
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXIII/161/2013 

RADY GMINY RZEZAWA 

z dnia 24 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa dla obszaru 
działki nr 556/6 w miejscowości Rzezawa 

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

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

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

planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rzezawa, Rada Gminy Rzezawa uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne  
 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa, uchwalonego 

uchwałą Nr XIII/81/04 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 64, 

poz. 881 z późn. zm.), dla obszaru obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 556/6 w miejscowości 

Rzezawa, zwaną dalej „planem”.  

2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, wyrażone są w formie:  

1) tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały,  

2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego, jako Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, integralną część 
planu. 

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

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Rzezawa, uchwalając niniejszy plan, rozstrzyga 

o sposobie:  

1) rozpatrzenia uwag do projektu planu,  

2) realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

4. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte są odpowiednio w Załączniku Nr 2 oraz 

w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) planie - rozumie się przez to zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rzezawa, dla obszaru obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 556/6 w miejscowości Rzezawa,  

2) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,  

3) ustawie - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),  

4) usługach publicznych – rozumie się przez to obiekty i urządzenia urzędów organów władzy, administracji, 

bezpieczeństwa publicznego, oświaty, nauki, kultury, kultu religijnego, ochrony zdrowia, przedszkoli, 

opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obsługi pocztowej, telekomunikacyjnej, 

bankowej oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,  

5) usługach komercyjnych – rozumie się przez to obiekty i urządzenia służące do świadczenia usług 

w zakresie: handlu, gastronomii, rozrywki, turystyki, rzemiosła, wytwórczości, a także obiekty 

administracyjne, biurowe oraz inne o podobnym charakterze,  

6) działce budowlanej - rozumie się przez to działkę budowlaną, o której mowa w przepisach o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym,  

7) wskaźnikach zagospodarowania terenu – rozumie się przez to, ustalone w planie, odrębnie dla wybranych 

terenów o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wskaźniki: intensywności zabudowy, 

powierzchni zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego,  

8) wskaźniku intensywności zabudowy - rozumie się przez to parametr wyrażony jako udział powierzchni 

całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu 

albo zgłoszeniem,  

9) powierzchni całkowitej zabudowy – rozumie się przez to sumę powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji nadziemnych budynków w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania 

terenu albo zgłoszeniem;  

10) wskaźniku powierzchni zabudowy – rozumie się przez to parametr wyrażony jako procentowy udział 

powierzchni zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania 

terenu albo zgłoszeniem,  

11) wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnego - rozumie się przez to parametr wyrażony jako 

procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej 

objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem,  

12) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie 

wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, 

przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części 

nie wystających ponad powierzchnię terenu, a także powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów 

zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,  

13) wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przyległego do budynku 

do najwyższego punktu przegrody zewnętrznej budynku, tj.: dachu, ściany lub attyki, w zależności, który 

z tych elementów położony jest wyżej (przy określaniu najniższej wysokości terenu przy budynku pomija 

się lokalne obniżenia na zjazdach do garaży, zejścia do pomieszczeń piwnicznych itp.). 

§ 3.  

1. Rysunek planu zawiera:  

1) legendę oraz określenie skali rysunku planu,  

2) oznaczenia:  

a) granic obszaru objętego ustaleniami planu,  

b) terenów o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania oraz linii rozgraniczających te 

tereny,  

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,  
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d) obszarów, stref i obiektów, dla których mają zastosowanie szczególne regulacje dotyczące warunków 

zagospodarowania, w tym oznaczenia o charakterze informacyjnym, nie będące ustaleniami planu, 

3) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa. 

2. W granicach obszaru objętego ustaleniami planu wyznacza się tereny o ustalonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania; tereny te wyodrębnione są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone 

symbolami (w nawiasach określono położenie odpowiednich regulacji w tekście planu):  

1) „1.U” - teren zabudowy usługowej (§ 10),  

2) „1.KDZ” - teren drogi publicznej (§ 11). 

3. Na rysunku planu zamieszczono oznaczenia wymienionych poniżej obszarów, stref i obiektów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, lit. d:  

1) zasięg ograniczeń w zagospodarowaniu terenu od istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV,  

2) strefa ochronna od istniejącego cmentarza. 

 

Rozdział 2. 
Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego ustaleniami planu oraz obszarów, stref i obiektów 

o szczególnych warunkach zagospodarowania  
 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:.  

