w ewidencji gruntów i budynków powstałych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego planu, nie pozwala na wydzielenie nowych działek zgodnie z ustaleniami ust. 3. 

6. Wprowadza się zakaz podziału oraz scalania i podziału nieruchomości w przypadku, gdy projektowane 

do wydzielenia działki gruntu nie posiadają dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki mającej dostęp do tej drogi, a działki po podziale stanowić 

będą jednolitą dopełniającą się całość urbanistyczno – architektoniczną. 

7. Obsługę komunikacyjną działek podlegających podziałowi należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi. 
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§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów Tereny, 

dla których ustalono planem przeznaczenie, a których istniejący sposób użytkowania nie jest zgodny z tym 

przeznaczeniem, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z planem, o ile plan nie stanowi inaczej. 

Rozdział 3. 

PRZEZNACZENIE TERENÓW I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA – USTALENIA 

SZCZEGÓŁOWE 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.1MN.01 – E.1MN.17; 

2) Sieborowice, oznaczone na rysunku planu symbolami J.1MN.01 - J.1MN.06; 

3) Więcławice Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami K.1MN.01 – K.1MN.03; 

4) Więcławice Stare, oznaczony na rysunku planu symbolem L.1MN.01; 

5) Wola Więcławska, oznaczone na rysunku planu symbolami M.1MN.01 - M.1MN.02. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów 1MN ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) dojazdy i dojścia do budynków, zewnętrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy, miejsca postojowe, 

b) budynki gospodarcze, 

c) garaże wbudowane i wolnostojące lub dobudowane do budynków mieszkaniowych; 

d) zieleń urządzoną, 

e) obiekty małej architektury, 

f) ogrodzenia, 

g) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boisko sportowe), 

h) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz przyłącza i urządzenia instalacyjne do 

budynków, zbiorniki przeciwpożarowe, 

i) wiaty i altany. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) zabudowy usługowej; 

2) zabudowy mieszkaniowo - usługowej, którą stanowi wolnostojący budynek albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej; 

3) nie wydzielonych na rysunku planu dróg dojazdowych, wewnętrznych, tras rowerowych i ścieżek pieszych, 

elementów infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

5) w odniesieniu do położonych w terenach 1MN gospodarstw rolnych z istniejącą zabudową dopuszcza się: 
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a) utrzymanie, w tym remonty i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych oraz innych budynków, 

obiektów i urządzeń służących funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego (np. szklarni); dopuszcza się także 

utrzymanie funkcji agroturystycznej, 

b) rozwój gospodarstwa rolnego, w tym funkcji agroturystycznej, polegający na rozbudowie i nadbudowie 

istniejących budynków oraz możliwości uzupełnienia  istniejącej zabudowy budynkiem mieszkalnym, 

budynkami gospodarczymi, garażowymi oraz innymi budynkami, obiektami i urządzeniami służącymi 

wyłącznie produkcji rolniczej (np. szklarni) – pod warunkiem zachowania wymogów określonych dla 

terenów 1MN w §11, dotyczących wskaźników i parametrów zabudowy, zagospodarowania terenu 

i formy architektonicznej obiektów, a także warunków podziałów geodezyjnych dla terenów 1MN, 

ustalonych w §12; 

6) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem M.1MN.01 następować ma poprzez drogę 

dojazdową KDD i drogę wewnętrzną KDW, wyznaczone na rysunku planu w rejonie terenów MN/U; 

7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2MN, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.2MN.01 – E.2MN.14; 

2) Sieborowice, oznaczone na rysunku planu symbolami J.2MN.01 - J.2MN.14; 

3) Więcławice Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami K.2MN.01 – K.2MN.10; 

4) Więcławice Stare, oznaczone na rysunku planu symbolami L.2MN.01 - L.2MN.06; 

5) Wola Więcławska, oznaczone na rysunku planu symbolami M.2MN.01 - M.2MN.16; 

6) Zagórzyce Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami N.2MN.01 - N.2MN.07; 

7) Zagórzyce Stare, oznaczone na rysunku planu symbolami O.2MN.01 - O.2MN.03. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów 2MN ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2) zabudowę mieszkaniowo - usługową, którą stanowi wolnostojący budynek albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, w której udział powierzchni usługowej może wynosić do 50% powierzchni użytkowej 

budynku; 

3) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) dojazdy i dojścia do budynków, zewnętrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy, miejsca postojowe, 

b) budynki gospodarcze, 

c) garaże wbudowane i wolnostojące lub dobudowane do budynków mieszkaniowych; 

d) zieleń urządzoną, 

e) obiekty małej architektury, 

f) ogrodzenia, 

g) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boisko sportowe), 

h) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz przyłącza i urządzenia instalacyjne do 

budynków, zbiorniki przeciwpożarowe, 

i) wiaty i altany. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, na określonych w ust. 1 terenach 

ustala się możliwość lokalizacji: 

1) zabudowy usługowej; 

2) nie wydzielonych na rysunku planu dróg dojazdowych, wewnętrznych, tras rowerowych i ścieżek pieszych, 

elementów infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3. 
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4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego; 

4) w odniesieniu do położonych w terenach 2MN gospodarstw rolnych z istniejącą zabudową dopuszcza się: 

a) utrzymanie, w tym remonty i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych oraz innych budynków, 

obiektów i urządzeń służących funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego (np. szklarni); dopuszcza się także 

utrzymanie funkcji agroturystycznej, 

b) rozwój gospodarstwa rolnego, w tym funkcji agroturystycznej, polegający na rozbudowie i nadbudowie 

istniejących budynków oraz możliwości uzupełnienia  istniejącej zabudowy budynkiem mieszkalnym, 

budynkami gospodarczymi, garażowymi oraz innymi budynkami, obiektami i urządzeniami służącymi 

wyłącznie produkcji rolniczej (np. szklarni) – pod warunkiem zachowania wymogów określonych dla 

terenów 2MN w §11, dotyczących wskaźników i parametrów zabudowy, zagospodarowania terenu 

i formy architektonicznej obiektów, a także warunków podziałów geodezyjnych dla terenów 2MN, 

ustalonych w §12; 

5) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV; 

7) w terenach L.2MN.01 i L.2MN.04 dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z możliwością jej przebudowy i odbudowy. 

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U, 

w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.MN/U.01 – E. MN/U.03; 

2) Sieborowice, oznaczone na rysunku planu symbolami J. MN/U.01 - J. MN/U.06; 

3) Więcławice Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami K.MN/U.01 – K. MN/U.03; 

4) Więcławice Stare, oznaczone na rysunku planu symbolami L. MN/U.01 - L. MN/U.04; 

5) Wola Więcławska, oznaczone na rysunku planu symbolami M. MN/U.01 - M.MN/U.02; 

6) Zagórzyce Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami N. MN/U.01 - N. MN/U.03; 

7) Zagórzyce Stare, oznaczony na rysunku planu symbolem O. MN/U.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów MN/U ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniowo - usługową, którą stanowi wolnostojący budynek albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, w której udział powierzchni usługowej może wynosić do 50% powierzchni użytkowej 

budynku; 

2) zabudowę usługową; 

3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

4) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) dojazdy i dojścia do budynków, zewnętrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy, miejsca postojowe, 

b) budynki gospodarcze, 

c) garaże wbudowane i wolnostojące lub dobudowane do budynków mieszkaniowych, 

d) zieleń urządzoną, 

e) obiekty małej architektury, 
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f) ogrodzenia, 

g) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boisko sportowe), 

h) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz przyłącza i urządzenia instalacyjne do 

budynków, zbiorniki przeciwpożarowe, 

i) wiaty i altany. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji nie 

wydzielonych na rysunku planu dróg dojazdowych, wewnętrznych, tras rowerowych i ścieżek pieszych, 

elementów infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 4. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy 

terenów w wyznaczonych strefach konserwatorskich); 

3) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej U, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.U.01 – E. U.07; 

2) Sieborowice, oznaczony na rysunku planu symbolem J.U.01; 

3) Więcławice Dworskie, oznaczony na rysunku planu symbolem K.U.01; 

4) Więcławice Stare, oznaczone na rysunku planu symbolami L. U.01 - L.U.04; 

5) Wola Więcławska, oznaczone na rysunku planu symbolami M.U.01 - M.U.04; 

6) Zagórzyce Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami N.U.01 - N.U.02. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów U ustala się: 

1) zabudowę usługową, 

2) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) dojazdy i dojścia do budynków, zewnętrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy, miejsca postojowe, 

b) budynki gospodarcze, 

c) garaże wbudowane i wolnostojące lub dobudowane do budynków usługowych, 

d) zieleń urządzona, 

e) obiekty małej architektury, 

f) ogrodzenia, 

g) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boisko sportowe), 

h) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz przyłącza i urządzenia instalacyjne do 

budynków, zbiorniki przeciwpożarowe, 

i) wiaty i altany. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) nie wydzielonych na rysunku planu dróg dojazdowych, wewnętrznych, tras rowerowych i ścieżek pieszych, 

elementów infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2; 
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2) obiektów rzemiosła oraz obiektów produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska; 

3) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokali mieszkalnych w budynkach usługowych, związanych 

z obsługą i dozorem funkcji podstawowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1; 

4) parkingów. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy 

terenów w wyznaczonych strefach konserwatorskich); 

3) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych UP, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.UP.01 – E.UP.02; 

2) Więcławice Stare, oznaczone na rysunku planu symbolami L.UP.01 - L.UP.02; 

3) Wola Więcławska, oznaczony na rysunku planu symbolem M.UP.01; 

4) Zagórzyce Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami N.UP.01 - N.UP.02. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów UP ustala się: 

1) zabudowę usługową obejmującą budynki i obiekty z zakresu: 

a) administracji, 

b) oświaty i nauki, 

c) kultury, 

d) zdrowia, 

e) usług sakralnych, 

f) domów opieki społecznej, 

g) ochrony przeciwpożarowej, 

h) sportu i rekreacji, w tym boiska i place zabaw; 

2) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) dojazdy i dojścia do budynków, zewnętrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy, miejsca postojowe, 

b) budynki gospodarcze, 

c) garaże wbudowane i wolnostojące, 

d) zieleń urządzoną, 

e) obiekty małej architektury, 

f) ogrodzenia, 

g) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz przyłącza i urządzenia instalacyjne do 

budynków, zbiorniki przeciwpożarowe, 

h) wiaty i altany. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 1778



1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokali mieszkalnych w budynkach usługowych, związanych 

z obsługą i dozorem funkcji podstawowej; 

2) zabudowy usługowej, o charakterze niepublicznym, komercyjnym - w zakresie określonym w §6 pkt 13; 

3) parkingów; 

4) nie wydzielonych na rysunku planu dróg dojazdowych, wewnętrznych, tras rowerowych i ścieżek pieszych, 

elementów infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy 

terenów w wyznaczonych strefach konserwatorskich); 

3) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny turystyki i rekreacji UT, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.UT.01 – E. UT.02; 

2) Sieborowice, oznaczone na rysunku planu symbolami J. UT.01 - J. UT.04; 

3) Wola Więcławska, oznaczony na rysunku planu symbolem M. UT.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów UT ustala się: 

1) w terenach E.UT.01 – E. UT.02, J. UT.01 - J. UT.04 obiekty i urządzenia wypoczynku urlopowego 

i weekendowego (campingi, hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe) wraz 

z urządzeniami sportowymi (np. stadiony, boiska do gier, bieżnie, hale sportowe, kryte pływalnie, szatnie 

i zaplecza socjalne), usługi z zakresu gastronomii, np. budynki restauracji wraz z zielenią towarzyszącą, 

urządzenia turystyczne, np. szlaki turystyczne, piesze i rowerowe; 

2) w terenie M.UT.01 obiekty o powierzchni zabudowy do 25m² i urządzenia wypoczynku urlopowego 

i weekendowego (campingi, pola namiotowe) wraz z zielenią towarzyszącą, urządzenia turystyczne, np. 

szlaki turystyczne, piesze i rowerowe; 

3) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) nie wydzielone w planie drogi, dojazdy i miejsca postojowe, 

b) zieleń urządzoną, 

c) obiekty małej architektury, 

d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) wiaty i altany. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji 

budynków gospodarczych i garażowych. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją (nie dotyczy 

terenów w wyznaczonych strefach konserwatorskich); 
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3) dopuszcza się adaptację, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami 

przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV; 

6) wszelkie działania inwestycyjne w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków w J.UT.01, należy 

prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków; 

7) nakaz zachowania istniejących stawów w terenie E.UT.01 i E.UT.02. 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji US, w miejscowościach: 

1) Więcławice Stare, oznaczony na rysunku planu symbolem L.US.01; 

2) Wola Więcławska, oznaczony na rysunku planu symbolem M.US.01; 

3) Sieborowice, oznaczony na rysunku planu symbolem J.US.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenu US terenu ustala się: 

1) w terenie L.US.01 zabudowę i zagospodarowanie obejmujące obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne 

w zieleni, takie jak: hale sportowe wraz z zapleczem, pływalnie, lodowiska, boiska do gier, bieżnie, ciągi 

piesze i trasy rowerowe, place zabaw, obiekty administracji; 

2) w terenie M.US.01 i J.US.01 urządzenia sportowe i rekreacyjne w zieleni, boiska do gier, bieżnie, ciągi 

piesze i trasy rowerowe, place zabaw; 

3) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) dojazdy i dojścia do budynków, zewnętrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy, miejsca postojowe, 

b) budynki gospodarcze i budynki socjalne, 

c) garaże wbudowane i wolnostojące, 

d) zieleń urządzona, 

e) obiekty małej architektury, 

f) ogrodzenia, 

g) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz przyłącza i urządzenia instalacyjne do 

budynków, zbiorniki przeciwpożarowe, 

h) wiaty i altany. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach,  ustala się możliwość lokalizacji: 

1) zabudowy usługowej z zakresu hotelarstwa, gastronomii, kultury, w terenie L.US.01; 

2) campingów; 

3) nie wydzielonych na rysunku planu dróg dojazdowych, wewnętrznych, tras rowerowych i ścieżek pieszych, 

elementów infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 
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5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 21. 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.P.01 - E.P.03; 

2) Więcławice Dworskie, oznaczony na rysunku planu symbolem K.P.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów P ustala się: 

1) obiekty i urządzenia obejmujące produkcję, rzemiosło i drobną wytwórczość, handel hurtowy i działalność 

gospodarczą o charakterze produkcyjno-składowym i magazynowym; 

2) zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane, w tym: 

a) obiekty i urządzenia techniczne związane funkcjonowanie z obiektami i urządzeniami, o których mowa 

w pkt 1, 

b) obiekty, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

c)  budynki gospodarcze i garaże; 

d) miejsca postojowe. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) zabudowy usługowej, 

2) obiektów i urządzeń socjalnych dla pracowników zakładów; 

3) stacji paliw płynnych – gazu płynnego; 

4) stacji obsługi samochodów; 

5) zabudowy usługowej z zakresu szkolnictwa i zakładów doskonalenia zawodowego; 

6) obiektów urządzeń obsługi rolnictwa (parki maszynowe, magazyny). 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

4) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV; 

5) istniejące budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia się do zachowania lub adaptacji z możliwością 

polepszenia ich standardów, przy zapewnieniu rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej określone w rozdziale II. Dopuszcza się jednorazowe zwiększenie powierzchni użytkowej do 

50% oraz możliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz realizację zabudowy gospodarczej; 

6) tereny P należy przysłaniać od terenów zabudowy mieszkaniowej pasmami zieleni, kształtowanymi wzdłuż 

linii rozgraniczających terenów lub od strony dróg publicznych i elementów zagospodarowania o niskich 

walorach estetycznych (np. śmietniki, place składowe, rozładunkowo – manewrowe). 

§ 22. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej RM, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczone na rysunku planu symbolami E.RM.01 - E.RM.07; 

2) Sieborowice, oznaczone na rysunku planu symbolami J.RM.01 - J.RM.03; 

3) Więcławice Dworskie, oznaczone na rysunku planu symbolami K.RM.01 – K.RM.03; 

4) Wola Więcławska, oznaczone na rysunku planu symbolami M.RM.01 – M.RM.08; 

5) Zagórzyce Dworskie, oznaczony na rysunku planu symbolem N.RM.03. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów RM  ustala się: 
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1) zabudowę zagrodową obejmującą budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i inwentarskie oraz budynki, 

budowle i urządzenia służące produkcji rolniczej, ogrodniczej, szkółkarskiej oraz przetwórstwu rolno – 

spożywczemu, w tym budynki do sprzedaży płodów rolnych, produktów ogrodnictwa, szkółkarstwa 

i przetwórstwa rolno - spożywczego; 

2) uprawy polowe, rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady; 

3) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, 

zbiorniki przeciwpożarowe oraz do celów nawodnień upraw rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich; 

4) dojazdy i dojścia do budynków, zewnętrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy, miejsca postojowe, place 

manewrowe i składowe dla płodów rolnych i opału; 

5) budynki garażowe, wiaty i altany, przechowalnie, pieczarkarnie, szklarnie, tunele i bloki foliowe, 

ogrodzenia. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach, ustala się ogólnodostępne, 

niekubaturowe urządzenia turystyki i rekreacji takie, jak np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

z towarzyszącymi elementami małej architektury oraz elementy infrastruktury technicznej innej niż 

wymienione w ust. 2 pkt 3. 

