
 

 

UCHWAŁA∗ NR XX/140/2013 

RADY GMINY WIETRZYCHOWICE 

z dnia 30 stycznia 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Wietrzychowice – Etap I.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.) po stwierdzeniu, że zmiana 

miejscowego planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wietrzychowice, uchwalonego uchwałą Nr XVI/123/2000 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 maja 

2000 r., z późn. zm. - Rada Gminy Wietrzychowice uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice - 

Etap I, uchwalonego uchwałą Nr XV/101/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 czerwca 2004 r. 

(opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 232 poz. 2598 z 2004 r.) z późniejszymi zmianami, 

zwaną dalej zmianą planu.  

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 4,27 ha, położony we wsi Sikorzyce, w granicach określonych 

uchwałą Nr XIII/101/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia  

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice – Etap I. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) Załącznik Nr 1 – Rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały 

i przedstawiający sposób dokonanej zmiany, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały;  

2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XV/101/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 czerwca  

2004 r. z późn. zm., zmienia się przeznaczenie części terenu 62.R oraz terenu 21.RM w Sikorzycach na tereny 

o symbolach 115.P1 oraz 116.KDD, a także wprowadza się:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) nieprzekraczalną linię zabudowy;  

3) obszar lokalizacji zieleni izolacyjnej.  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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§ 3. W treści uchwały Nr XV/101/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 czerwca 2004 r.  

z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:  

1) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:  

„§ 11b. 1. 1 Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów , oznaczony na rysunku 

planu symbolem P1 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy produkcyjnej, 

magazynowej oraz składów.  

2. W granicach terenu wymienionego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:  

1) zabudowę usługową związaną funkcjonalnie z działalnością obiektów, o których mowa w ust.1;  

2) obiekty i urządzenia z zakresu gospodarowania odpadami;  

3) obiekty administracyjne, pomocnicze oraz ośrodki badawcze związane z działalnością produkcyjną;  

4) obiekty obsługi komunikacji;  

5) place sprzętu transportowego;  

6) dojazdy i dojścia;  

7) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej;  

8) obiekty małej architektury.  

3. W granicach terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania 

terenów i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy, rozumiany jako procentowy udział powierzchni zabudowy  

do powierzchni działki budowlanej – 40%;  

2) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny – 0,1,  

b) maksymalny – 1,0,  

3) wysokość budynków - do 15 m;  

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 30%;  

5) maksymalna szerokość elewacji budynku od strony drogi publicznej – 50m;  

6) dachy jednospadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°, dopuszcza 

się dachy wielokrzywiznowe;  

7) obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej w miejscu wskazanym na rysunku planu jako obszar 

lokalizacji zieleni izolacyjnej, przy zachowaniu w jego strukturze 50% udziału roślinności 

zimozielonej i zróżnicowania pionowego oraz przy zastosowaniu rodzimych gatunków drzew 

i krzewów;  

8) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony dróg 

publicznych;  

9) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu parkingów i miejsc postojowych w ilości 1 miejsce  

na 50m 
2
 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni magazynowej;  

10) zachować uwarunkowania wynikające z położenia terenu wymienionego w ust. 1, w obrębie 

Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Dunajca, Wisły, Żabnicy i Brnia (LZWPDWŻB);  

11) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, odbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy,  

przy zachowaniu obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, określonymi w pkt. 1÷10 jak dla obiektów 

noworealizowanych.  

4. W części terenu P1, położonego w terenach zagrożonych podtapianiem i obszarach 

bezodpływowych wg opracowania „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
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powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu”, budynki 

realizować jako niepodpiwniczone z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań techniczno-

konstrukcyjnych, w tym wysoki poziom parteru minimum 0,7 m.  

5. Ustala się następujące zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub innych projektowanych;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub innych projektowanych;  

3) odprowadzenie wód opadowych rozwiązać indywidualnie, w sposób zapewniający pełną ochronę 
przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i ziemi;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;  

5) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazociągowej ø20;  

6) ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania;  

7) w zakresie gospodarki odpadami:  

a) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, opróżnianych na zasadach 

obowiązujących w gminie Wietrzychowice,  

b) obowiązuje zakaz składowania odpadów.”; 

2) w § 32 w pkt 62 wyrazy „o powierzchni 10,94 ha” zastępuje się wyrazami „o powierzchni 6,86 ha” ;  

3) w § 32 dodaje się pkt 115 w brzmieniu:  

„115) Dla terenu oznaczonego symbolem 115.P1, o powierzchni 3,93 ha ustala się warunki 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

- 6 m od linii rozgraniczającej terenu 75.KD,  

- 6 m od linii rozgraniczającej terenu 111.KDD,  

- 10 m od linii rozgraniczającej terenu 116.KDD,  

b) pozostałe zasady jak w § 11b niniejszej uchwały.”; 

4) w § 32 po pkt 115 dodaje się pkt 116 w brzmieniu:  

„ 116) Dla terenu oznaczonego symbolem 116.KDD , o powierzchni 0,34 ha ustala się warunki 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:       

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15m,       

b) droga zakończona placem do zawracania,       

c) pozostałe zasady jak w § 28 niniejszej uchwały. ”; 

5) w § 32 skreśla się pkt 21;  

6) po § 35a wprowadza się § 35b w brzmieniu:  

„§ 35b. § 35b Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów: 115.P1 i 116.KDD, położonych 

w miejscowości Sikorzyce w wysokości 25%.”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady: 

mgr Stanisław Magiera 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/140/2013 

Rady Gminy Wietrzychowice 

z dnia 30 stycznia 2013 roku 

 

 
 

 
 

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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Przewodniczący Rady: 

mgr Stanisław Magiera 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/140/2013 

Rady Gminy Wietrzychowice 

z dnia 30 stycznia 2013 roku 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

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  

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy Wietrzychowice rozstrzyga o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice 

– Etap I, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasady 

finansowania wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

1. Sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, 

zakłada się ze środków pochodzących:  

1) z budżetu Gminy;  

2) pozyskanych z Funduszy Unii Europejskiej i innych.  

Starania o pozyskanie środków prowadzone będą samodzielnie przez Gminę – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i procedurami w nawiązaniu do bieżących funduszy oraz programów.  

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady 

wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, 

działającymi i inwestującymi na terenie Gminy.  

  

 Przewodniczący Rady: 

mgr Stanisław Magiera 
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