1) wymóg uwzględnienia wymagań planu dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz linii zabudowy,  

2) wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury, z zachowaniem wymaganej 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, zgodnie z ustaleniami rozdziału 3. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) na obszarze objętym ustaleniami planu wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko; wykluczenie powyższe nie dotyczy obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;  

2) w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, na obszarze objętym planem ustala się:  

a) zakaz wprowadzania ścieków bytowych bezpośrednio do ziemi, do wód powierzchniowych oraz do 

poziomów wodonośnych wód podziemnych,  

b) zakaz przetwarzania i gromadzenia w celu przetwarzania odpadów niebezpiecznych, 

3) zabrania się wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, z wyjątkiem niezbędnych prac 

związanych z realizacją inwestycji budowlanych w zakresie niezbędnym dla właściwego usytuowania 

obiektów budowlanych oraz z wyjątkiem działań realizowanych przez uprawnione podmioty w zakresie 

gospodarki wodnej; w szczególności zabrania się zmian naturalnego kierunku odpływu wód opadowych ze 

szkodą dla nieruchomości sąsiednich;  

4) w celu zachowania zasobów wód i zwiększania retencyjności terenu dopuszcza się stosowanie urządzeń 
i rozwiązań technicznych, które odprowadzają wody opadowe przez infiltrację do gruntu, 

z uwzględnieniem zasad ich oczyszczania określonych w przepisach odrębnych. 

§ 6.  

1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy, określone 

są w dalszej części niniejszego paragrafu oraz w innych ustaleniach planu dotyczących tej problematyki.  

2. Ustala się obowiązek zachowania wskaźników zagospodarowania terenu ustalonych dla poszczególnych 

terenów o określonym przeznaczeniu.  

3. W zakresie zasad lokalizacji budynków względem linii zabudowy ustala się:  

1) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy,  
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2) wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy są liniami nieprzekraczalnymi, tzn. wyznaczającymi 

graniczne usytuowanie obrysu rzutu budynku, który może pokrywać się z linią zabudowy lub być odsunięty 

w głąb terenu, 

4. Ustala się następujące ogólne warunki kształtowania nowej zabudowy:  

1) obowiązuje stosowanie dachów stromych, dwu- lub wielospadowych, z dopuszczeniem przyczółków 

i naczółków, z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia 

przeciwległych połaci dachowych, wynoszącym od 30
O
 do 45

O
; okap powinien być wysunięty na odległość 

co najmniej 0,5 m od lica budynku;  

2) pokrycia dachu - dachówka lub elementy o fakturze dachówek; kolorystyka dachów - kolory ciemne: 

czerwień, brąz, zieleń, szarość,  

3) w budynkach gospodarczych, produkcyjnych, magazynowych, garażach, a także w obiektach użyteczności 

publicznej o rozpiętości dachu przekraczającej 18,0 metrów, dopuszcza się zmniejszenie nachylenia połaci 

dachowych, jednak nie mniej niż do 15
O
, oraz zastosowanie innego materiału pokrycia dachu,  

4) wysokość zabudowy ogranicza się do 12,0 m. 

5. Wysokość lokalizowanych obiektów budowlanych innych niż budynki nie może być większa niż:  

1) 5 metrów dla obiektów małej architektury,  

2) 15 metrów dla budowli. 

6. Ustala się następujące wymagania dotyczące reklam, tablic informacyjnych i szyldów:  

1) lokalizacja – w obrębie wyznaczonych linii zabudowy,  

2) gabaryty: powierzchnia ekspozycji – nie więcej niż 6 m
2
; wysokość – nie więcej niż 8 metrów. 

7. Ustala się obowiązek zapewnienia dla nowo projektowanych obiektów niezbędnego programu 

parkingowego, w formie miejsc postojowych na powierzchni terenu lub w budynkach, w ilości nie mniejszej 

niż 3 stanowiska przypadające na 100 m
2
 powierzchni użytkowej, a ponadto 4 stanowiska przypadające na 

każdych 10 zatrudnionych pracowników; co najmniej jedno miejsce powinno być przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsca postojowe mogą być realizowane w formie parkingów zewnętrznych lub 

w kubaturze budynku. 

§ 7. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych ustaleniami planu:  

1) dla nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się parametry:  

a) minimalna powierzchnia - 1000 m
2
; minimalna szerokość frontu - 15 m, przy czym parametry te 

nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogowej; wielkość nowo 

wydzielanych działek na te cele należy dostosować do potrzeb i funkcji takich obiektów i urządzeń,  

b) kąt zawarty pomiędzy granicą działki a granicą pasa drogowego powinien mieścić się w przedziale 

pomiędzy 60 a 120 stopni, 

2) nie ustala się obowiązku dokonywania scalania i podziału nieruchomości. 