4. Jako warunki zagospodarowania terenu ustala się: 

1) realizację zabudowy i zagospodarowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, zgodnie z przepisami odrębnymi 

z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie i innych przepisów dotyczących gospodarstw rolnych; 

2) powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym  może wynosić maksymalnie 10% 

powierzchni przeznaczenia podstawowego danego terenu RM w gospodarstwie rolnym; 

3) utrzymanie istniejącej zabudowy usługowej, nie związanej bezpośrednio z produkcja rolniczą, 

z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy przy zwiększeniu powierzchni zabudowy nie więcej 

niż 50% powierzchni istniejącej, z możliwością zmiany sposobu użytkowania na cele związane 

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego; 

4) minimalna powierzchnia budynku gospodarczego nie może być mniejsza niż 20m
2
; 

5) w terenie M.RM.07 dopuszcza się utrzymanie istniejącej budowli ziemnej (kopca) oraz budowy obiektów 

stanowiących dominantę w krajobrazie, np. pomnik; 

6) w terenie E.RM.02 dopuszcza się utrzymanie istniejących usług, w tym ogrodnictwa; 

7) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 23. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej ZP, w miejscowościach: 

1) Masłomiąca, oznaczony na rysunku planu symbolem E.ZP.01; 

2) Więcławice Stare, oznaczony na rysunku planu symbolem L.ZP.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów ZP ustala się: zieleń urządzoną (parki, skwery, ogrody, 

zieleń towarzysząca obiektom zabytkowym). 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) urządzeń sportu i rekreacji; 

2) obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, ławki, siedziska, itp.; 

3) urządzeń turystyki i edukacji (np. tablice informacyjne, zadaszenia, szlaki turystyczne piesze i rowerowe); 

4) tymczasowych obiektów budowlanych usługowo – handlowych (tj. kiosk); 

5) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

6) nie wydzielonych w planie dojść pieszych. 
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4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów 

odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną; 

4) dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów 

melioracyjnych i kanałów odwadniających; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji 

zabytków, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków; 

6) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem. 

§ 24. 1. Wyznacza się teren cmentarza ZC, w miejscowości Więcławice Stare, oznaczony na rysunku 

planu symbolem L.ZC.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenu ZC ustala się: cmentarz z obiektami i urządzeniami 

związanymi z funkcją terenu, jak: kaplice cmentarne, kolumbaria, katakumby, pomniki, budynki gospodarcze 

i administracyjne. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji: 

1) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiektów małej architektury; 

3) dróg, dojazdów i dojść pieszych i nie wydzielonych w planie; 

4) miejsc postojowych oraz parkingów, zgodnie z §11 ust.8. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 10% powierzchni terenu cmentarza; 

3) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu 

obowiązujących w całym obszarze objętym planem; 

4) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 25. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZR. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów ZR ustala się: tereny otwarte trawiaste, zespoły 

zadrzewień, niewielkie zalesienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące funkcję izolacyjną od intensywnego 

zagospodarowania, łąki i pastwiska oraz zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych, itp., pełniące funkcję 

lokalnych powiązań przyrodniczych. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) urządzeń turystycznych, np. szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, szlaków jazdy konnej; 

2) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg, dojazdów, zatok postojowych, dojść pieszych oraz ścieżek 

rowerowych; 

3) obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

4) ogólnodostępnych niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury; 

5) masztów i wież widokowych; 

6) urządzeń służących produkcji rolniczej (np. szklarni), uzupełniających istniejące siedliska. 
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4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 10% powierzchni danego terenu ZR; 

3) nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi rowów 

melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną; 

4) dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów 

melioracyjnych i kanałów odwadniających; 

5) utrzymanie charakteru istniejącej zieleni; 

6) istniejące budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia się do zachowania lub adaptacji z możliwością 

polepszenia ich standardów, przy zapewnieniu rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej określonej w rozdziale II. Dopuszcza się zwiększenie powierzchni użytkowej do 50% oraz 

możliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne w budynkach istniejących przed wejściem w życie 

niniejszego planu; 

7) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

8) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 26. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów R ustala się: uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, 

uprawy ogrodnicze, sady i zbiorniki wodne służące hodowli ryb lub i innych zwierząt wodnych, uprawie roślin 

wodnych oraz możliwość zalesień na gruntach rolnych klasy V i VI w zwartych kompleksach powyżej 0,5 ha. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) obiektów gospodarczych i inwentarskich, wiat, niezbędnych do prowadzenia działalności rolniczej; 

2) nie wydzielonych na rysunku planu dojść pieszych i dojazdów  do gruntów rolnych; 

3) nowych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym m.in.: ujęć wody, kanalizacji oraz utylizacji 

ścieków i odpadów, melioracji wodnych, urządzeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych oraz 

innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

4) masztów i wież widokowych. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 

2) zakaz lokalizacji nowych budynków, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1; zakaz nie dotyczy istniejących 

gospodarstw rolnych, w których dopuszcza się utrzymanie, przebudowę, rozbudowę, remonty oraz 

odbudowę istniejących budynków mieszkalnych oraz budowę nowych budynków i obiektów bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem działalności rolniczej a także rozbudowę, przebudowę, remonty i odbudowę 

istniejących obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności rolniczej; 

wysokość rozbudowywanych i noworealizowanych budynków nie może przekraczać 10 m; 

3) utrzymanie i ochrona nie wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi rowów 

melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych; 

4) istniejące budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia się do zachowania lub adaptacji rozbudowy, 

przebudowy, nadbudowy, przy zapewnieniu rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej określone w rozdziale II. Dopuszcza się zwiększenie istniejącej powierzchni użytkowej do 

50%, możliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne w budynkach istniejących przed wejściem w życie 

niniejszego planu oraz realizację zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego, np. budynki gospodarcze, stodoły, silosy na produkty rolne, wiaty na sprzęt rolniczy, 

szklarnie, pieczarkarnie, itp.; 

5) dopuszcza się utrzymanie ogrodów działkowych istniejących przed wejściem w życie niniejszego planu; 
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6) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu 

obowiązujących w całym obszarze objętym planem; 

7) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV; 

8) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 27. 1. Wyznacza się tereny lasów i zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL oraz zalesień 

ZL1. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: 

1) dla terenów ZL – zieleń leśną; 

2) dla terenów ZL.1 – zalesienia. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) budynków, budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną; 

2) niewydzielonych w planie dojazdów i dojść pieszych; 

3) urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w zakresie niesprzecznym z przepisami odrębnymi. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) zakaz realizacji nowej zabudowy niezwiązanej z gospodarką leśną; 

2) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 5% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego ograniczonego liniami 

rozgraniczającymi (ograniczenie to nie obejmuje istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych); 

4) istniejące budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia się do zachowania lub adaptacji z możliwością 

polepszenia ich standardów, przy zapewnieniu rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej określonej w rozdziale II. Dopuszcza się zwiększenie powierzchni użytkowej do 50% oraz 

możliwość adaptacji poddaszy na cele mieszkalne w budynkach istniejących przed wejściem w życie 

niniejszego planu oraz realizację zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego jak również realizację budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach 

wymiany substancji; 

5) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu 

obowiązujących w całym obszarze objętym planem; 

6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 28. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem WS. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów WS ustala się akweny wodne. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonych w ust. 1 terenach, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) mostów i połączeń komunikacyjnych; 

2) budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową; 

3) małych elektrowni wodnych; 

4) urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

6) urządzeń wodnych służących rekreacyjnemu wykorzystaniu wód, z zachowaniem przepisów odrębnych. 
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3. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) ochronę i zabezpieczenie terenów WS  na podstawie przepisów odrębnych; 

2) tereny WS należy traktować jako jeden ciągły teren, niezależnie od przecinających go terenów o innym 

przeznaczeniu (np. terenów dróg itp); 

3) możliwość prac remontowych, regulacyjnych i konserwacyjnych związanych z utrzymaniem wód oraz 

ochroną przeciwpowodziową; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu 

obowiązujących w całym obszarze objętym opracowaniem planem; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 29. 1. Wyznacza się tereny obiektów i urządzeń  infrastruktury technicznej, w miejscowościach: 

1) Sieborowice, oznaczony na rysunku planu symbolem J.IT.01; 

2) Wola Więcławska, oznaczone na rysunku planu symbolami M.W.01 - M.W.02; 

3) Zagórzyce Dworskie, oznaczony na rysunku planu symbolem N.W.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: 

1) obiekty i urządzenia w zakresie: 

a) obiekty i urządzenia specjalne dla potrzeb lotnictwa - Radiolatarnia VOR/DME - IT; 

b) infrastruktury wodociągowej – W; 

2) obiekty zaplecza administracyjno-technicznego oraz socjalne dla jednostek eksploatujących, urządzeń 

infrastruktury towarzyszącej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji: 

1) zieleni urządzonej; 

2) nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów i dojść pieszych; 

3) w terenie IT stacji bazowych i przekaźnikowych i innych urządzeń służących przypływowi danych; 

4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) zagospodarowanie terenów zgodne z przepisami odrębnymi; 

2) wysokość obiektów zaplecza administracyjno – technicznego oraz socjalnych nie może przekraczać 5,5m 

za wyjątkiem obiektów technicznych, których wysokość wynika z technologii; 

3) w promieniu 12m od radiolatarni, zgodnie z rysunkiem planu, wyznaczono strefę ochroną przebiegającą na 

wysokościach od 2,2m do 6m nad poziomem terenu oraz strefę ochronną 

o promieniu 40m przebiegającą na wysokościach od 1,4m do 19m nad poziomem terenu; zasady 

zagospodarowania i przebywania ludności w strefach ochronnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu 

obowiązujących w całym obszarze objętym planem oraz warunków obowiązujących dla stref polityki 

przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 30. 1. Wyznacza się tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDS, 

KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDW, tworzące układ drogowy obszaru. 
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2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ulic (dróg), z wyposażeniem dostosowanym do klasy 

i przeznaczenia ulicy (drogi) w obszarze (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, 

parkingi, pasy zieleni o charakterze izolacyjnym, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, w 

tym zatoki autobusowe, zadaszenia przystankowe, obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości 

komunikacyjnej np. ekrany akustyczne), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym 

rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte), elementy małej architektury, oświetlenie, 

urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości 

komunikacyjnej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogami, na zasadach określonych w przepisach o drogach 

publicznych. 

4. Jako obowiązujące ustala się rezerwy terenu określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

szerokości pasa drogowego wyznaczonego tymi liniami dla poszczególnych klas ulic i dróg publicznych, 

z miejscowymi zawężeniami zgodnie z rysunkiem planu, wynikającymi z istniejącego zagospodarowania, 

wynoszą: 

1) droga klasy S (ekspresowa) – szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) droga klasy GP  (główna ruchu przyśpieszonego) – 30 m; 

3) drogi klasy Z (zbiorcza) - 20 m; 

4) drogi klasy L (lokalna – poza obszarem zabudowy) - 15m; 

5) drogi klasy L (lokalna- w obszarze zabudowy) - 12m; 

6) drogi klasy D (dojazdowa) – odpowiednio 10m – 12m zgodnie z rysunkiem planu; 

5. Szerokość pasa drogowego drogi wewnętrznej wynosi 5m. 

6. Sytuowanie zabudowy względem dróg określa nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku 

planu; zabudowę istniejącą zlokalizowaną przed nieprzekraczalną linią zabudowy, tj. pomiędzy 

nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, utrzymuje się, z możliwością przebudowy 

i remontu oraz w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w przepisach o drogach publicznych, również 

rozbudowy i nadbudowy. 

7. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 

1) w formie zatok postojowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w obrębie linii rozgraniczających dróg 

KDZ, KDL i KDD; 

2) w formie parkowania przykrawężnikowego w obrębie linii rozgraniczających dróg KDL i KDD. 

8. Przewiduje się możliwość prowadzenia ciągów rowerowych w obrębie terenów przeznaczonych na cele 

komunikacji, jako: 

1) wydzielone ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe bez segregacji ruchu pieszego i rowerowego; 

2) oznakowane trasy rowerowe prowadzone na zasadach ruchu ogólnego ulicami i drogami o małym 

natężeniu ruchu (KDL, KDD i KDW, KDZ). 

9. Obsługa komunikacyjna terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi KDGP powinna następować za 

pośrednictwem wyznaczonych w niniejszym planie dróg dojazdowych KDD  i wewnętrznych KDW. Jedynie 

w przypadku braku takich dróg dopuszcza się dla tych terenów obsługę bezpośrednio z drogi KDGP, 

z zachowaniem przepisów odrębnych. 

10. Przy realizacji tras i urządzeń komunikacyjnych obowiązuje spełnienie określonych w rozdziale II 

podstawowych ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze 

objętym planem. 

11. Ustala się odległość usytuowania ogrodzeń od dróg i ulic publicznych gminnych kategorii KDL i KDD 

według poniższych zasad: 

1) droga kategorii KDL (lokalna gminna) - odległość ogrodzenia minimum 6 m od osi drogi, 

2) droga kategorii KDD (dojazdowa) - odległość ogrodzenia minimum 5 m od osi drogi. 
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12. Ustala się odległość usytuowania ogrodzeń od dróg i ulic wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 

na minimum 4m od osi drogi. 

13. Dopuszcza się zmniejszenie odległości ogrodzeń od osi dróg, jeżeli istniejące sąsiednie ogrodzenia 

usytuowane są w bliższej odległości, lub istniejące zagospodarowanie terenu uniemożliwia lokalizację 

ogrodzeń w odległościach wymienionych w ust. 11 i ust. 12, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

14. Dopuszcza się lokalizację nowoprojektowanych ogrodzeń działek położonych przy drogach 

powiatowych z zachowaniem przepisów odrębnych. 

15. Lokalizacja nowo projektowanych ogrodzeń działek położonych przy drogach powiatowych możliwa 

jest w liniach rozgraniczających dróg powiatowych. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości, 

z zachowaniem przepisów odrębnych, jeżeli istniejące ogrodzenia usytuowane są w bliższej odległości lub 

istniejące sieci uzbrojenia i urządzenie drogowe uniemożliwiają lokalizację ogrodzeń w liniach 

rozgraniczających. 

§ 31. 1. Wyznacza się teren parkingu, w miejscowości Więcławice Stare, oznaczony na rysunku planu 

symbolem L.KP.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenu KP ustala się ogólnodostępny parking. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonym w ust. 1 terenie, ustala się: 

1) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) nie wydzielone w planie drogi, dojazdy i miejsca postojowe; 

3) zieleń urządzoną. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 

2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej 40% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) wysokość obiektów, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 5,5m, za wyjątkiem obiektów 

technicznych, których wysokość wynika z technologii; 

4) spełnienie określonych w rozdziale II ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 

w całym obszarze objętym planem; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

§ 32. 1. Wyznacza się teren obsługi komunikacji samochodowej, w miejscowości Wola Więcławska, 

oznaczony na rysunku planu symbolem M.KS.01. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenu KS ustala się: stacja paliw płynnych – gazu płynnego, stacje 

obsługi samochodów, warsztaty samochodowe, garaże, zespoły ogólnodostępnych parkingów, dworce 

autobusowe. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na określonym w ust. 1 terenie,  ustala się: 

1) zabudowę usługową; 

2) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) obiekty usług publicznych; 

4) nie wydzielone w planie drogi, dojazdy i miejsca postojowe; 

5) zieleń urządzoną. 

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) adaptację istniejących obiektów i urządzeń; 

2) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 

3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej 40% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 
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4) spełnienie określonych w rozdziale II podstawowych ustaleń dotyczących zasad zagospodarowania terenu 

obowiązujących w całym obszarze objętym planem; 

5) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenów określonych w rozdziale IV. 

Rozdział 4. 

