
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLIII/716/2014 
RADY GMINY CHEŁMIEC 

z dnia 16 kwietnia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” 
w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice 

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

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

zmianami) zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy Chełmiec stwierdza, że zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec nie narusza ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec, wprowadzonego 

Uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku i uchwala co następuje: 

 
Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie 

Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą Nr IX(61)2003 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2003 roku 

(Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z Nr 196/2003 poz. 2438 z późn. zm.) zwaną w tekście niniejszej 

uchwały „planem” w zakresie przeznaczenia terenu w rejonie działek nr: 199/2, 200, 201/2, 202 i 325/5 

położonych w Chomranicach na tereny stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV wraz z linią 

elektroenergetyczną napowietrzną 110 kV. 

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Chełmiec 

Nr XVIII(288)2012 z dnia 29 lutego 2012r. 

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

2. Załącznikami do uchwały są: 

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

Uchwały, 

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte w trybie art. 20 „ustawy”– o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

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

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

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

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

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

i komunikacji. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych. 

5. Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne: 

1) EE – tereny elektroenergetyki – stacja GPZ 110/15kV, 

2) R, R1 – tereny rolne, 

3) Ewn – istniejąca linia elektroenergetyczna napowietrzna 110 kV wraz ze strefą techniczną, 

4) E1wn – linia elektroenergetyczna napowietrzna 110 kV wraz ze strefą techniczną do realizacji, 

5) E2 – istniejąca linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 15 kV wraz ze strefą ochronną, 

6) WS – istniejący ciek wodny, 

7) WS/Z – istniejący ciek wodny wraz z obudową biologiczną, 

8) D2KD – tereny drogi publicznej klasy D, 

9) D1KP-Z – tereny drogi publicznej klasy Z. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą ustalenia 

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

uchwały, 

2. „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Chełmiec, 

3. przepisach szczególnych (odrębnych) – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone 

w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi, 

4. przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to takie przeznaczenie, które przeważa na danym 

terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

5. przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które 

nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym, 

6. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na 

tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania, 

7. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona 

ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten 

nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, 

okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 

architektonicznego, 

8. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po 

zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków 

nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz, 

9. średnim poziomie terenu – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony 

przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku, 

10. wysokości zabudowy (obiektu, budynku) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od 

średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu, 

11. dachu płaskim – rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 0 do 

5 stopni. 
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Rozdział 2. 
USTALENIA OGÓLNE 

 

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje: 

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości 

wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych 

w przepisach szczególnych. 

3. Obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków (za wyjątkiem wód opadowych) do wód 

i gruntu; 

4. W celu ochrony wody i gruntu przed zanieczyszczeniem obowiązuje zabezpieczenie stanowisk 

transformatorowych stacji GPZ poprzez zastosowanie szczelnych mis olejowych i instalacji sanitarnej 

filtrująco-oczyszczającej (separatory). 

5. Natężenie pola elektrycznego i magnetycznego stacji GPZ 110/15 kV nie może przekroczyć norm 

dopuszczonych dla zabudowy mieszkalnej. 

6. Obowiązuje gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów stałych komunalnych zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi – powszechnymi i miejscowymi, jak również zgodnie z warunkami określonymi 

w obowiązujących przepisach odrębnych. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej, uzbrojenia terenu i komunikacji (jeżeli ustalenia rozdziału III 

nie stanowią inaczej) ustala się co następuje: 

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków (za wyjątkiem wód opadowych) do wód i gleby, zakaz 

gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych, 

2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów 

w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez 

zarządzających sieciami. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej z dopuszczeniem realizacji indywidualnego 

systemu zaopatrzenia w wodę w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia 

praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu. 

4. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Dopuszcza się 

realizację szczelnego, bezodpływowego zbiornika okresowo opróżnianego z wywożeniem ścieków na 

oczyszczalnię. 

5. Obowiązuje gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów stałych komunalnych zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi – powszechnymi i miejscowymi, jak również zgodnie z warunkami określonymi 

w obowiązujących przepisach odrębnych. 

6. Doprowadzenie gazu docelowo z sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządcę tej sieci. 

7. Ogrzewanie obiektów oparte o nośniki energii zapewniające spełnienie wymagań ochrony środowiska 

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi. 

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. 

9. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje zachowanie przepisów szczególnych. 

10. Na terenie objętym zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej dopuszcza się realizację 

nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji. 

11. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje 

nowych sieci, obiektów, budowli i urządzeń w oparciu o przepisy szczególne. 

12. Ustala się realizacje dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunku planu. 
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Rozdział 3. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 6. EE - TERENY ELEKTROENERGETYKI 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) stacja elektroenergetyczna - GPZ 110/15 kV wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (rozdzielnie, 

transformatory itp.), 

2) linie elektroenergetyczne w tym z planowana linia wysokiego napięcia 110 kV.. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty budowlane o funkcji technicznej, administracyjno-socjalnej, magazynowej, składowej i innej wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną służącą do obsługi stacji 110/15 kV z zachowaniem warunków 

wynikających z przepisów odrębnych, 

2) zieleń urządzona, 

3) ciągi komunikacyjne (dojazdy, dojścia), 

4) miejsca postojowe, plac manewrowy, 

5) wiaty, obiekty małej architektury, 

3. Na terenie „EE” w celu umożliwienia lokalizacji obiektów i urządzeń stacji GPZ dopuszcza się 

przełożenie i przekrycie cieku wodnego po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych w tym 

uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez właściwe Organy administracyjne. 

4. Ustala się przebudowę, rozbudowę, skablowanie i przeinstalowanie istniejących linii średniego napięcia 

oraz dopuszcza się realizacje nowych niezbędnych odcinków linii średniego napięcia na tym terenie. 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących linii elektroenergetycznych. 

5. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się 

co następuje: 

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: 

a) powierzchnia zabudowy (obiekty budowlane) – do 70% powierzchni terenu inwestycji, 

b) wskaźnik biologicznie czynny – minimum 20% powierzchni terenu, 

c) wysokość zabudowy – do 10 m., 

d) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny - 0,8, minimalny 0,01; 

e) dachy płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) nie mniej niż 8 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej klasy Z, oznaczonej symbolem 

„D1KP-Z”, 

b) nie mniej niż 6 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej klasy D oznaczonej symbolem 

„D2KD” z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za zgodą zarządcy drogi. 

3) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej klasy Z oraz D na warunkach ustalonych z zarządcami 

dróg. 

4) wskaźniki postojowe – nie mniej niż 3 miejsca. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem „EE” dopuszcza się zmianę parametrów określonych w ust. 5 pkt 1 

wynikającą z technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i przepisów odrębnych. 

7. W wykończeniu elewacji obiektów wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych. 

Obowiązuje stosowanie dachów w stonowanych, ciemnych kolorach. 

8. Wyklucza się stosowanie ogrodzenia z prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, 

kolumn. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2457



9. Obowiązuje zakaz sytuowania wielkopowierzchniowych tablic reklamowych typu „bilboard”. 

10. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod GPZ wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziały wynikające 

z regulacji praw własności, poszerzenia terenów sąsiednich, wydzielania dróg. 

§ 7. R - TERENY ROLNE 

1. Przeznaczenie podstawowe - uprawy polowe, sady, użytki zielone. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) dojazdy do pól, dojścia dla pieszych, 

2) sieci i podziemne urządzenia infrastruktury technicznej, 

§ 8. R1 - TERENY ROLNE 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) uprawy polowe, 

2) linie elektroenergetyczne w tym linia 110 kV wraz ze strefą techniczną. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) dojazdy do pól, dojścia dla pieszych, 

2) sieci infrastruktury technicznej nie wyróżnione w ust. 1 oraz podziemne urządzenia infrastruktury 

technicznej, 

5) Pod liniami elektroenergetycznymi 110 kV oznaczonymi symbolem „Ewn” i „E1wn” oraz w ich strefach 

oddziaływania (technicznych) obowiązuje zakaz realizacji zieleni wysokiej. 

§ 9. Ewn - ISTNIEJACA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA 110 KV 

1. Utrzymuje się istniejącą linię elektroenergetyczną napowietrzną 110 kV relacji GPZ Biegonice – GPZ 

Rożnów z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy linii wraz z przebudową lub wymianą słupa. 