§ 8.  

1. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym wynikających z przepisów odrębnych, a także warunków tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, określone są w dalszej części niniejszego 

paragrafu oraz w innych ustaleniach planu dotyczących tej problematyki.  

2. Zmiana zagospodarowania terenów i lokalizacja obiektów budowlanych w sąsiedztwie obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej winna uwzględniać wymagania określone w przepisach odrębnych.  

3. Na rysunku planu wyznaczono orientacyjny zasięg występowania ograniczeń w zagospodarowaniu terenu 

w rejonie istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV.  

4. W granicach strefy ochronnej istniejącego cmentarza, stosownie do przepisów odrębnych obowiązują 
zasady:  
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1) w odległości do 150 metrów od granic cmentarza – zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, 

zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących 

artykuły żywności, a także ujęć wody pitnej i dla potrzeb gospodarczych,  

2) odległość, o której mowa w pkt 1, może być zmniejszona do 50 m, pod warunkiem, że wszystkie budynki 

korzystające z wody w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza są podłączone do sieci 

wodociągowej. 

5. Ustala się zasady tymczasowego wykorzystania terenów:  

1) tereny mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu,  

2) nie dopuszcza się wprowadzania form tymczasowego zagospodarowania terenów, z wyjątkiem:  

a) obiektów związanych z organizacją kiermaszów, wystaw itp. w formie zadaszeń, lekkich pawilonów, 

o wysokości nie większej niż 5 metrów, użytkowanych w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące,  

b) obiektów niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych, w okresie wykonywania tych robót. 

§ 9. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej :  

1) w zakresie systemów komunikacji :  

a) przewiduje się dostępność komunikacyjną obszaru objętego ustaleniami planu w oparciu o drogę 
powiatową („1.KDZ”) oraz poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny w granicach działki nr 556/6,  

b) w zagospodarowaniu terenów przyległych do dróg należy uwzględnić warunki wynikające z przepisów 

odrębnych, zwłaszcza w zakresie wymaganych odległości obiektów budowlanych od dróg,  

c) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych jest 

dopuszczalne na warunkach określonych w przepisach odrębnych, za zgodą zarządcy drogi, 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę :  

a) przewiduje się zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego, z możliwością jego 

przebudowy i rozbudowy istniejących indywidualnych i zbiorczych systemów wodociągowych,  

b) przy budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej winny być uwzględniane wymogi 

dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego określone w przepisach odrębnych, 

3) w zakresie gospodarki ściekowej :  

a) teren należy objąć siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do istniejącego komunalnego 

systemu kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków,  

b) ścieki inne niż socjalno-bytowe winny być podczyszczone do warunków umożliwiających ich 

wprowadzenie do kanalizacji komunalnej, a w przypadkach powstawania ścieków nie spełniających 

wymaganych warunków, postępowanie z nimi winno odpowiadać szczegółowym zasadom usuwania, 

wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

4) w zakresie systemów elektroenergetycznych :  

a) utrzymuje się istniejące sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury elektroenergetycznej,  

b) przewiduje się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych, m.in.: 

lokalizację nowych stacji transformatorowych, stosownie do faktycznego zapotrzebowania na dostawy 

energii elektrycznej, w tym dla celów grzewczych, a także dopuszcza się kablowanie istniejących linii 

napowietrznych,  

c) przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejące elementy uzbrojenia wraz ze strefami 

technicznymi, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych, 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz :  

a) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia gazowe,  
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b) przewiduje się możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowych obsługujących tereny 

przeznaczone na cele inwestycyjne,  

c) lokalizacja nowych gazociągów oraz lokalizacja budynków w sąsiedztwie gazociągów powinna 

uwzględniać wymogi określone w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych, 

6) w zakresie systemów grzewczych należy stosować rozwiązania niskoemisyjne z zaleceniem wykorzystania 

dla celów grzewczych energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii,  

7) w zakresie systemów telekomunikacji :  

a) utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci telekomunikacyjne,  

b) przewiduje się możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 

stosownie do występujących potrzeb,  

c) działania w zakresie realizacji systemów telekomunikacyjnych należy realizować z uwzględnieniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych, 

8) w zakresie gospodarki odpadami :  

a) postępowanie z odpadami winno odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach odrębnych oraz 

w obowiązującym gminnym programie gospodarki odpadami,  

b) odpady powinny być gromadzone w wyznaczonych dla tego celu miejscach oraz wywożone przez 

wyspecjalizowane jednostki na składowiska,  

c) należy stosować selektywną zbiórkę odpadów oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych,  

d) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych postępowanie z nimi winno odpowiadać 
szczegółowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

 
Rozdział 3. 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów  
 

§ 10.  