ZASADY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I BUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 33. 1. Ustala się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

komunikacyjnej: 

1) układ podstawowy stanowią drogi publiczne: 

a) droga ekspresowa KDS – szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) droga główna ruchu przyśpieszonego KDGP – droga krajowa nr 7: Kraków – Kielce, 

c) drogi zbiorcze- KDZ - drogi gminne i powiatowe, 

d) drogi lokalne KDL – drogi gminne i powiatowe, 

e) drogi dojazdowe KDD; 

2) układ uzupełniający stanowią: 

a) publiczne drogi lokalne i dojazdowe, przy zachowaniu istniejących przebiegów z uzupełnieniem nowymi 

odcinkami, 

b) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW przy zachowaniu istniejących 

przebiegów z uzupełnieniem nowymi odcinkami, stanowiące bezpośrednią obsługę komunikacyjną 

nieruchomości, 

c) uzupełniające układ połączeń wewnętrznych w terenach o określonym przeznaczeniu niewydzielone na 

rysunku planu drogi dojazdowe i wewnętrzne, nie będące drogami publicznymi, dojazdy i dojścia – do 

zaprojektowania na etapie zagospodarowania terenów według ustaleń planu; 

3) powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym następują: 

a) w kierunku północnym i południowym z wykorzystaniem drogi krajowej nr 7, 

b) w pozostałych kierunkach z wykorzystaniem dróg powiatowych: 

- droga powiatowa nr 2148K(18142) – Poskwitów - Zalesie – Zerwana, 

- droga powiatowa nr 2154K (18149) – Zagórzyce Stare – Sadowie, 

- droga powiatowa nr 2157K (18152) – Więcławice Stare – Zastów, 

- droga powiatowa nr 2152K(18148) – Michałowice - Masłomiąca - Więcławice - Luborzyca; 

4)   podstawowe elementy i zasady obsługi obszaru planu komunikacją zbiorową następują poprzez: 

a) linię kolejową obsługującą gminę Michałowice w jej południowo wschodniej części, zapewniającą 

połączenia osobowe z Krakowem, Gminą Kocmyrzów - Luborzyca, 

b) linie autobusowe prowadzone istniejącymi i projektowanymi ulicami układu podstawowego oraz 

uzupełniającego. 

2. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów  komunikacji 

kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób 

niepełnosprawnych – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Tereny komunikacji, w miejscach przecięcia z wydzielonymi na rysunku planu terenami wód 

powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych symbolem WS oraz ciekami niewydzielonymi na rysunku 

planu, nie mogą naruszać ich integralności i ciągłości. 

§ 34. 1. Ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem, w tym zasady przebudowy, rozbudowy 

i budowy poszczególnych systemów infrastruktury technicznej - w dostosowaniu do potrzeb 

poszczególnych rodzajów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenów. 
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2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze planu ustala się: 

1) utrzymanie istniejących sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy; 

w tym zmiany trasy lub lokalizacji; 

2) dopuszcza się prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów 

i urządzeń w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, ciągów pieszych i dróg 

dojazdowych pieszo – jezdnych pod warunkiem, że nie będą one naruszać innych ustaleń planu oraz przy 

zachowaniu warunków wynikających z przepisów odrębnych; dopuszcza się inny przebieg sieci 

infrastruktury technicznej, pod warunkiem nienaruszania przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń 

planu; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń, instalacji i sieci infrastruktury technicznej do wytwarzania 

energii cieplnej i elektrycznej, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne w tym na budynkach, małe 

elektrownie wodne itp., przy zachowaniu wymogów ustalonych planem w zakresie przeznaczenia terenów 

oraz wynikających z przepisów odrębnych, przy czym urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych 

źródeł energii nie mogą przekraczać mocy 100kW; 

4) lokalizacja obiektów, urządzeń i sieci następować będzie na etapie opracowania dokumentacji 

budowlanych dla poszczególnych inwestycji; 

5) dopuszcza się lokalizowanie i przebudowę niewyznaczonych na rysunku planu podziemnych i naziemnych 

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla realizacji inwestycji zlokalizowanych na danym 

terenie; 

6) w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych od budynków obowiązują przepisy 

odrębne w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych. 

§ 35. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 

1) zachowanie i utrzymanie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV Siersza - Lubocza i 110 kV 

relacji: Krzeszowice-Lubocza, Bieńczyce-Lubocza – zlokalizowanych poza granicami obszaru planu; 

2) zachowanie i utrzymanie w obszarze planu istniejącego systemu elektroenergetycznego - opartego na 

zasilaniu ze stacji 220/110/SN Lubocza i GPZ 110/SN Słomniki - tj. stacji transformatorowych SN/nN 

i linii elektroenergetycznych SN;  

3) w przypadku kolizji istniejących linii elektroenergetycznych z planowanymi nowymi obiektami, możliwa 

jest ich przebudowa, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika sieci; 

4) możliwość modernizacji istniejących stacji transformatorowych SN/nN w dostosowaniu do narastającego 

zapotrzebowania na moc elektryczną; 

5) lokalizacja nowych  stacji transformatorowych SN/nn oraz tras linii SN zasilających następować będzie na 

etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji; 

6) zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci niskiego napięcia; 

7) wzdłuż linii elektroenergetycznych oraz wokół stacji transformatorowych należy zapewnić zachowanie 

odpowiednich stref ochronnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 36. W zakresie gazownictwa ustala się: 

1) zachowanie istniejącego i funkcjonującego w granicach planu systemu zaopatrzenia w gaz przyjmując, że 

będzie on rozbudowywany w celu umożliwienia dostaw gazu w żądanej ilości do wszystkich potencjalnych 

odbiorców. Zapewnia się możliwość lokalizowania nowych rozbiorczych sieci gazowych w obrębie linii 

rozgraniczających terenów tras komunikacyjnych i na terenach zainwestowania pod warunkiem, że nie 

będą one naruszać ustaleń planu dot. przeznaczenia tych terenów oraz pod warunkiem uzyskania zgody 

zarządcy drogi; 

2) utrzymany zostaje przebieg istniejących gazociągów średniego i niskiego  ciśnienia; 

3) dla istniejących gazociągów średniego ciśnienia przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg należy zachować 

odległości podstawowe zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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4) dla planowanych gazociągów należy ustalić strefy kontrolowane, w których nie należy wznosić budynków, 

urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz podejmować żadnej działalności mogącej 

zagrozić trwałości gazociągu. Szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią 

gazociągu, dla planowanych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia musi wynosić 1m. 

§ 37. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie odbiorców w wodę zapewniają istniejące sieci wodociągowe oraz nowe sieci dla obsługi 

terenów przeznaczonych pod zabudowę; w przypadku braku możliwości doprowadzenia sieci 

wodociągowej do danego terenu dopuszcza się zaopatrzenie z istniejących studni oraz dopuszcza się nowe 

studnie, w tym studnie głębinowe; 

2) zapewnia się możliwość zlokalizowania nowych sieci wodociągowych oraz obiektów i urządzeń 

funkcjonalnie związanych z systemem zaopatrzenia w wodę (pompownie, hydrofornie, zbiorniki, ujęcia) na 

terenach, których przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne określono w § 14 - 32 niniejszych ustaleń; 

3) uściślanie lokalizacji obiektów i sieci następować będzie w fazie opracowania dokumentacji budowlanych 

dla poszczególnych inwestycji; 

4) zapewnia się możliwość dostosowania systemu zaopatrzenia w wodę dla pełnego pokrycia potrzeb 

odbiorców oraz spełniania wymogów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

5) dopuszcza się pozyskiwanie wody pitnej poprzez budowę i rozbudowę sieci do i z gmin sąsiednich. 

§ 38. W zakresie kanalizacji ustala się: 

1) na obszarze Aglomeracji Krakowskiej, określonej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych ustala się obowiązek podłączenia nowego zainwestowania do zbiorczego systemu 

kanalizacji; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie nieczystości ciekłych do 

szczelnych zbiorników wybieralnych (szamb), z obowiązkiem podłączenia obiektów do kanalizacji 

bezpośrednio po jej realizacji; 

2) na pozostałym obszarze, w przypadku braku dostępu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się korzystanie ze 

szczelnych zbiorników wybieralnych, lokalnych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków; 

3) możliwość zrzutu ścieków sanitarnych do innych miejsc niż kanalizacja miasta Krakowa poprzez budowę 

wspólnych kolektorów obsługujących tereny gmin sąsiednich; 

4) dopuszcza się lokalizację na terenie gminy dodatkowych lokalnych oczyszczalni ścieków w przypadkach 

niemożności podłączenia do systemu zbiorczego z odprowadzeniem ścieków do istniejących na terenie 

Gminy odbiorników; 

5) ustala się możliwość zlokalizowania elementów sieci kanałowych oraz urządzeń i obiektów funkcjonalnie 

związanych z systemem kanalizacji (pompownie, punkty zlewne), na terenach których przeznaczenie 

podstawowe i dopuszczalne określono, a ich uciążliwość nie będzie ograniczać użytkowania terenów 

otaczających; 

6) wzdłuż istniejących oraz dla projektowanych sieci kanalizacyjnych należy zachować strefy ochronne 

wyłączone z zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalno bytowych z budynków 

mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i przemysłowych do wód i gruntu oraz ich 

rolniczego wykorzystania, a także utrzymania otwartych kanałów ściekowych. Ustalenia te nie dotyczą 

otwartych kanałów ściekowych odprowadzających wody opadowe z układu komunikacyjnego. 

§ 39. W zakresie systemu telekomunikacyjnego ustala się: 

1) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych; 

2) możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej inwestycje 

celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym telefonii bezprzewodowej, z uwzględnieniem 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu wspierania rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych; w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się tylko 
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infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu tych przepisów; uściślenie 

lokalizacji następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego; 

3) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę 

teletechniczną. Podłączenie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy urządzeń infrastruktury 

i rozdzielczej sieci teletechnicznej. Sieć teletechniczną należy rozbudowywać przy uwzględnieniu 

kolejności zabudowy terenu objętego planem. Szczegółowy przebieg planowanej sieci teletechnicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

4) urządzenia infrastruktury teletechnicznej należy umieszczać jako wbudowane w obiektach kubaturowych 

lub w urządzeniach wolnostojących o zminimalizowanych gabarytach i wystroju architektonicznym 

harmonizującym z otaczającą zabudową, lokalizowanych stosownie do warunków wynikających ze 

szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; 

5) w przypadku kolizji istniejących urządzeń teletechnicznych z planowanymi nowymi obiektami, możliwa 

jest ich przebudowa. 

§ 40. W zakresie ciepłownictwa ustala się: 

1) zachowanie istniejącego sposobu ogrzewania obiektów; 

2) dopuszcza się indywidualne i zbiorowe systemy wytwarzania i dystrybucji ciepła, w tym budowę sieci 

ciepłowniczych na obszarach przeznaczonych pod zabudowę kubaturową i jako sieci zasilających dla 

obiektów kubaturowych w innych obszarach, wykorzystujące paliwa stałe, energię elektryczną, paliwa 

ekologiczne (gaz, lekki olej opałowy) lub alternatywne źródła energii (energia słoneczna, geotermalna); 

3) dla sieci ciepłowniczych należy zachować strefy ochronne zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 5. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 41. Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 

z późn. zm.) w wysokości 10%. 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice 

Ewa Krawczyk 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XVIII/101/2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

Rysunek planu w skali 1:2000* 

 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice 

Ewa Krawczyk 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XVIII/101/2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE 

DLA OBSZARU GMINA MICHAŁOWICE PÓŁNOC 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice północ został, po raz pierwszy, wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 23 lutego do 23 marca 2015r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu  tj. 7 kwietnia 2015r. -  wpłynęło 74 pisma, z których 72 było uwagami a 2 nie zostało zakwalifikowane jako uwaga, gdyż nie dotyczyły zakresu i przedmiotu 

wyłożenia. 

Uwagi nieuwzględnione dotyczą miejscowości Masłomiąca, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie. W miejscowości Zagórzyce Stare nie było uwag nieuwzględnionych. 

Wójt Gminy Michałowice Zarządzeniem Nr 64/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu. 

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 1 października do 29 października 2015r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu  tj. 12 listopada 2015r. -  wpłynęło 20 uwag, w miejscowościach Masłomiąca, Sieborowice, Więcławice Stare, Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie. Do ustaleń 

projektu planu dla miejscowości Więcławice Dworskie i Zagórzyce Stare nie złożono uwag. 

Wójt Gminy Michałowice Zarządzeniem Nr 131/2015 z dnia 3 grudnia 2015r rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu. 

Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn. zm.), dotyczy uwag nieuwzględnionych – w części I uwag z pierwszego 

wyłożenia i w części II uwag z drugiego wyłożenia (numeracja uwag - kolumna 2 - zgodnie z wykazem uwag stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Michałowice). 

W zakresie uwag objętych załącznikiem Rada Gminy Michałowice postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia: 

Część I - obejmująca uwagi z pierwszego wyłożenia: 

 

 
Lp 

 

 
NR 

UWA-

GI 

 

 
DATA 

ZŁOŻENIA 

UWAGI 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

lub 
NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adres  

w dokumentacji 

planistycznej) 

 

 

 
TREŚĆ UWAGI 

(pełna treść uwagi znajduje się 

w dokumentacji planistycznej) 

 
OZNACZENIA 

NIERUCHOMOŚCI 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 
(nr działki lub inne 

określenie terenu 

objętego uwagą) 

 
USTALENIA 

PROJEKTU PLANU 

DLA 

NIERUCHOMOŚCI 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

W SPRAWIE 

ROZPATRZENIA UWAGI 

 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych 

w całości lub w części)  

WÓJTA GMINY 

MICHAŁOWICE 

 

RADY GMINY 

MICHAŁOWICE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

MIEJSCOWOŚĆ MASŁOMIĄCA 

1. E.1 16.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działek nr 184 

i 185 w całości na teren zabudowy 

zagrodowej (RM) 

dz. nr 184, 185 E.1MN.17 

R 

E.2MN.01 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazane w uwadze części nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowane są w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 
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W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

2. E.2 16.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działek nr 184 

i 185 w całości na teren zabudowy 

zagrodowej (RM) 

dz. nr 184, 185 E.1MN.17 

R 

E.2MN.01 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazane w uwadze części nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowane są w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

3. E.3 16.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy zagrodowej RM 

dz. nr 197/4 E.1MN.17 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

4. E.4 17.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

dz. nr 5 E.1MN.06 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość, w 

przeważającej północnej części, zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 
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zabudowy zagrodowej (RM) niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

5. E.6 11.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy zagrodowej (RM) – 

składający uwagę informuje iż 

posiada gospodarstwo rolne 

dz. nr 331 E.2MN.08 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice 

uwzględnił 

wniesioną uwagę 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie objętym 

zastrzeżeniem w 

rozpatrzeniu przez 

Wójta Gminy 

Michałowice 

Zastrzeżenie odnosi się do przeznaczenia 

na teren zabudowy zagrodowej RM 

fragmentu działki, który nie uzyskał zgody 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze. 

6. E.7. 18.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy zagrodowej (RM) – 

składający uwagę informuje iż jest 

rolnikiem 

dz. nr 333 E.2MN.06 

R 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice 

uwzględnił 

wniesioną uwagę 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie objętym 

zastrzeżeniem w 

rozpatrzeniu przez 

Wójta Gminy 

Michałowice 

Zastrzeżenie odnosi się do przeznaczenia 

na teren zabudowy zagrodowej RM 

fragmentu działki, który nie uzyskał zgody 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze. 

7. E.8 18.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) 

dz. nr 119/2 E.2MN.01 

E.RM.01 

R 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu 
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posiadający taką zgodę. Wszelkie 

uchybienia w tym zakresie, skutkujące 

naruszeniem w/w art. 7 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 pkt 6 

lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

W ramach obszarów, które nie uzyskały 

zgody na zmianę przeznaczenia – po 

analizach – wskazano tereny, na których 

możliwa będzie lokalizacja zabudowy 

zagrodowej oznaczonej symbolem RM – 

takie przeznaczenie terenów jest zgodne z 

ustawą o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych. 

Ponadto, przeważająca północna część 

działki, zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium zlokalizowana 

jest w obszarze niezurbanizowanym, w 

obrębie którego  jako podstawową zasadę 

zagospodarowania ustalono wykluczenie 

lokalizacji nowej zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

8. E.9 02.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej (RM) 

dz. nr 311/4 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie 

przekwalifikowania 

działki na teren 

zabudowy 

jednorodzinnej 

(1MN, 2MN) 

Uwaga w zakresie wprowadzenia na 

działce nr 311/4 terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN, 

2MN) pozostaje nieuwzględniona, ze 

względu na decyzję Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, w której Organ ten nie 

wyraził zgody na przeznaczenie gruntów 

rolnych na cele nierolnicze, w tym gruntów 

objętych uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III  

na cele nierolnicze w obszarach wiejskich 

wymaga uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Uwaga w zakresie przeznaczenia działki na 

teren zabudowy zagrodowej RM została 

uwzględniona przez Wójta i nie wymaga 

rozstrzygnięcia przez Radę Gminy – takie 

przeznaczenie terenu w ramach obszarów, 

które nie uzyskały zgody na zmianę 

przeznaczenia jest zgodne z ustawą o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

9. E.10 02.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej (RM) 

dz. nr 231 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

10. E.11 09.03.2015 * uwaga dotyczy: 

zmiany przeznaczenia działki z 

zieleni nieurządzonej na tereny rolne 

– składająca uwagę informuje, iż 

uprawia działkę wskazaną w uwadze 

dz. nr 162/4 R 

ZR 

E.2MN.03 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze zieleni 

nieurządzonej. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

11. E.12 23.03.2015 * uwaga dotyczy: 

rozszerzenia zapisu w §22 ust. 2 pkt 

5 poprzez dodanie: „przechowalnie, 

pieczarkarnie, szklarnie, tunele i 

bloki foliowe, ogrodzenia, maszty i 

słupy oświetleniowe”, 

dz. nr 255/1, 

296/4, 297/2 

R Wójt Gminy 

Michałowice 

uwzględnił 

wniesioną uwagę 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie objętym 

zastrzeżeniem w 

rozpatrzeniu przez 

Wójta Gminy 

Michałowice 

Zastrzeżenie odnosi się do niewprowadzania w 

§22 ust. 2 pkt 5 masztów i słupów 

oświetleniowych, które realizowane będą mogły 

być w ramach zapisów zawartych w §22 ust. 2 

pkt 3 obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej (po nieznacznej korekcie 

dotyczącego zapisu). 