2. Ustala się włączenie do tej linii do planowanej linii 110 kV, oznaczonej symbolem „E1wn”. 

3. Obowiązuje zachowanie strefy technicznej od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 10. E1wn - LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA 110 KV 

DO REALIZACJI 

1. Wyznacza się w planie trasę planowanej linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV jedno- lub 

dwutorowej wraz ze strefą techniczną - stanowiącej odcinek łączący istniejącą linię o napięciu 110 kV 

oznaczoną symbolem „Ewn” ze stacją „EE” (GPZ). 

2. Linię należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych. 

§ 11. E2 - ISTNIEJACA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA 15 KV 

1. Utrzymuje się istniejącą linię elektroenergetyczną średniego napięcia 15 kV dopuszczając przebudowę 

i rozbudowę. 

2. Obowiązuje zachowanie strefy technicznej od tej linii zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. WS - ISTNIEJACY CIEK WODNY 

1. Wyznacza się w planie istniejący ciek wodny tzw. „pozostały” przepływający przez tereny 

elektroenergetyki oznaczone symbolem „EE”. Dla umożliwienia realizacji obiektów i urządzeń stacji 

110/15 kV (GPZ) dopuszcza się przełożenie oraz przekrycie tego cieku po spełnieniu wymogów określonych 

w przepisach odrębnych w tym między innymi opracowaniu operatu wodno-prawnego i uzyskaniu pozwolenia 

wodno prawnego. Obowiązuje zachowanie ciągłości cieku wodnego. 

2. Dopuszcza się przełożenie i przekrycie odcinkowe cieku lub na całej jego długości w granicach terenu 

„EE” oraz realizację obiektów i urządzeń stacji GPZ i sieci infrastruktury technicznej nad przekrytym ciekiem 

po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1. 
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§ 13. WS/Z - ISTNIEJĄCY CIEK WODNY WRAZ Z OBUDOWĄ BIOLOGICZNĄ 

1. Wyznacza się w planie tereny cieku wodnego tzw. „pozostałego” wraz z obudową biologiczną, 

obejmującą zadrzewienia i zakrzaczenia zgodnie z ewidencją gruntów Lz. Obowiązuje ochrona cieku 

i zachowanie jego ciągłości. 

2. Dopuszcza się techniczne umocnienie brzegów oraz prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych 

w oparciu o przepisy odrębne. Dopuszcza się realizację ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury 

technicznej po spełnieniu wymogów określonych w przepisach szczególnych. 

§ 14. D2KD - TERENY DROGI PUBLICZNEJ KLASY D 

1. Wyznacza się w planie odcinek drogi publicznej klasy D o szerokości w liniach rozgraniczający 10 m. ze 

zwiększeniem tej szerokości w rejonie skrzyżowania z drogą publiczną klasy Z. Ustala się szerokość jezdni 

min. 5 m. 

2. Dopuszcza się realizację zatok postojowych zjazdów na działki oraz niezbędnych urządzeń i budowli 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniu drogi (odwodnienie, znaki itd.). Dopuszcza się realizację sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej w tym napowietrznych linii infrastruktury technicznej. 

§ 15. D1KP-Z - TERENY DROGI PUBLICZNEJ KLASY Z 

1. Plan obejmuje nieznaczny fragment drogi publicznej klasy Z (o szerokości w liniach rozgraniczający 

20 m. i szerokości jezdni od 5,5 m do 7 m.) wyznaczony na odcinku przebiegu planowanej linii 

elektroenergetycznej 110 kV, oznaczonej w planie symbolem „E1wn”. 

2. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi określonych 

w przepisach szczególnych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym 

napowietrznych linii infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 4. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 16. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa 

w art. 36 ust. 4 „ustawy” dla terenów objętych planem w wysokości 15%. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec. 

§ 18. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/716/2014 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

* 

* 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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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/716/2014 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

 

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

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 10 kwietnia 

2014r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec, dot. przeznaczenia terenu w rejonie działek nr: 199/2, 200, 201/2, 

202 i 325/5 położonych w Chomranicach na tereny stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 kV wraz z linią 

elektroenergetyczną napowietrzną 110 kV. - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po 

wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. 

poz. 647 z późn. zmianami). 

2. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy (droga publiczna klasy D oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej poza liniami 

elektroenergetycznymi) będą realizowane ze środków własnych gminy z możliwością wsparcia finansowego 

z Unii Europejskiej oraz innych funduszy pozyskanych przez władze Gminy Chełmiec. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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