1. Teren zabudowy usługowej („U”) przeznacza się dla:  

1) usług komercyjnych i publicznych, z niezbędnymi dla ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi,  

2) małej architektury i zieleni urządzonej,  

3) komunikacji kołowej i pieszej (dojazdy, zjazdy, dojścia, ciągi pieszo-jezdne, parkingi),  

4) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz warunki 

i standardy kształtowania zabudowy:  

1) dopuszcza się możliwość wydzielenia w obiektach o funkcji usługowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

nie więcej niż dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, przy czym ich powierzchnia nie może być 
większa niż 20% powierzchni użytkowej obiektów o funkcji usługowej,  

2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) intensywności zabudowy – od 0,1 do 1,5,  

b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50 %,  

c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 30%, 

3) przy projektowaniu i realizacji zieleni urządzonej należy:  

a) stosować wyłącznie rodzime, lokalne gatunki flory,  
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b) zapewnić wprowadzenie zieleni w obręb parkingów zewnętrznych, w formie wydzielonych zespołów 

roślinności lub jako tzw. „zielony parking”. 

§ 11.  

1. Teren drogi publicznej („1.KDZ”) przeznacza się dla pasa drogowego drogi powiatowej nr 2089K Ostrów 

Królewski - Rzezawa.  

2. Teren „1.KDZ” obejmuje fragment pasa drogowego, w granicach działki nr ewid. 556/6 objętej ustaleniami 

zmiany planu. Pozostała część pasa drogowego objęta jest regulacjami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa, który określa ww. drogę powiatową jako drogę 
zbiorczą i ustala jej szerokość w liniach rozgraniczających na 20 metrów.  

3. Sposób urządzenia i parametry drogi winny odpowiadać wymogom technicznym określonym w przepisach 

odrębnych.  

4. W granicach terenu „1.KDZ” dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń nie związanych bezpośrednio 

z funkcją komunikacyjną drogi, w tym infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej oraz małej 

architektury, o ile zostaną zachowane wymagania określone w przepisach odrębnych.  

5. W rozwiązaniach technicznych układu komunikacyjnego należy uwzględnić wymagania dotyczące dojazdów 

przeciwpożarowych. 

 
Rozdział 4. 

Przepisy końcowe  
 

§ 12. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się 
w wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami zmiany planu.  

§ 13. W granicach obszaru objętego ustaleniami planu tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa, uchwalonego uchwałą Nr XIII/81/04 Rady Gminy 

Rzezawa z dnia 6 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 64, poz. 881 z późn. zm.).  

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

Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Michał Góra 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/161/2013 

Rady Gminy Rzezawa 

z dnia 24 maja 2013 r. 

 

 
 

 
 

RYSUNEK PLANU        SKALA 1:1000* 

 

 
 

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

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodnicz

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Michał Góra 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/161/2013  

Rady Gminy Rzezawa  

z dnia 24 maja 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcia Rady Gminy Rzezawa  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rzezawa, dla obszaru działki nr 556/6 w miejscowości Rzezawa  

W okresie wyznaczonym na składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa, dla obszaru działki nr 556/6 

w miejscowości Rzezawa, nie zostały zgłoszone uwagi. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Michał Góra 

 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/161/2013  

Rady Gminy Rzezawa  

z dnia 24 maja 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcia Rady Gminy Rzezawa  
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rzezawa dla obszaru działki nr 556/6 w miejscowości Rzezawa, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zalicza się 
realizację:  

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów,  

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 

czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa dla obszaru działki nr 

556/6 w miejscowości Rzezawa określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. Pewna część przewidywanych gminnych inwestycji 

infrastrukturalnych może być realizowana w granicach terenu objętego ustaleniami zmiany planu.  

Sposób realizacji inwestycji: 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy będą realizowane 

z uwzględnieniem zasad określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rzezawa oraz ustaleń niniejszej zmiany planu dla obszaru działki nr 556/6 w Rzezawie. Zadania będą 
realizowane w okresie wieloletnim, z uwzględnieniem występujących potrzeb oraz możliwości 

finansowych gminy.  

Zasady finansowania inwestycji: 

Inwestycje będą finansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Źródłami finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą dostępne środki, o których mowa w przepisach 

o finansach publicznych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Michał Góra 
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