12. E.13 24.03.2015 * uwaga dotyczy: 

zmiany przeznaczenia na teren 

budowlany (MN1, MN2, RM) 

wąskiego pasa zieleni ZR (w miejscu 

starego rowu)- składający uwagę 

informuje, iż od kilkudziesięciu lat 

wykopany jest nowy głęboki rów 

melioracyjny, wzdłuż drogi a teren 

ZR to IV klasa gruntu 

dz. nr 270/2 ZR Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. Zaznacza się, ze teren ZR stanowi 

wg klas ewidencji gruntów -  gruntów rolny 

klasy III. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 
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gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu 

posiadający taką zgodę. Wszelkie 

uchybienia w tym zakresie, skutkujące 

naruszeniem w/w art. 7 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 pkt 6 

lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

13. E.14 26.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej (RM) 

dz. nr 296/1 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie 

przekwalifikowania 

działki na teren 

zabudowy 

jednorodzinnej 

(1MN, 2MN) 

Uwaga w zakresie zmiany przeznaczenia 

terenu na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej pozostaje nieuwzględniona. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych 

przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III  

na cele nierolnicze 

wymaga uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Uwaga w zakresie przeznaczenia 

zachodniej części działki o powierzchni ok. 

2424 m
2 

na teren zabudowy zagrodowej 

RM została uwzględniona przez Wójta i nie 

wymaga rozstrzygnięcia przez Radę Gminy 

– takie przeznaczenie terenu w ramach 

obszarów, które nie uzyskały zgody na 

zmianę przeznaczenia jest zgodne z ustawą 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

14. E.16 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przeznaczenia całych działek na 

teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) 

lub teren zabudowy zagrodowej 

(RM) 

dz. nr 283/3, 

282/1 

R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 
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Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

15. E.18 02.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przeznaczenia całej działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) 

lub teren zabudowy zagrodowej 

(RM) 

dz. nr 12/2 ZR 

E.1MN.06 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie 

przekwalifikowania 

działki na teren 

zabudowy 

jednorodzinnej 

(1MN, 2MN) 

Uwaga nieuwzględniona, w zakresie 

zmiany przeznaczenia działki w części 

północnej na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, ze względu 

na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, w której Organ ten nie wyraził zgody 

na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu 

posiadający taką zgodę. Wszelkie 

uchybienia w tym zakresie, skutkujące 

naruszeniem w/w art. 7 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 pkt 6 

lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Ponadto część północna działki, we 

fragmencie, zlokalizowana jest zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium w 

obszarze niezurbanizowanym, w obrębie 

którego  jako podstawową zasadę 

zagospodarowania ustalono wykluczenie 

lokalizacji nowej zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 
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Zastrzeżenie odnosi się do zmiany 

przeznaczenia terenu w  ramach obszaru, 

który nie uzyskały zgody na zmianę 

przeznaczenia na teren  zabudowy 

zagrodowej oznaczonej symbolem RM – 

takie przeznaczenie terenów jest zgodne z 

ustawą o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych i nie wymaga rozstrzygnięcia przez 

Radę Gminy. 

16. E.20 03.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przeznaczenia całej działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) 

dz. nr 282/2 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż północna część 

działki stanowi grunt klasy III. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych 

przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III  na 

cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody 

(decyzji) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony projekt 

planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 

pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad sporządzania 

planu i trybu jego sporządzania – co powoduje 

nieważność planu. 

Mając na uwadze powyższe uwaga w zakresie 

poszerzenia terenu MN pozostaje 

nieuwzględniona. 

17. E.21 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przeznaczenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2) 

lub teren zabudowy zagrodowej 

(RM) 

dz. nr 324/1 E.RM.03 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość, w części 

południowej, zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium zlokalizowana jest w 

obszarze niezurbanizowanym, w obrębie 

którego  jako podstawową zasadę 

zagospodarowania ustalono wykluczenie 

lokalizacji nowej zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

18. E.22 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przeznaczenia działki na teren 

dz. nr 194 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 
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zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (MN1, MN2), teren 

zabudowy zagrodowej (RM) lub 

zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej (MU) 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Radę Gminy 

Michałowice 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż zabudowa zagrodowa 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium, w obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej zabudowy i 

oznaczonych na rysunku Studium symbolem 

RM, jako obszary przeznaczone do rozwoju 

zabudowy zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

19. E.24 07.04.2015 Mipromet Sp. z 

o.o. 

Mirosław Pietrzyk 

uwaga dotyczy: 

zmiany przeznaczenia działki z 

zieleni nieurządzonej na rolną oraz 

usunięcia strefy ekologicznej 

dz. nr 392/2 E.2MN.13 

ZR 

KDL 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 
 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze część nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze zieleni 

nieurządzonej. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Uwagę uznaje się za nieuwzględniona także w 

zakresie likwidacji na działce strefy 

ekologicznej, przedstawiającej istniejące 

powiązania przyrodnicze w gminie pomiędzy 

obszarami o wysoki walorach przyrodniczych 

krajobrazowych. 

Ze względu na omyłkę pisarską uwagę 

rozpatrzono dla działki nr 329/2 (a nie 

wskazanego w treści uwagi). 

20. E.25 31.03.2015 Aramus S.A. uwaga dotyczy: 

1) wprowadzenia zamiast terenu WS 

na części nieruchomości złożonej z 

działki nr 224/3 – zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uwagi 

nr 1 – terenu E.UT – składający 

uwagę wskazują, iż uwaga jest 

zasadna z uwagi na fakt, iż w/w 

nieruchomość nie jest akwenem 

wodnym, 
 

2) wyodrębnienia nowego typu 

terenu turystyki i rekreacji E.UT z 

oznaczeniem numerycznym 3 

(E.UT.03) na części nieruchomości 

złożonej z działki nr 224/3 – zgodnie 

z załącznikiem graficznym do uwagi 

nr 2 – oraz na tak wyznaczonym 

terenie wyłączenia wszelkich 

dz. nr 222, 224/3, 

239 

E.UT.01. 

E.UT.02 

WS 

KDL 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

punkcie 

1) , 2)a-g, 3), 4) 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

punktach 

1) , 2)a-g, 3), 4) 

Ad. 1) , 2)a-g, 3), 4) Zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium wskazane w 

uwadze działki zlokalizowane są w 

obszarze przeznaczonym dla rozwoju 

funkcji turystycznej i rekreacyjnej UT. 

W granicach obszaru przeznaczonego dla 

rozwoju funkcji turystycznej 

i rekreacyjnej w miejscowości Masłomiąca 

należy odtworzyć i zachować istniejące 

stawy, z docelowym zagospodarowaniem 

ww. terenu w kierunku rekreacyjno 

turystycznym, bezpośrednio związanym z 

sezonową rekreacją i sportami wodnymi. 

Ponadto w Studium wyznaczona została 

strefa częściowej ochrony konserwatorskiej 

„K2”, która obejmuje obiekty i zespoły 

wpisane do ewidencji zabytków ,w tym 

stawy w Masłomiącej. W granicach 

określonej strefy, zgodnie z ustaleniami 
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ograniczeń wprowadzonych w 

projekcie planu, a dotyczących 

ochrony zbiorników wodnych, 

stawów i oczek wodnych – 

składający uwagę podnosi, iż na w/w 

terenie nie są zlokalizowane żadne 

akweny (stawy, oczka) wodne, które 

wymagałyby ochrony i w związku z 

tym wnosi o; 
 

a) wyłączenie ograniczenia, o którym 

mowa w §8 ust. 1 pkt 7 planu, tj. 

nakazu lokalizowania budynków w 

odległości nie mniejszej niż 5m od 

terenów wód powierzchniowych 

śródlądowych 

b) wyłączenie ograniczenia, o 

którym mowa §8 ust. 5 pkt 4 planu 

wskazującego na konieczność 

zachowania stawów i oczek 

wodnych, 
 

c) wyłączenie ograniczenia, o którym 

mowa w §9 ust. 2 pkt 2 lit. c i d 

planu dotyczącego ochrony 

istniejącego drzewostanu oraz 

ochrony stawów w miejscowości 

Masłomiąca, 
 

d) wyłączenie ograniczenia, o 

którym mowa w §10 pkt 3 lit c planu 

nakazującego utrzymanie i 

rewitalizację istniejących obiektów 

zabytkowych; 
 

e) wyłączenie ograniczenia, o którym 

mowa w §10 pkt 4 lit. b planu 

zakazującego realizacji elementów 

uniemożliwiających dostępność 

przestrzeni publicznych, 
 

f) wyłączenia ograniczenia, o którym 

mowa w §19 ust. 4 pkt 7 planu 

nakazującego zachowanie 

istniejących stawów, 
 

g) w związku z uwagą zawartą w pkt 

poprzedzającym – sprecyzowanie 

zapisu §8 ust. 1 pkt 2 lit. f planu 

poprzez skazanie, że opisana tamże 

„ochrona istniejącej obudowy 

biologicznej cieków wodnych i 

Studium należy odtworzyć i zachować 

istniejące stawy w miejscowości 

Masłomiąca. 

W związku z powyższym konieczność 

„odtwarzania” stawów uzasadnia 

pozostawienie terenu WS w projekcie planu 

miejscowego. 

W/w strefa w obowiązującym Studium oraz 

w wyłożonym i przedłożonym do 

uchwalenia projekcie planu wyznaczona 

została zgodnie z kartą gminnej ewidencji 

zabytków, w której wskazano działki nr 

222 i 224, które wchodzą w obszar 

dawnego założenia dworskiego. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w planie miejscowym 

obowiązkowo określa się zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej. 

Zasady ochrony zostały ustalone na etapie 

sporządzania Studium z uwzględnieniem 

stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i utrzymane w rozwiązaniach 

projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

uzgodnionego z tym organem. 
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zbiorników wodnych” odnosi się 

wyłącznie – w zakresie zbiorników 

zlokalizowanych w miejscowości 

Masłomiąca  - do zbiorników 

wodnych na terenach WS 

wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi – uwaga ta ma 

celu wyeliminowanie wątpliwości 

interpretacyjnych mogących 

wynikną przy pozostawieniu w/w 

zapisu w obecnym kształcie – 

przedmiotowe wątpliwości dotyczą 

tego czy pod pojęciem zbiornika 

wodnego należy rozumieć również 

teren dawniej zajęty pod akwen 

wodny, który obecnie nie spełnia 

funkcji akwenu; 
 

3) sprecyzowania: 

a) zapisu w §8 ust. 1 pkt 7 planu, tj. 

nakazu lokalizowania budynków w 

odległości nie mniejszej niż 5 

metrów od terenów wód 

powierzchniowych śródlądowych 

poprzez wskazanie, że nie 

obowiązuje on na terenie E.UT.01 

wyznaczonym w miejscowości 

Masłomiąca na działkach 224/3 i 

222; ewentualne ograniczenia 

przedmiotowego nakazu do 2m, 
 

b) zapisu §8 ust. 5 pkt 4 planu 

wskazującego na konieczność 

zachowania stawów i oczek 

wodnych poprzez wskazanie, że w 

odniesieniu do działek 224/3 i 222 w 

miejscowości Masłomiąca w/w 

nakaz dotyczy wyłącznie zachowania 

stawów i oczek wodnych 

wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolem WS – tak by nie było 

wątpliwości, że przedmiotowy nakaz 

nie dotyczy terenu pełniącego 

dawniej funkcję akwenu (co jest 

uwidocznione na niektórych 

mapach), a obecnie oznaczonego w 

planie symbolem E.UT.01 i 02, 
 

c) zapisu §9 ust. 2 pkt 2 lit. c i d 

planu dotyczącego ochrony 

istniejącego drzewostanu oraz 
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ochrony stawów w miejscowości 

Masłomiąca poprzez wskazanie, że 

nie dotyczy on terenu w 

miejscowości Masłomiąca 

oznaczonego symbolem E.UT.01. i 

02, a także poprzez wskazanie, że 

ochrona stawów w miejscowości 

Masłomiąca dotyczy wyłącznie 

stawów na terenach WS 

wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, 
 

d)  zapisu §10 pkt 3 lit c planu 

nakazującego utrzymanie i 

rewitalizację istniejących obiektów 

zabytkowych poprzez wskazanie, że 

w/w obowiązek nie dotyczy stawów 

w miejscowości Masłomiąca 

wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków i oznaczonych na 

załączniku graficznym do projektu 

planu miejscowego symbolem 

ez_65, 
 

e) zapisu §10 pkt 4 lit. b planu 

zakazującego realizacji elementów 

uniemożliwiających dostępność 

przestrzeni publicznych poprzez 

wyraźne wskazanie o jakie elementy 

chodzi tj. wyraźne wskazanie, że 

zabudowa kubaturowa zgodna z 

przeznaczeniem nie będzie 

traktowana jako element 

uniemożliwiający dostępność 

przestrzeni publicznej, 
 

f) zapisu §19 ust. 4 pkt 7 planu 

nakazującego zachowanie 

istniejących stawów, poprzez 

wskazanie, że obowiązek ten dotyczy 

wyłącznie istniejących stawów na 

terenach WS wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, 
 

g) sprecyzowania definicji „obudowy 

biologicznej” (§6 pkt 29 planu) 

zbiorników wodnych w sposób by 

pojecie „bezpośrednie sąsiedztwo” 

zastąpić pojęciem mierzalnym, 

bardziej precyzyjnym, 
 

h) w związku z uwagą zawartą w pkt 
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poprzedzającym – sprecyzowanie 

zapisu §8 ust. 1 pkt 2 lit. f planu 

poprzez skazanie, że opisana tamże 

„ochrona istniejącej obudowy 

biologicznej cieków wodnych i 

zbiorników wodnych” odnosi się 

wyłącznie – w zakresie zbiorników 

zlokalizowanych w miejscowości 

Masłomiąca  - do zbiorników 

wodnych na terenach WS 

wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi – uwaga ta ma 

celu wyeliminowanie wątpliwości 

interpretacyjnych mogących 

wynikną przy pozostawieniu w/w 

zapis w obecnym kształcie – 

przedmiotowe wątpliwości dotyczą 

tego czy pod pojęciem zbiornika 

wodnego należy rozumieć również 

teren dawniej zajęty pod akwen 

wodny, który obecnie nie spełnia 

funkcji akwenu, 
 

4) wyłączenia ograniczenia, o 

którym mowa w 28 ust. 4 (błędnie 

oznaczonym jako ust. 3) pkt 2 

zgodnie z którym tereny WS należy 

traktować jako jeden ciągły teren, 

niezależnie od przecinających go 

terenów o innym przeznaczeniu, 

ewentualnie sprecyzowanie 

przedmiotowego zapisu poprzez 

wskazanie, że przedmiotowe 

ograniczenie dotyczy wyłącznie wód 

płynących, a nie stawów w 

miejscowości Masłomiąca. 
 

MIEJSCOWOŚĆ SIEBOROWICE 

1. J.1 19.03.2015 * 

* 

uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania całej działki nr 

13/9 na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM) lub jej części na 

której można byłoby wybudować 

dom jednorodzinny (zgodnie z 

złącznikiem graficznym) 

dz. nr 13/9 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 
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W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

2. J.2 23.03.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działce nr 170 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

zabudowy zagrodowej (RM) 

dz. nr 170 R 

KDD 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze urbanizacji, 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej MU. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż: 

- ze względu na decyzję Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, w której Organ ten nie wyraził 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na 

cele nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą – zmiana przeznaczenia terenu nie jest 

możliwa; zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych 

przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III  na 

cele nierolnicze w obszarach wiejskich 

wymaga uzyskania zgody (decyzji) Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

- zgodnie z dyspozycjami obowiązującego 

Studium, zawartymi w rozdziale 9.1. pn. 

„Zasady oceny zgodności projektów 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z ustaleniami Studium” -  

dopuszcza się w planie miejscowym  niepełne 

wykorzystanie na cele zainwestowania 

kubaturowego obszarów wskazanych w 

Studium jako obszary urbanizacji; stąd też w 

przypadkach uzasadnionych względami 

przestrzennymi dla części obszarów, które nie 

uzyskały wymaganej zgody na ich 

przeznaczenie na cele nierolnicze, pozostawia 

się przeznaczenie rolnicze, bez wprowadzania 

terenów zabudowy zagrodowej. 

3. J.3 25.02.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działce nr 119/1 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) 

dz. nr 119/1 ZR Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

4. J.4 10.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki nr 13/10 w 

dz. nr 13/10 J.MN/U.05 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie 

przeznaczenia całej działki nr 13/10 na teren 
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całości na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM) 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Radę Gminy 

Michałowice 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(1MN, 2MN). Północna część działki 

przeznaczona na teren rolny R, zlokalizowana 

jest, zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium w obszarze niezurbanizowanym, w 

obrębie którego  jako podstawową zasadę 

zagospodarowania ustalono wykluczenie 

lokalizacji nowej zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 

Ponadto zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium działka w części południowej i 

środkowej, zlokalizowana jest w obszarze 

urbanizacji, przeznaczonym dla rozwoju 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej MU. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż w/w część działki 

stanowi grunt klasy III - zgodnie z art. 7 ustawy 

z 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III  na 

cele nierolnicze 

wymaga uzyskania zgody (decyzji) Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony projekt 

planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 

pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad sporządzania 

planu i trybu jego sporządzania – co powoduje 

nieważność planu. 

Mając na uwadze powyższe uwaga w zakresie 

zmiany przeznaczenia działki (fragmentu 

działki) pozostaje nieuwzględniona. 

5. J.5 26.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki nr 167/2 w 

całości na teren zabudowy 

zagrodowej RM 

dz. nr 167/2 R 

KDD 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze urbanizacji, 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej MU. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 
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Ponadto informuje się, iż zgodnie z 

dyspozycjami obowiązującego Studium, 

zawartymi w rozdziale 9.1. pn. „Zasady oceny 

zgodności projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z 

ustaleniami Studium” -  dopuszcza się w planie 

miejscowym  niepełne wykorzystanie na cele 

zainwestowania kubaturowego obszarów 

wskazanych w Studium jako obszary 

urbanizacji; stąd też w przypadkach 

uzasadnionych względami przestrzennymi dla 

części obszarów, które nie uzyskały wymaganej 

zgody na ich przeznaczenie na cele nierolnicze, 

pozostawia się przeznaczenie rolnicze, bez 

wprowadzania terenów zabudowy zagrodowej. 

6. J.6 03.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki nr 227/2 na 

teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) 

dz. nr 227/2 J.2MN.13 

KDD 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

7. J.7 01.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki nr 168/1 na 

teren zabudowy zagrodowej RM 

dz. nr 168/1 R 

KDD 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze urbanizacji, 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej MU. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z 

dyspozycjami obowiązującego Studium, 

zawartymi w rozdziale 9.1. pn. „Zasady oceny 

zgodności projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z 

ustaleniami Studium” -  dopuszcza się w planie 

miejscowym  niepełne wykorzystanie na cele 

zainwestowania kubaturowego obszarów 

wskazanych w Studium jako obszary 

urbanizacji; stąd też w przypadkach 

uzasadnionych względami przestrzennymi dla 

części obszarów, które nie uzyskały wymaganej 

zgody na ich przeznaczenie na cele nierolnicze, 

pozostawia się przeznaczenie rolnicze, bez 

wprowadzania terenów zabudowy zagrodowej. 

8. J.8 31.03.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działce nr 169 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

dz. nr 169 R 

KDD 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze urbanizacji, 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 
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zabudowy zagrodowej (RM) mieszkaniowo – usługowej MU. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż: 

- ze względu na decyzję Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, w której Organ ten nie wyraził 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na 

cele nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą – zmiana przeznaczenia terenu nie jest 

możliwa; zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych 

przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III  na 

cele nierolnicze w obszarach wiejskich 

wymaga uzyskania zgody (decyzji) Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

- zgodnie z dyspozycjami obowiązującego 

Studium, zawartymi w rozdziale 9.1. pn. 

„Zasady oceny zgodności projektów 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z ustaleniami Studium” -  

dopuszcza się w planie miejscowym  niepełne 

wykorzystanie na cele zainwestowania 

kubaturowego obszarów wskazanych w 

Studium jako obszary urbanizacji; stąd też w 

przypadkach uzasadnionych względami 

przestrzennymi dla części obszarów, które nie 

uzyskały wymaganej zgody na ich 

przeznaczenie na cele nierolnicze, pozostawia 

się przeznaczenie rolnicze, bez wprowadzania 

terenów zabudowy zagrodowej. 

 

MIEJSCOWOŚĆ WIĘCŁAWICE DWORSKIE 

1. K.4 01.04.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działce nr 105/5 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

zabudowy zagrodowej (RM) – 

poszerzenia terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej do 

linii na działce sąsiedniej nr 107/4 

dz. nr 105/5 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie przeznaczenia 

działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

(1MN, 2MN) 

Uwaga w zakresie wprowadzenia na części 

działki nr 105/5 terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN, 

2MN) pozostaje nieuwzględniona, ze 

względu na decyzję Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, w której Organ ten nie 

wyraził zgody na przeznaczenie gruntów 

rolnych na cele nierolnicze, w tym gruntów 

objętych uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III  

na cele nierolnicze w obszarach wiejskich 

wymaga uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
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art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Uwaga w zakresie przeznaczenia działki, w 

jej zachodniej części, na teren zabudowy 

zagrodowej RM została uwzględniona 

przez Wójta i w związku z tym nie wymaga 

rozstrzygnięcia przez Radę Gminy – takie 

przeznaczenie terenu w ramach obszarów, 

które nie uzyskały zgody na zmianę 

przeznaczenia jest zgodne z ustawą o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

2. K.5 01.04.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działkach terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) 

dz. nr 62/23, 

62/24, 62/25, 

62/26, 62/27, 

62/28, 62/29, 

62/30 

R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazane w uwadze nieruchomości zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowane są w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

3. K.6 31.03.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działce nr 30/2 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

zabudowy zagrodowej (RM) – 

składający uwagę informuje, iż 

działka jest zabudowana z trzech 

stron i ma słabą klasę bonitacyjną 

dz. nr 30/2 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

4. K.7 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działce terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) 

zgodnie ze Studium - poszerzenia 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do linii w/w działki 

zgodnie ze Studium 

dz. nr 104/2 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie przeznaczenia 

pod zabudowę 

jednorodzinną (1MN, 

2MN) – poza 

fragmentem działki ok. 

1612m
2
 

Uwaga nieuwzględniona, w zakresie 

zmiany przeznaczenia terenu na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

ze względu na decyzję Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, w której Organ ten nie 

wyraził zgody na przeznaczenie gruntów 

rolnych na cele nierolnicze, w tym gruntów 

objętych uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 
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projekt planu 

posiadający taką zgodę. Wszelkie 

uchybienia w tym zakresie, skutkujące 

naruszeniem w/w art. 7 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 pkt 6 

lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium nie 

jest naruszeniem zasady zgodności planu 

miejscowego ze Studium niepełne 

wykorzystanie na cele zainwestowania 

kubaturowego obszarów wskazanych w 

Studium jako obszary urbanizacji. 

Uwaga w zakresie przeznaczenia części 

działki (ok. 1612m
2
) na teren zabudowy 

zagrodowej RM została uwzględniona 

przez Wójta i w związku z tym nie wymaga 

rozstrzygnięcia przez radę Gminy – takie 

przeznaczenie terenu w ramach obszarów, 

które nie uzyskały zgody na zmianę 

przeznaczenia jest zgodne z ustawą o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 

MIEJSCOWOŚĆ WIĘCŁAWICE STARE 

1. L.1 26.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działek – zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uwagi - 

na teren zabudowy zagrodowej RM 

dz. nr 5/1, 5/2, 1 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). W związku z 

powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 
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MIEJSCOWOŚĆ WOLA WIĘCŁAWSKA 

1. M.1 12.03.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działkach nr 31/22, 

32/8, 31/7, 31/12, 32/9 terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

zabudowy zagrodowej (RM) 

dz. nr 31/22, 32/8, 

31/7, 31/12, 32/9 

M.U.01 Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazane w uwadze nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowane są w obszarze 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

usługowej U. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

2. M.2 06.03.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia na działce terenu 

zabudowy zagrodowej (RM) – 

składający uwagę informuje, iż chce 

założyć szkółkę produkcyjną drzew 

ozdobnych 

dz. nr 272/15 ZL 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

3. M.3 30.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej RM 

dz. nr 241 ZR Wójt Gminy 

Michałowice 

uwzględnił 

wniesioną uwagę 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie objętym 

zastrzeżeniem w 

rozpatrzeniu przez 

Wójta Gminy 

Michałowice 

Zastrzeżenie odnosi się do pozostawienia 

północno zachodniej części działki, tj. nie 

przeznaczonej na teren zabudowy 

jednorodzinnej 2MN, jako terenu zieleni 

nieurządzonej. 

4. M.4 30.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej RM 

dz. nr 242/5 ZR Wójt Gminy 

Michałowice 

uwzględnił 

wniesioną uwagę 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie objętym 

zastrzeżeniem w 

rozpatrzeniu przez 

Zastrzeżenie odnosi się do pozostawienia 

północno zachodniej części działki, tj. nie 

przeznaczonej na teren zabudowy 

jednorodzinnej 2MN, jako terenu zieleni 

nieurządzonej. 
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Wójta Gminy 

Michałowice 

5. M.5 30.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej RM 

dz. nr 242/6 ZR Wójt Gminy 

Michałowice 

uwzględnił 

wniesioną uwagę 

z zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie objętym 

zastrzeżeniem w 

rozpatrzeniu przez 

Wójta Gminy 

Michałowice 

Zastrzeżenie odnosi się do pozostawienia 

północno wschodniej części działki, tj. nie 

przeznaczonej na teren zabudowy 

jednorodzinnej 2MN, jako terenu zieleni 

nieurządzonej. 

6. M.6 03.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej MU 

dz. nr 73/9 M.U.01 Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowana jest w obszarze 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

usługowej U. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

7. M.7 31.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działek na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2), teren 

zabudowy zagrodowej RM lub 

składów i magazynów P – składająca 

uwagę informuje, iż do działek 

doprowadzona jest droga 

dz. nr 32/10, 

31/12, 31/8 

M.U.01 Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazane w uwadze nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowane są w obszarze 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

usługowej U. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

8. M.8 31.03.2015 * 

* 

uwaga dotyczy: 

przekształcenia działek na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej RM – 

składający uwagę informują, iż do 

działek doprowadzona jest droga 

dz. nr 31/10, 

31/15, 32/12 

R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 
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gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

9. M.9 31.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działek na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej RM – 

składająca uwagę informuje, iż do 

działek doprowadzona jest droga 

dz. nr 31/9, 31/13, 

32/11 

M.U.01 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazane w uwadze nieruchomości, w 

przeważającej części, zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium zlokalizowane są 

w obszarze przeznaczonym dla rozwoju 

zabudowy usługowej U. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

10. M.10 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej RM 

dz. nr 46/13 R 

KDS 

zachodnia 

część działki 

zlokalizowana jest 

poza granicami 

opracowania 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

Ponadto wskazana w uwadze nieruchomość 

położona jest, w części zachodniej, poza 

granicami projektu planu. W związku z 

czym pismo, w tym zakresie, nie stanowi 

uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 

1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, gdyż nie dotyczy zakresu 

projektu planu podlegającego wyłożeniu do 

publicznego wglądu. 

11. M.11 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

1) przekształcenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

teren zabudowy zagrodowej RM, 

dz. nr 307 ZR Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

Ad.1. i 2 Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w terenie zieleni 

nieurządzonej, w obrębie którego  jako 
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2) likwidacji terenu ZR oraz strefy 

ekologicznej 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Uwagę uznaje się nieuwzględnioną także  w 

zakresie likwidacji na działce strefy 

ekologicznej, przedstawiającej istniejące 

powiązania przyrodnicze w gminie pomiędzy 

obszarami o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych. Likwidacja 

strefy ekologicznej uniemożliwiłaby 

zapewnienie ciągłości powiązań 

przyrodniczych w tym obszarze. 

12. M.13 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

zmiany kąta nachylenia połaci 

głównych dachu z przedziału 37˚ – 

45˚ na przedział 30˚ - 45˚ na terenach 

części wsi leżących w granicach 

Dłubniańskiego Parku 

Krajobrazowego 

dz. nr 59/7 M.1MN.01 Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Ustalenia w zakresie nachylenia połaci 

dachowych wpływają znacząco na 

kształtowanie ładu  przestrzennego – co jest 

głównym celem planu miejscowego. Kąt 

nachylenia został wyznaczony po 

szczegółowych analizach na wstępnym etapie 

opracowania. 

Projekt planu został uzgodniony 

i zaopiniowany przez właściwe organy, 

w tym Dyrektora RDOS jako organu 

właściwego do uzgadniania w obszarze parków 

krajobrazowych, w zawiązku 

z powyższym nie widzi się zasadności jego 

zmiany. 

13. M.14 03.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki na teren 

zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej MU 

dz. nr 73/8 M.U.01 Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze przeznaczonym 

dla rozwoju zabudowy usługowej U. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

14. M.15 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki na teren 

zabudowy zagrodowej RM, tj. 

zmiany przeznaczenia terenu R na 

teren M.RM.03, jako przedłużenie 

tego terenu 

dz. nr 118 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 

Tereny zabudowy zagrodowej RM 

(przeznaczenie terenów zgodne z ustawą 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

w wyłożonym do publicznego wglądu i 

przedłożonym do uchwalenia projekcie planu, 

wyznaczone zostały w ramach obszarów, które 

nie uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze. 
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Tereny te zlokalizowane są w obszarach 

przeznaczonych do zainwestowania jakie 

zostały wyznaczone w obowiązującym 

Studium. 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

15. M.16 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działek na teren 

zabudowy zagrodowej RM, tj. 

zmiany przeznaczenia terenu R na 

teren M.RM.03, jako przedłużenie 

tego terenu 

dz. nr 118, 115/2 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 

Tereny zabudowy zagrodowej RM 

(przeznaczenie terenów zgodne z ustawą 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

w wyłożonym do publicznego wglądu i 

przedłożonym do uchwalenia projekcie planu, 

wyznaczone zostały w ramach obszarów, które 

nie uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Tereny te zlokalizowane są w obszarach 

przeznaczonych do zainwestowania jakie 

zostały wyznaczone w obowiązującym 

Studium. 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

16. M.17 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

zmiany tekstu planu poprzez 

wykreślenie §26 ust. 4 pkt 2 w 

brzmieniu: 
 

„zakaz lokalizacji nowych 

budynków, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 

1; zakaz nie dotyczy istniejących 

dz. nr 118 R, ZR 

tekst ustaleń 

projektu planu 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wyznaczone w projekcie planu tereny rolnicze 

(R) położone są poza obszarami urbanizacji 

wyznaczonymi w Studium. Zgodnie z 

kierunkami zagospodarowania przestrzennego - 

określonymi w Studium - tereny rolnicze są 

terenami, na których ma być realizowana 

funkcja rolnicza. 

Studium w związku z tym nie dopuszcza 
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gospodarstw rolnych, w których 

dopuszcza się utrzymanie, 

przebudowę, rozbudowę, remonty 

oraz odbudowę istniejących 

budynków mieszkalnych oraz 

budowę nowych budynków i 

obiektów bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem działalności rolniczej 

a także rozbudowę, przebudowę, 

remonty i odbudowę istniejących 

obiektów budowlanych związanych 

bezpośrednio z prowadzeniem 

działalności rolniczej; wysokość 

rozbudowywanych i 

noworealizowanych budynków nie 

może przekraczać 10 m;” 

 

składający uwagę wskazuje, iż w/w 

zapis faworyzuje obecne istniejące 

gospodarstwa rolne, uniemożliwiając 

w przyszłości pełne wykorzystanie 

terenów, jeżeli w chwili obecnej nie 

są częścią istniejącego gospodarstwa 

rolnego 

rozwoju nowej zabudowy zagrodowej (w tym 

budynków mieszkalnych), dopuszczając 

utrzymanie budynków i gospodarstw 

istniejących. Stosownie do powyższego w 

projekcie planu miejscowego wprowadzono w 

terenach rolniczych (R) zakaz lokalizacji 

nowych budynków za wyjątkiem obiektów 

gospodarskich, inwentarskich, wiat 

niezbędnych do prowadzenia działalności 

rolniczej (§27 ust. 2 pkt 1) i nowych budynków 

obiektów bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem działalności rolniczej w 

istniejących gospodarstwach rolnych (§27 ust. 

4 pkt 2). 

Jak z powyższego wynika, że ustaleniem 

przyjętym w projekcie planu wg dyspozycji 

Studium jest zasada niewprowadzania 

dopuszczenia nowej zabudowy zagrodowej w 

terenach R.  W świetle powyższego uwaga nie 

może zostać uwzględniona, co jest uzasadnione 

koniecznością zachowania wymogu art. 9 ust. 4 

ustawy stanowiącego, że „Ustalenia studium są 

wiążące przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż projekt planu nie 

powoduje  nowych ograniczeń w 

zagospodarowaniu terenu w stosunku do planu 

obowiązującego z 2006r. 

17. M.18 07.04.2014 * uwaga dotyczy: 

1) zmiany przeznaczenia działek nr 

109, 110, na teren zabudowy 

zagrodowej RM, 

2) dopuszczenia w terenach 

zabudowy zagrodowej RM – boisk 

sportowych, kortów tenisowych i 

obiektów sportowych. 

dz. nr 109, 110, 

197, 199 

dz. nr 109, 110 – 

M.UT.01 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

Ad.1 Działki nr 109 i 110 zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowane są w obszarze przeznaczonym 

dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Tereny zabudowy zagrodowej RM 

(przeznaczenie terenów zgodne z ustawą 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

w wyłożonym do publicznego wglądu i 

przedłożonym do uchwalenia projekcie planu, 

wyznaczone zostały w ramach obszarów, które 

nie uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Tereny te zlokalizowane są w obszarze 

urbanizacji, jaki został wyznaczony w 

obowiązującym Studium, w którym dopuszcza 

się lokalizację zabudowy. 

Ponadto informuje się, iż zabudowa zagrodowa 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium, w obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej zabudowy i 

oznaczonych na rysunku Studium symbolem 

RM, jako obszary przeznaczone do rozwoju 
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zabudowy zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

 

Ad.2. Wskazane w uwadze zagospodarowanie 

terenu nie jest zgodne z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych - teren RM jest 

terenem rolniczym w rozumieniu w/w ustawy. 

Proponowane dopuszczenie byłoby niezgodne z 

tą ustawą. 

18. M.19 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia zabudowy 

zagrodowej RM na działkach 97/1, 

97/4, 96/3 

dz. nr 97/1, 97/4, 

96/3 

ZR Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Tereny zabudowy zagrodowej RM 

(przeznaczenie terenów zgodne z ustawą 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

w wyłożonym do publicznego wglądu i 

przedłożonym do uchwalenia projekcie planu, 

wyznaczone zostały w ramach obszarów, które 

nie uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Tereny te zlokalizowane są w obszarze 

urbanizacji, jaki został wyznaczony w 

obowiązującym Studium, w którym dopuszcza 

się lokalizację zabudowy. 

Ponadto informuje się, iż zabudowa zagrodowa 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium, w obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej zabudowy i 

oznaczonych na rysunku Studium symbolem 

RM, jako obszary przeznaczone do rozwoju 

zabudowy zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

19. M.20 07.04.2015 * uwaga dotyczy: 

zmiany tekstu planu poprzez 

wprowadzenie zmiany w §26 ust. 3 

pkt 1: „obiektów gospodarczych i 

inwentarskich, niezbędnych do 

prowadzenia działalności rolniczej” 

na jeden z poniższych zapisów: 

1) obiektów gospodarczych i 

inwentarskich wraz z 

pomieszczeniami przeznaczonymi do 

stałego przebywania ludzi, 

niezbędnych do prowadzenia 

działalności rolniczej 

dz. nr 118 R 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wyznaczone w projekcie planu tereny rolnicze 

(R) położone są poza obszarami urbanizacji 

wyznaczonymi w Studium. Zgodnie z 

kierunkami zagospodarowania przestrzennego - 

określonymi w Studium - tereny rolnicze są 

terenami, na których ma być realizowana 

funkcja rolnicza. 

Studium w związku z tym nie dopuszcza 

rozwoju nowej zabudowy zagrodowej (w tym 

budynków mieszkalnych), dopuszczając 

utrzymanie budynków i gospodarstw 

istniejących. Stosownie do powyższego w 

projekcie planu miejscowego wprowadzono w 

terenach rolniczych (R) zakaz lokalizacji 
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lub 

 

2) zabudowy siedliskowej, 

niezbędnych do prowadzenia 

działalności rolniczej 
 

lub 

 

3) zabudowy zagrodowej 

obejmującej budynki mieszkalne, 

budynki gospodarcze i inwentarskie 

oraz budynki, budowle i urządzenia 

służące produkcji rolniczej oraz 

przetwórstwu rolno – spożywczemu, 

w tym budynki do sprzedaży płodów 

rolnych; zabudowy siedliskowej, 

niezbędnych do prowadzenia 

działalności rolniczej 
 

składający uwagę informuje, iż 

umiejscowienie pomieszczeń do 

stałego przebywania ludzi w 

budynkach gospodarczych i 

inwentarskich umożliwi stały nadzór 

nad produkcją co w przypadku 

wyspecjalizowanej produkcji rolnej 

lub np. hodowli ryb jest niezbędne 

nowych budynków za wyjątkiem obiektów 

gospodarskich, inwentarskich, wiat 

niezbędnych do prowadzenia działalności 

rolniczej i nowych budynków obiektów 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem 

działalności rolniczej w istniejących 

gospodarstwach rolnych (§26 ust. 4 pkt 2). 

Jak z powyższego wynika, że ustaleniem 

przyjętym w projekcie planu wg dyspozycji 

Studium jest zasada niewprowadzania 

dopuszczenia nowej zabudowy zagrodowej w 

terenach R.  W świetle powyższego uwaga nie 

może zostać uwzględniona, co jest uzasadnione 

koniecznością zachowania wymogu art. 9 ust. 4 

ustawy stanowiącego, że „Ustalenia studium są 

wiążące przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż projekt planu nie 

powoduje  nowych ograniczeń w 

zagospodarowaniu terenu w stosunku do planu 

obowiązującego z 2006r. 

 

MIEJSCOWOŚĆ ZAGÓRZYCE DWORSKIE 

1. N.3 23.03.2015 * uwaga dotyczy: 

powiększenia terenu zabudowy 

(budowlanego) do 100 arów 

dz. nr 120/1 R 

N.2MN.06 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż wskazana w uwadze 

nieruchomość zlokalizowana jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

przeznaczonego pod budowę drogi ekspresowej 

S-7. 

2. N.4 25.03.2015 * uwaga dotyczy: 

1) przekształcenia działki nr 23  na 

teren zabudowy zagrodowej RM, 
 

2) wprowadzenia na działce nr 153/1 

drogi wewnętrznej KDW 

dz. nr 23, 153/1 R 

N.2MN.01 

1) Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

z zastrzeżeniem 

 

 

1) Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w 

zakresie objętym 

zastrzeżeniem w 

rozpatrzeniu przez 

Ad.1. Zastrzeżenie odnosi się do 

utrzymania przeznaczenia rolnego w 

przeważającej części działki, tj. poza 

wprowadzonym terenem zabudowy 

zagrodowej RM na części działki po stronie 

południowo wschodniej. 
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2) Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

z zastrzeżeniem 

Wójta Gminy 

Michałowice 

 

2) Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w części 

nie objętej 

zastrzeżeniem Wójta 

Gminy Michałowice 

 

 

 

Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona w zakresie 

wprowadzenia na działce nr 153/1 drogi 

wewnętrznej KDW. 

Zastrzeżenie odnosi się do możliwości 

realizacji w/w drogi w ramach 

przeznaczenia dopuszczalnego  

wyznaczonych w projekcie planu terenów 

2MN – zgodnie z ustaleniami projektu 

planu dopuszczona jest realizacja 

niewyznaczonych na rysunku planu dróg. 

Informuje się, iż zgodnie z art. 7 ustawy z 

1995r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych przeznaczenie gruntów rolnych 

klas I-III  na cele nierolnicze 

wymaga uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Mając na uwadze powyższe uwaga w 

zakresie zmiany przeznaczenia 

dotychczasowego terenu R na drogę KDW 

uwaga pozostaje nieuwzględniona. 

3. N.5 23.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia pozostałej działki nr 

29/1  na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej – 

MN1, MN2) lub teren zabudowy 

zagrodowej RM, 

dz. nr 29/1 N.2MN.01 

ZL 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany 

przeznaczenia terenu ze względu na: 

- na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych uwagą; 

zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele nierolnicze 

w obszarach wiejskich wymaga uzyskania 

zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

- zbyt małą powierzchnię terenu, który miałby 

stanowić teren RM, tj. 832m2 – dla 

zagospodarowania na cele zabudowy 

zagrodowej, 

- teren lasu. 

4. N.6 23.03.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia południowej części 

działki na teren zabudowy 

mieszkaniowa jednorodzinnej – 

MN1, MN2) lub teren zabudowy 

zagrodowej RM 

dz. nr 31/1 

w części 

od strony 

południowej 

zgodnie 

z załącznikiem 

graficznym 

do uwagi 

R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 
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W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Część II - obejmująca uwagi z drugiego wyłożenia: 

 

 
Lp 

 

 
NR 

UWA

GI 

 

 
DATA 

ZŁOŻENIA 

UWAGI 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

lub 
NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adres w dokumentacji 

planistycznej) 

 

 

 
TREŚĆ UWAGI 

(pełna treść uwagi znajduje się 

w dokumentacji planistycznej) 

 
OZNACZENIA 

NIERUCHOMOŚCI 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 
(nr działki lub inne 

określenie terenu 

objętego uwagą) 

 
USTALENIA 

PROJEKTU PLANU 

DLA 

NIERUCHOMOŚCI 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

W SPRAWIE 

ROZPATRZENIA UWAGI 

 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych w 

całości lub w części)  

WÓJTA GMINY 

MICHAŁOWICE 

 

RADY GMINY 

MICHAŁOWICE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

MIEJSCOWOŚĆ MASŁOMIĄCA 

1. E.1 28.10.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM) 

dz. nr 329/8 ZR Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Ponadto wschodnia część działki zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 
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2. E.2 04.11.2015 * 

* 

uwaga dotyczy: 

1) przeznaczenia działek nr 214/153, 

214/126, 214/127, 214/128, 214/131 

w całości na cele przemysłowe, tj. by 

znalazły się w całości na terenie 

obszarów przeznaczonych dla 

obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów (symbol P) – zgodnie 

ze Studium i z projektem z I 

wyłożenia do publicznego wglądu 

 

2) wprowadzenia nadmiernych 

ograniczeń – polegających na 

wprowadzeniu niczym 

nieuzasadnionej nadmiernej strefy 

izolującej oraz ograniczeń w 

sposobie użytkowania obszarów 

przeznaczonych na cele 

przemysłowe, tj. przyjętych 

parametrów i wskaźników oraz 

ustanowienia dodatkowych 

izolujących pasów zieleni 

dz. nr 214/153, 

214/126, 214/127, 

214/128, 214/131 

E.P.03 

E.1MN.11 

E.U.05 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

ad. 1) i 2) Wskazane w uwadze nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium, w ich wschodniej i południowej 

części, zlokalizowane są w obszarze 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Projekt planu wyłożony do publicznego wglądu 

w okresie od 23 lutego do 23 marca 2015r. 

przeznaczał całe działki na 

tereny P zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium, zawartymi w rozdziale 9.1., przy 

wprowadzeniu zapisów o izolowaniu zabudowy 

i zagospodarowania w terenach P zielenią od 

terenów mieszkaniowych. 

Ustalenia Studium zawarte w rozdziale 

9.1.Zasady oceny zgodności projektów  

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z ustaleniami Studium,  

wskazują iż zapewnienie zgodności planów 

miejscowych z ustaleniami Studium  polega 

m.in. na tym, że: „…b) w zakresie funkcji i 

kierunkowego przeznaczenia obszarów: Należy 

uwzględnić w planach miejscowych określone 

w Studium funkcje i  kierunkowe przeznaczenie 

obszarów, wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi o 

charakterze orientacyjnym. Dla wyznaczonych 

obszarów o określonym w Studium  

przeznaczeniu dopuszcza się przy sporządzaniu 

planów miejscowych: 

- korekty granic wyznaczonych w Studium 

między obszarami o różnym  przeznaczeniu – 

na zasadach jak w pkt a). Możliwość zmiany 

między obszarami  o różnych funkcjach dotyczy 

terenów bezpośrednio graniczących. O zmianie  

przeznaczenia terenów mogą również 

zdecydować uwarunkowania zaistniałe  

podczas procedury sporządzania planu 

miejscowego;” 

 

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia uwag 

złożonych po pierwszym wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu planu w części 

wschodniej działek nr 214/126, 214/127, 

214/153 wprowadzono tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, w pasie o 

szerokości 20m. 

Szerokość tego pasa została w wyłożonym 

ponownie i przedłożonym do uchwalenia 

projekcie planu znacząco zawężona w stosunku 

do ustaleń obowiązującego planu miejscowego, 

to jest od 30m w części północnej do 15m w 

części południowej w celu poszerzenia terenu 

P. 

Wyznaczony w projekcie planu bufor, w 

postaci terenu przeznaczonego pod zabudowę 
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mieszkaniową jednorodzinną, został 

wyznaczony od granicy działek wskazanych w 

uwadze ze względu na konieczność utrzymania 

takiej szerokości terenu, która pozwoliłaby na 

ewentualne swobodne lokalizowanie budynków 

mieszkaniowych. Powyższe nie pozwala na, 

wskazaną w uwadze możliwość wprowadzenia 

bufora o szerokości 20m od granicy 

znajdujących się na sąsiednich działkach 

zabudowań. 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu 

zawartymi w §21 ust. 4 pkt 6 „tereny P należy 

przysłaniać od terenów zabudowy 

mieszkaniowej pasami zieleni, kształtowanymi 

wzdłuż linii rozgraniczających terenów …). 

Powyższe ustalenia nie wskazują szerokości 

pasów zieleni. 

Wprowadzenie do projektu planu parametrów i 

wskaźników zostało dokonane w zgodzie z 

dyspozycjami Studium. Wielkość tych 

wskaźników i parametrów ma zapewnić 

możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

przy minimalizacji ich uciążliwości dla 

środowiska i terenów sąsiednich. 

3. E.3 30.10.2015 * uwaga dotyczy: 

1) wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM), 
 

2) likwidacja terenu ZR po starym 

cieku wodnym na teren budowlany 

dz. nr 270/2 E.2MN.10 

E.RM.02 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

ad.1) i 2) Uwaga nieuwzględniona ze 

względu na decyzję Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, w której Organ ten nie 

wyraził zgody na przeznaczenie gruntów 

rolnych na cele nierolnicze, w tym gruntów 

objętych uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

4. E.4 05.11.2015 * 

* 

uwaga dotyczy: 

utrzymania terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM), w dotychczasowej 

wielkości, tj. ok. 36ar wskazanej w 

obowiązującym Studium; 

dz. nr 3 E.1MN.06 

ZR 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 
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gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Informuje się, iż utrzymane zostaje 

przeznaczenie południowej części działki – 

zgodnie z wyłożonym do publicznego 

wglądu i przedłożonym do uchwalenia 

projektem planu – pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

5. E.5 10.11.2015 * uwaga dotyczy: 

1) rozszerzenia zabudowy 

zagrodowej od pasa drogowego ze 

100 do 150metrów, (wprowadzenia 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

zabudowy zagrodowej (RM)), 
 

2) przesunięcia linii zabudowy bliżej 

pasa drogowego, aby pokrywała się z 

obecną ścianą frontową budynku na 

działce nr 150/2, 

dz. nr 150/2, 

150/3 

E.2MN.04 

R 

ZR 

1) Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi z 

zastrzeżeniem 

1) Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w części 

nie objętej 

zastrzeżeniem Wójta 

Gminy Michałowice 

ad.1. Przeważająca część działki nr 150/2, po 

stornie północnej, zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium zlokalizowana jest w 

obszarze niezurbanizowanym, w obrębie 

którego  jako podstawową zasadę 

zagospodarowania ustalono wykluczenie 

lokalizacji nowej zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium, w obszarze 

niezurbanizowanym, lokalizowana może być w 

obszarach przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku Studium 

symbolem RM, jako obszary przeznaczone do 

rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji 

związanej z gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

ad.2. Uwaga w zakresie korekty przebiegu linii 

zabudowy pozostaje nieuwzględniona. 

Zastrzeżenie odnosi się do możliwości 

utrzymania oraz przebudowy i remontu 

istniejącej zabudowy zlokalizowanej pomiędzy 

nieprzekraczalną linią zabudowy a linią 

rozgraniczającą oraz w przypadku uzyskania 

zgody, o której mowa w przepisach o drogach 

publicznych, również rozbudowy i nadbudowy 

– o czym mowa w ustaleniach projektu planu 

wyłożonego do publicznego wglądu i 

przedłożonego do uchwalenia. 
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6. E.6 10.11.2015 * uwaga dotyczy: 

przekształcenia działki z rolnej na 

budowlaną - wprowadzenia 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

zabudowy zagrodowej (RM) 

dz. nr 197/4 R 

E.1MN.17 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość, w 

przeważającej swojej części, zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

7. E.7 12.11.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM) 

dz. nr 316/9 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu posiadający taką zgodę. 

Wszelkie uchybienia w tym zakresie, 

skutkujące naruszeniem w/w art. 7 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

8. E.8 12.11.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM) 

dz. nr 316/6 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu 

posiadający taką zgodę. Wszelkie 

uchybienia w tym zakresie, skutkujące 

naruszeniem w/w art. 7 ustawy o ochronie 
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gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 pkt 6 

lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

9. E.9 12.11.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM) 

dz. nr 315/1 R Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu 

posiadający taką zgodę. Wszelkie 

uchybienia w tym zakresie, skutkujące 

naruszeniem w/w art. 7 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 pkt 6 

lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 

sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

10. E.10 12.11.2015 * uwaga dotyczy: 

wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM) oraz drogi 

dz. nr 316/10 R 

E.2MN.06 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi z 

zastrzeżeniem 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice w części 

nie objętej 

zastrzeżeniem Wójta 

Gminy Michałowice 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w której Organ ten nie wyraził zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze, w tym gruntów objętych 

uwagą. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie 

gruntów rolnych klas I-III  na cele 

nierolnicze w obszarach wiejskich wymaga 

uzyskania zgody (decyzji) 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do uchwalenia może być przedłożony 

projekt planu 

posiadający taką zgodę. Wszelkie 

uchybienia w tym zakresie, skutkujące 

naruszeniem w/w art. 7 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz art. 17 pkt 6 

lit. c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są 

traktowane jako naruszenie zasad 
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sporządzania planu i trybu jego 

sporządzania – co powoduje nieważność 

planu. 

Zastrzeżenie odnosi się do możliwości 

realizacji niewyznaczonych na rysunku 

planu dróg w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego w terenach 2MN, w 

których zlokalizowana jest północna część 

działki nr 316/10. 

11. E.11 13.11.2015 Aramus S.A. uwaga dotyczy: 

zagadnień ponowionych – 

oznaczonych nr I 

zagadnienia nowo sformułowanego – 

oznaczonego jako nr II 
 

I) podtrzymania dotychczas 

zgłoszonych i nieuwzględnionych 

uwag – przy czym, wobec braku 

określenia wprost przedmiotu uwagi 

Organ rozpatrujący przyjął, że 

podtrzymanie dotychczas 

zgłoszonych uwag odnosi się do 

treści pisma z uwagami złożonego 

przez Aramus S.A. w dniu 

31.03.2015r. w ramach procedury 

pierwszego wyłożenia do 

publicznego wglądu. W tej sytuacji 

ponownemu rozpatrzeniu podlegają 

te punkty uwagi które nie zostały 

uwzględnione w Zarządzeniu Nr 

64/2015 z dnia 28.04.2015r., a 

mianowicie: 
 

1) wprowadzenia zamiast terenu WS 

na części nieruchomości złożonej z 

działki nr 224/3 – zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uwagi 

nr 1 – terenu E.UT – składający 

uwagę wskazują, iż uwaga jest 

zasadna z uwagi na fakt, iż w/w 

nieruchomość nie jest akwenem 

wodnym, 
 

2) wyodrębnienia nowego typu 

terenu turystyki i rekreacji E.UT z 

oznaczeniem numerycznym 3 

(E.UT.03) na części nieruchomości 

złożonej z działki nr 224/3 – zgodnie 

z załącznikiem graficznym do uwagi 

nr 2 – oraz na tak wyznaczonym 

terenie wyłączenia wszelkich 

ograniczeń wprowadzonych w 

dz. nr 222, 224/3, 

239 

 Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt I i II 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt I  i II 

Ad. I. Zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Studium wskazane w 

uwadze działki zlokalizowane są w 

obszarze przeznaczonym dla rozwoju 

funkcji turystycznej i rekreacyjnej UT. 

W granicach obszaru przeznaczonego dla 

rozwoju funkcji turystycznej 

i rekreacyjnej w miejscowości Masłomiąca 

należy odtworzyć i zachować istniejące 

stawy, z docelowym zagospodarowaniem 

ww. terenu w kierunku rekreacyjno 

turystycznym, bezpośrednio związanym z 

sezonową rekreacją i sportami wodnymi. 

Ponadto w Studium wyznaczona została 

strefa częściowej ochrony konserwatorskiej 

„K2”, która obejmuje obiekty i zespoły 

wpisane do ewidencji zabytków w tym 

stawy w Masłomiącej. W granicach 

określonej strefy, zgodnie z ustaleniami 

Studium należy odtworzyć i zachować 

istniejące stawy w miejscowości 

Masłomiąca. 

W związku z powyższym konieczność 

„odtwarzania” stawów uzasadnia 

pozostawienie terenu WS w projekcie 

planu miejscowego. Nie jest możliwe w 

świetle powyższych okoliczności, 

wykluczenie ograniczeń ani zmiana 

zapisów szczegółowych, o których mowa w 

treści uwagi. 

W/w strefa w obowiązującym Studium oraz 

w wyłożonym projekcie planu wyznaczona 

została zgodnie z kartą gminnej ewidencji 

zabytków, w której wskazano działki nr 

222 i 224, które wchodzą w obszar 

dawnego założenia dworskiego. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 
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projekcie planu, a dotyczących 

ochrony zbiorników wodnych, 

stawów i oczek wodnych – 

składający uwagę podnosi, iż na w/w 

terenie nie są zlokalizowane żadne 

akweny (stawy, oczka) wodne, które 

wymagałyby ochrony i w związku z 

tym wnosi o; 
 

g) wyłączenie ograniczenia, o 

którym mowa w §8 ust. 1 pkt 7 

planu, tj. nakazu lokalizowania 

budynków w odległości nie 

mniejszej niż 5m od terenów wód 

powierzchniowych śródlądowych 

h) wyłączenie ograniczenia, o 

którym mowa §8 ust. 5 pkt 4 planu 

wskazującego na konieczność 

zachowania stawów i oczek 

wodnych, 
 

i) wyłączenie ograniczenia, o którym 

mowa w §9 ust. 2 pkt 2 lit. c i d 

planu dotyczącego ochrony 

istniejącego drzewostanu oraz 

ochrony stawów w miejscowości 

Masłomiąca, 
 

j) wyłączenie ograniczenia, o którym 

mowa w §10 pkt 3 lit c planu 

nakazującego utrzymanie i 

rewitalizację istniejących obiektów 

zabytkowych; 
 

k) wyłączenie ograniczenia, o 

którym mowa w §10 pkt 4 lit. b 

planu zakazującego realizacji 

elementów uniemożliwiających 

dostępność przestrzeni publicznych, 
 

l) wyłączenia ograniczenia, o którym 

mowa w §19 ust. 4 pkt 7 planu 

nakazującego zachowanie 

istniejących stawów, 
 

m) w związku z uwagą zawartą w 

pkt poprzedzającym – 

sprecyzowanie zapisu §8 ust. 1 pkt 2 

lit. f planu poprzez skazanie, że 

opisana tamże „ochrona istniejącej 

obudowy biologicznej cieków 

wodnych i zbiorników wodnych” 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w planie miejscowym 

obowiązkowo określa się zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej. 

Zasady ochrony zostały ustalone na etapie 

sporządzania Studium z uwzględnieniem 

stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i utrzymane w rozwiązaniach 

projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

uzgodnionego z tym organem. 
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odnosi się wyłącznie – w zakresie 

zbiorników zlokalizowanych w 

miejscowości Masłomiąca  - do 

zbiorników wodnych na terenach 

WS wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi – uwaga ta ma 

celu wyeliminowanie wątpliwości 

interpretacyjnych mogących 

wynikną przy pozostawieniu w/w 

zapisu w obecnym kształcie – 

przedmiotowe wątpliwości dotyczą 

tego czy pod pojęciem zbiornika 

wodnego należy rozumieć również 

teren dawniej zajęty pod akwen 

wodny, który obecnie nie spełnia 

funkcji akwenu, 
 

3) sprecyzowania: 

a) zapisu w §8 ust. 1 pkt 7 planu, tj. 

nakazu lokalizowania budynków w 

odległości nie mniejszej niż 5 

metrów od terenów wód 

powierzchniowych śródlądowych 

poprzez wskazanie, że nie 

obowiązuje on na terenie E.UT.01 

wyznaczonym w miejscowości 

Masłomiąca na działkach 224/3 i 

222; ewentualne ograniczenia 

przedmiotowego nakazu do 2m, 
 

b) zapisu §8 ust. 5 pkt 4 planu 

wskazującego na konieczność 

zachowania stawów i oczek 

wodnych poprzez wskazanie, że w 

odniesieniu do działek 224/3 i 222 w 

miejscowości Masłomiąca w/w 

nakaz dotyczy wyłącznie 

zachowania stawów i oczek 

wodnych wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolem WS – tak by nie było 

wątpliwości, że przedmiotowy nakaz 

nie dotyczy terenu pełniącego 

dawniej funkcję akwenu (co jest 

uwidocznione na niektórych 

mapach), a obecnie oznaczonego w 

planie symbolem E.UT.01 i 02, 
 

c) zapisu §9 ust. 2 pkt 2 lit. c i d 

planu dotyczącego ochrony 

istniejącego drzewostanu oraz 

ochrony stawów w miejscowości 
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Masłomiąca poprzez wskazanie, że 

nie dotyczy on terenu w 

miejscowości Masłomiąca 

oznaczonego symbolem E.UT.01. i 

02, a także poprzez wskazanie, że 

ochrona stawów w miejscowości 

Masłomiąca dotyczy wyłącznie 

stawów na terenach WS 

wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, 
 

d)  zapisu §10 pkt 3 lit c planu 

nakazującego utrzymanie i 

rewitalizację istniejących obiektów 

zabytkowych poprzez wskazanie, że 

w/w obowiązek nie dotyczy stawów 

w miejscowości Masłomiąca 

wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków i oznaczonych na 

załączniku graficznym do projektu 

planu miejscowego symbolem 

ez_65, 
 

e) zapisu §10 pkt 4 lit. b planu 

zakazującego realizacji elementów 

uniemożliwiających dostępność 

przestrzeni publicznych poprzez 

wyraźne wskazanie o jakie elementy 

chodzi tj. wyraźne wskazanie, że 

zabudowa kubaturowa zgodna z 

przeznaczeniem nie będzie 

traktowana jako element 

uniemożliwiający dostępność 

przestrzeni publicznej, 
 

f) zapisu §19 ust. 4 pkt 7 planu 

nakazującego zachowanie 

istniejących stawów, poprzez 

wskazanie, że obowiązek ten 

dotyczy wyłącznie istniejących 

stawów na terenach WS 

wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, 
 

g) sprecyzowania definicji 

„obudowy biologicznej” (§6 pkt 29 

planu) zbiorników wodnych w 

sposób by pojecie „bezpośrednie 

sąsiedztwo” zastąpić pojęciem 

mierzalnym, bardziej precyzyjnym, 
 

h) w związku z uwagą zawartą w pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. II. Obowiązek otworzenia i 

zachowania stawów w miejscowości 

Masłomiąca odnosi się również do terenów 

E.UT.01 i E.UT.02, które są objęte strefa 

konserwatorską, a nie wyłącznie do 

terenów WS, co wynika zarówno z części 

tekstowej i rysunkowej projektu planu. 

Tym samym uwaga (sugestia, zapytanie) 

nie może zostać uwzględniona. 
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poprzedzającym – sprecyzowanie 

zapisu §8 ust. 1 pkt 2 lit. f planu 

poprzez skazanie, że opisana tamże 

„ochrona istniejącej obudowy 

biologicznej cieków wodnych i 

zbiorników wodnych” odnosi się 

wyłącznie – w zakresie zbiorników 

zlokalizowanych w miejscowości 

Masłomiąca  - do zbiorników 

wodnych na terenach WS 

wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi – uwaga ta ma 

celu wyeliminowanie wątpliwości 

interpretacyjnych mogących 

wynikną przy pozostawieniu w/w 

zapis w obecnym kształcie – 

przedmiotowe wątpliwości dotyczą 

tego czy pod pojęciem zbiornika 

wodnego należy rozumieć również 

teren dawniej zajęty pod akwen 

wodny, który obecnie nie spełnia 

funkcji akwenu, 
 

4) wyłączenia ograniczenia, o 

którym mowa w 28 ust. 4 (błędnie 

oznaczonym jako ust. 3) pkt 2 

zgodnie z którym tereny WS należy 

traktować jako jeden ciągły teren, 

niezależnie od przecinających go 

terenów o innym przeznaczeniu, 

ewentualnie sprecyzowanie 

przedmiotowego zapisu poprzez 

wskazanie, że przedmiotowe 

ograniczenie dotyczy wyłącznie wód 

płynących, a nie stawów w 

miejscowości Masłomiąca. 
 

II) wyraźnego wskazania przez 

organ, że obowiązek odtworzenia i 

zachowania istniejących stawów w 

miejscowości Masłomiąca odnosi się 

wyłącznie do odtworzenia i 

zachowania zbiorników na terenach 

oznaczonych symbolem WS, a nie 

dotyczy on terenów E.UT.01 i 

E.UT.02 

 

MIEJSCOWOŚĆ SIEBOROWICE 

1. J.1 26.10.2015 * uwaga dotyczy: 

przekwalifikowania działki w 

całości na teren zabudowy 

zagrodowej 

dz. nr 167/2 R 

KDD 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze urbanizacji, 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 
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mieszkaniowo – usługowej MU. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z 

dyspozycjami obowiązującego Studium, 

zawartymi w rozdziale 9.1. pn. „Zasady oceny 

zgodności projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z 

ustaleniami Studium” -  dopuszcza się w planie 

miejscowym  niepełne wykorzystanie na cele 

zainwestowania kubaturowego obszarów 

wskazanych w Studium jako obszary 

urbanizacji; stąd też w przypadkach 

uzasadnionych względami przestrzennymi dla 

części obszarów, które nie uzyskały wymaganej 

zgody na ich przeznaczenie na cele nierolnicze, 

pozostawia się przeznaczenie rolnicze, bez 

wprowadzania terenów zabudowy zagrodowej. 

Dotyczy to zarówno działki nr 167/2 jak i 

działek z nią sąsiadujących od strony 

wschodniej i zachodniej. 

 

MIEJSCOWOŚĆ WIĘCŁAWICE STARE 

1. L.1 26.10.2015 * uwaga dotyczy: 

poszerzenia terenu rolno – 

mieszkaniowego (RM) zgodnie z 

załącznikiem graficznym 

dz. nr 5/1, 5/2, 1 L.RM.01 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Studium zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, a więc nie w terenach 

mieszkaniowo – usługowych- jak twierdzi 

autor uwagi, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

Zabudowa zagrodowa zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium, w 

obszarze niezurbanizowanym, 

lokalizowana może być w obszarach 

przeznaczonych do rozwoju takiej 

zabudowy i oznaczonych na rysunku 

Studium symbolem RM, jako obszary 

przeznaczone do rozwoju zabudowy 

zagrodowej oraz funkcji związanej z 

gospodarką rolną (RM). 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

MIEJSCOWOŚĆ WOLA WIĘCŁAWSKA 

1. M.1 06.11.2015 * uwaga dotyczy: 

zmiana przeznaczenia działek na 

dz. nr 31/21, 32/7 M.U.01 Wójt Gminy 

Michałowice nie 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Wskazane w uwadze nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
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teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej usługami 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

Radę Gminy 

Michałowice 

Studium zlokalizowane są w obszarze 

przeznaczonym dla rozwoju zabudowy 

usługowej U. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 
 

Informuje się, iż jako przeznaczenie 

dopuszczalne w terenach zabudowy 

usługowej U, zgodnie z ustaleniami 

projektu planu, ustalono możliwość 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz lokali mieszkalnych w 

budynkach usługowych, związanych z 

obsługą i dozorem funkcji podstawowej, tj. 

zabudowy usługowej. 

2. M.2 10.11.2015 * 

* 

uwaga dotyczy: 

1) wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) dokonania projektu zmiany 

planu na nieaktualnych mapach 

nieuwzględniających m.in. stanu 

bieżącego terenów w Woli 

Więcławskiej (scalenia gruntów i 

wyznaczenia drogi). 
 

Składający uwagę stwierdza, że w 

dotychczasowym planie 

zagospodarowania działki 

wskazane w uwadze 

zakwalifikowane były do 

dz. nr 31/22, 31/7, 

31/11, 32/8, 32/9, 
 

dz. nr 31/16, 

31/17, 31/18, 

31/6, 31/14 – 

stanowiące drogę 

M.U.01 

 

 

R 

KDD 

M.U.01 

M.MN/U.02 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

ad.1. Wskazane w uwadze nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowane są w obszarze przeznaczonym 

dla rozwoju zabudowy usługowej U. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

 

Informuje się, iż jako przeznaczenie 

dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej 

U, zgodnie z ustaleniami projektu planu, 

ustalono możliwość lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokali 

mieszkalnych w budynkach usługowych, 

związanych z obsługą i dozorem funkcji 

podstawowej, tj. zabudowy usługowej. 

 

ad.2. Projekt planu sporządzany jest na 

urzędowych kopiach map zasadniczych, 

zgodnie z art. 16 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu miejscowego działki 

zlokalizowane są w terenie I.M.U.04 oraz 

I.M.U.05, tj. w terenie zabudowy usługowej. W 

związku z powyższym należy stwierdzić, iż 

ustalenia projektu planu stanowią kontynuację 

obowiązującego planu miejscowego - co nie 

wpływa na obniżenie wartości materialnej 

i użytkowej. 
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zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej a obecny plan 

przewiduje zmianę ich charakteru 

na usługową, co obniża ich wartość 

materialną i użytkową. 

3. M.3 10.11.2015 * uwaga dotyczy: 

1) wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2), zabudowy 

zagrodowej (RM), obiektów 

produkcyjnych, składów i 

magazynów (P) lub lasów (ZL), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) dokonania projektu zmiany 

planu na nieaktualnych mapach 

nieuwzględniających m.in. stanu 

bieżącego terenów w Woli 

Więcławskiej (scalenia gruntów i 

wyznaczenia drogi). 
 

Składający uwagę stwierdzają, że w 

dotychczasowym planie 

zagospodarowania działki 

wskazane w uwadze 

zakwalifikowane były do 

zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej a obecny plan 

przewiduje zmianę ich charakteru 

na usługową, co obniża ich wartość 

materialna i użytkową. 

dz. nr  31/9, 

31/13, 32/11, 

31/15, 
 

 

dz. nr 31/16, 

31/17, 31/18, 

31/6, 31/14 – 

stanowiące drogę 

M.U.01 

KDD 

R 

 

 

R 

KDD 

M.U.01 

M.MN/U.02 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

ad.1. Wskazane w uwadze działki nr 31/9, 

31/13, 32/11, w północnej części zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowane są w obszarze przeznaczonym 

dla rozwoju zabudowy usługowej U. Pozostała 

część w/w działek oraz działka nr 31/15 

zlokalizowane są w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

 

Informuje się, iż jako przeznaczenie 

dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej 

U, zgodnie z ustaleniami projektu planu, 

ustalono możliwość lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokali 

mieszkalnych w budynkach usługowych, 

związanych z obsługą i dozorem funkcji 

podstawowej, tj. zabudowy usługowej. 

 

ad.2. Projekt planu sporządzany jest na 

urzędowych kopiach map zasadniczych, 

zgodnie z art. 16 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu miejscowego działki 

zlokalizowane są w terenie I.M.U.04 oraz 

I.M.U.05, tj. w terenie zabudowy usługowej. W 

związku z powyższym należy stwierdzić, iż 

ustalenia projektu planu stanowią kontynuację 

obowiązującego planu miejscowego - co nie 

wpływa na obniżenie wartości materialnej 

i użytkowej. 

4. M.4 10.11.2015 * uwaga dotyczy: 

1)wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

dz. nr 32/10, 

31/12, 31/8, 
 

dz. nr 31/16, 

M.U.01 

 

 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

ad.1. Wskazane w uwadze nieruchomości 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowane są w obszarze przeznaczonym 

dla rozwoju zabudowy usługowej U. 
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(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) dokonania projektu zmiany 

planu na nieaktualnych mapach 

nieuwzględniających m.in. stanu 

bieżącego terenów w Woli 

Więcławskiej (scalenia gruntów i 

wyznaczenia drogi). 
 

Składający uwagę stwierdza, że w 

dotychczasowym planie 

zagospodarowania działki 

wskazane w uwadze 

zakwalifikowane były do 

zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej a obecny plan 

przewiduje zmianę ich charakteru 

na usługową, co obniża ich wartość 

materialna i użytkową. 

31/17, 31/18, 

31/6, 31/14 – 

stanowiące drogę 

KDD 

M.U.01 

M.MN/U.02 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

 

Informuje się, iż jako przeznaczenie 

dopuszczalne w terenach zabudowy usługowej 

U, zgodnie z ustaleniami projektu planu, 

ustalono możliwość lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokali 

mieszkalnych w budynkach usługowych, 

związanych z obsługą i dozorem funkcji 

podstawowej, tj. zabudowy usługowej. 

 

ad.2. Projekt planu sporządzany jest na 

urzędowych kopiach map zasadniczych, 

zgodnie z art. 16 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu miejscowego działki 

zlokalizowane są w terenie I.M.U.04 oraz 

I.M.U.05, tj. w terenie zabudowy usługowej. W 

związku z powyższym należy stwierdzić, iż 

ustalenia projektu planu stanowią kontynuację 

obowiązującego planu miejscowego - co nie 

wpływa na obniżenie wartości materialnej 

i użytkowej. 

5. M.5 10.11.2015 * 

* 

uwaga dotyczy: 

1) wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) dokonania projektu zmiany 

planu na nieaktualnych mapach 

nieuwzględniających m.in. stanu 

bieżącego terenów w Woli 

dz. nr 31/10, 

31/15, 32/12, 

31/14, 
 

dz. nr 31/16, 

31/17, 31/18, 31/6 

– stanowiące 

drogę 

R 

 

 

 

R 

KDD 

M.U.01 

M.MN/U.02 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

ad.1. Wskazane w uwadze nieruchomość nr 

31/10, 31/14, 31/15, 32/12, zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowane są w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  

jako podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, 

gdyż art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż 

„ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych”. 

ad.2. Projekt planu sporządzany jest na 

urzędowych kopiach map zasadniczych, 

zgodnie z art. 16 ustawy o planowaniu i 
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Więcławskiej (scalenia gruntów i 

wyznaczenia drogi). 
 

Składający uwagę stwierdzają, że w 

dotychczasowym planie 

zagospodarowania działki 

wskazane w uwadze 

zakwalifikowane były do 

zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej a obecny plan 

przewiduje zmianę ich charakteru 

na usługową, co obniża ich wartość 

materialna i użytkową. 

zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego planu 

miejscowego działki nr 31/10, 31/14, 

31/15, 32/12 zlokalizowane są w terenie 

I.M.R.04, tj. w terenie rolnym. W związku 

z powyższym należy stwierdzić, iż 

ustalenia projektu planu stanowią 

kontynuację obowiązującego planu 

miejscowego - co nie wpływa na obniżenie 

wartości materialnej i użytkowej. 

 

MIEJSCOWOŚĆ ZAGÓRZYCE DWORSKIE 

1. N.1 02.11.2015 * uwaga dotyczy: 

1) wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN1, MN2) lub zabudowy 

zagrodowej (RM), 

2) powiększenia terenu 

budowlanego do 50ar 

dz. nr 120/1 N.2MN.06 

R 

Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

pkt 1 i 2 

Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w pkt 1 i 2 

Ad.1) i 2) Wskazana w uwadze nieruchomość 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

Ponadto informuje się, iż wskazana w uwadze 

nieruchomość zlokalizowana jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

przeznaczonego pod budowę drogi ekspresowej 

S-7. 

2. N.2 26.10.2015 * uwaga dotyczy: 

1) wprowadzenia/utrzymania  

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN1, MN2) lub 

zabudowy zagrodowej (RM), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) wskazania zasad na podstawie 

których wyznaczono i naniesiono 

dz. nr 79/11, 

79/13, 79/14, 

79/15, 79/16, 

79/17, 92/1 

N.2MN.03 

N.2MN.04 

R 

ZR 

1) Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi w 

zakresie w 

środkowej i 

południowej części 

działki nr 92/1 oraz 

niewielkiej 

zachodniej części 

działki nr 79/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

w zakresie w 

środkowej i 

południowej części 

działki nr 92/1 oraz 

niewielkiej zachodniej 

części działki nr 79/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany 

przeznaczenia w środkowej i południowej 

części działki nr 92/1, tj. terenów R i ZR a 

także do niewielkiej zachodniej części działki 

nr 79/1, która zlokalizowana jest poza 

zakresem terenu objętego planem. 

Działka nr 92/1, w w/w części zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego Studium 

zlokalizowana jest w obszarze 

niezurbanizowanym, w obrębie którego  jako 

podstawową zasadę zagospodarowania 

ustalono wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy. 

W związku z powyższymi okolicznościami 

uwzględnienie uwagi nie jest możliwe, gdyż 

art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, iż „ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”. 

 

2) Obszary predysponowane do występowania 

ruchów osuwiskowych zostały wskazane 

zgodnie z mapą rejestracji osuwisk, skala 1:100 

000, która została wykonana przez Instytut 
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na rysunku planu obszary 

predysponowane do występowania 

ruchów osuwiskowych; w 

uzasadnieniu do uwagi przywołano 

Rozporządzenie Ministra Ochrony 

Środowiska z dnia 20 czerwca 

2007roku w sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych 

ziemi oraz informacje zawarte na 

tronie internetowej Oddziału 

Karpackiego – Państwowego 

Instytutu Geologicznego w 

Krakowie 

2) Wójt Gminy 

Michałowice nie 

uwzględnił 

wniesionej uwagi 

2) Uwaga zostaje 

nieuwzględniona przez 

Radę Gminy 

Michałowice 

Geologiczny, Oddział Karpacki – jednostkę 

państwowej służby geologicznej. Zgodnie z 

legendą do mapy w/w obszary są to obszary 

predysponowane do występowania różnego 

typu osuwisk. 

 

Obszary predysponowane do występowania 

ruchów osuwiskowych w opracowywanym 

projekcie planu stanowią wyłącznie jego 

element informacyjny, który zgodnie z 

zapisami projektu planu zawartymi w par. 5 

ust. 4, nie stanowią ustaleń planu. 

 

Wskazana w uzasadnieniu uwagi  treść: 

 

UWAGA. Są to jedynie ogólne i wstępne dane 

informujące o możliwej 

predyspozycji obszarów (wynikającej głównie 

z budowy geologicznej i 

morfologii) do rozwoju ruchów masowych w 

poszczególnych powiatach 

pozakarpackich, nie potwierdzone zwiadem 

terenowym, dlatego nie można ich 

wykorzystywać przy sporządzaniu planów 

zagospodarowania przestrzennego” 

 

- nie podważa zasadności wprowadzenia do 

projektu planu, do jego części rysunkowej, 

elementu informacyjnego. 

 

W par. 7 pkt 9 Rozporządzenia w sprawie 

wymaganego zakresu projektu mpzp, w 

którym to punkcie mowa, iż projekt rysunku 

planu powinien zawierać w razie 

potrzeby oznaczenia elementów 

informacyjnych, niebędących ustaleniami 

projektu planu - a taka potrzeba wobec 

wymogów ustawowych została 

stwierdzona. 

Powyższych danych z mapy rejestracyjnej 

osuwisk, skala 1:100 000, na której, wskazano 

„obszary predysponowane” do 

występowania różnego typu osuwisk, nie 

wykorzystuje się do części stanowiącej planu 

miejscowego, a więc do wprowadzania 

zakazów, o których mowa  w art. 15 ust. 2 pkt 5 

lub pkt 9 ustawy. W projekcie planu 

wyłożonym o publicznego wglądu i 

przedłożonym do uchwalenia nie ma więc dla 

terenu N.2MN.03 zakazu lokalizacji budynków 

ani nakazu wykonania dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej. 

Ponadto w ustaleniach projektu planu w par. 8 

ust. 7 zawarto jednoznaczne ustalenia, w 

których mowa iż w granicach obszaru planu nie 

występują osuwiska, tj. 
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obszary zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych. 

 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.); 

Jawność wyłączył Zenon Harsze. 

 

Uwagi: 

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o : 

1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), 

2) „Studium” – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, uchwalone uchwałą Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice 

Ewa Krawczyk 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XVIII/101/2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

MICHAŁOWICE DLA OBSZARU GMINA MICHAŁOWICE PÓŁNOC 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu 

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla 

obszaru gmina Michałowice północ, zostały określone w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – tj. w uchwale Rady Gminy  Michałowice w sprawie uchwalenia 

planu miejscowego oraz w części graficznej planu stanowiącej jej integralną część. 

W zakresie należącym do zadań własnych Gminy Michałowice  zapisano w planie następujące 

inwestycje infrastrukturalne: 

1. Przebudowa, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmująca: 

1) w ramach układu drogowego podstawowego: 

a) droga ekspresowa KDS, 

b) droga główna ruchu przyśpieszonego KDGP – droga krajowa nr 7: Kraków – Kielce, 

c) drogi zbiorcze- KDZ - drogi gminne i powiatowe, 

d) drogi lokalne KDL – drogi gminne i powiatowe, 

e) drogi dojazdowe KDD; 

2) w ramach układu drogowego uzupełniającego: 

a) publiczne drogi lokalne i dojazdowe, przy zachowaniu istniejących przebiegów z uzupełnieniem nowymi 

odcinkami, 

b) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW przy zachowaniu istniejących 

przebiegów z uzupełnieniem nowymi odcinkami; stanowiące bezpośrednią obsługę komunikacyjną 

nieruchomości, 

c) uzupełniające układ połączeń wewnętrznych w terenach o określonym przeznaczeniu niewydzielone na 

rysunku planu drogi dojazdowe i wewnętrzne, nie będące drogami publicznymi, dojazdy i dojścia – do 

zaprojektowania na etapie zagospodarowania terenów według ustaleń planu; 

3) powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym: 

a) w kierunku północnym i południowym z wykorzystaniem drogi krajowej nr 7, 

b) w pozostałych kierunkach z wykorzystaniem dróg powiatowych: 

- droga powiatowa nr 2148K(18142) – Poskwitów - Zalesie – Zerwana, 

- droga powiatowa nr 2154K (18149) – Zagórzyce Stare – Sadowie, 

- droga powiatowa nr 2157K (18152) – Więcławice Stare – Zastów, 

- droga powiatowa nr 2152K(18148) – Michałowice - Masłomiąca - Więcławice-Luborzyca; 

4) podstawowe elementy i zasady obsługi obszaru planu komunikacją zbiorową: 

a) linię kolejową obsługującą gminę Michałowice w jej południowo wschodniej części, zapewniającą 

połączenia osobowe z Krakowem, Gminą Kocmyrzów - Luborzyca, 
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b) linie autobusowe prowadzone istniejącymi i projektowanymi ulicami układu podstawowego oraz 

uzupełniającego 

Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące, w tym m.in. 

przystanki i inne urządzenia transportu zbiorowego oraz – w infrastrukturze drogowej: chodniki, 

zieleń, oświetlenie, sygnalizację i urządzenia sterowania ruchem oraz urządzenia ochrony terenów 

przyległych przed tzw. „zanieczyszczeniami komunikacyjnymi”. 

2. Przebudowa, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej 

obejmujących: 

1) zaopatrzenie w wodę: 

a) utrzymany zostanie dotychczasowy sposób zaopatrzenia w wodę w oparciu o istniejące na tym terenie 

sieci wodociągowe i nowe sieci dla obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz indywidualne 

ujęcia  wody, 

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych: 

a) na obszarze Aglomeracji Krakowskiej, określonej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych ustalono obowiązek podłączenia nowego zainwestowania do zbiorczego systemu 

kanalizacji;, 

b) na pozostałym obszarze, w przypadku braku dostępu do sieci kanalizacyjnej ustalono korzystanie ze 

szczelnych zbiorników wybieralnych, lokalnych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych Gminy: 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy Michałowice; 

2) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy Michałowice w ramach 

m.in.: 

a) finansowania inwestycji drogowych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji unijnych, 

d) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

e) innych kredytów i pożyczek bankowych, 

f) innych środków zewnętrznych; 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym, w tym w 

formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

II. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Gminy: 

· Inwestycje komunikacyjne – bezpośrednie przygotowanie, realizację i obsługę finansowania realizują 

właściwe jednostki organizacyjne, 

· Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych – bezpośrednie przygotowanie, 

realizację i obsługę finansowania realizują właściwe jednostki organizacyjne, 

· Inwestycje zaopatrzenia w wodę i kanalizację (z wyłączeniem odwodnienia terenów) - bezpośrednie 

przygotowanie, realizacja i finansowanie należy do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Przyjmuje się możliwość wyłącznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodociągowej ze 

środków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Michałowicach. 

W realizacji inwestycji, ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji będą wykorzystane ustalenia 

wynikające z obowiązującego dokumentu dotyczącego problematyki, tj. Strategii Rozwoju Gminy 

Michałowice. 
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Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, 

dokonane z uwzględnieniem dokumentu jw. oraz corocznych budżetów gminy - określające terminy, 

zakresy (w tym także etapowanie) realizacji oraz wielkość i strukturę finansowania inwestycji, 

dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami 

obowiązującymi w Gminie Michałowice - nie wymagają wprowadzania zmian do niniejszego 

rozstrzygnięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice 

Ewa Krawczyk 
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