
 
 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLV/600/2014 
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Wieliczka – obszar „A” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 
– obszar „A” uchwalonego uchwałą Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 
10 listopada 2010 r., zmienionego uchwałą Nr XXVI/366/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 
19 grudnia 2012 r., zwaną dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, o powierzchni 0,72 ha, którego granice określone zostały w załączniku 
graficznym do uchwały Nr XXXVII/471/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka – obszar „A”. Plan obejmuje działki położone w Wieliczce obr.1, oznaczone w ewidencji 
gruntów numerami 261/17, 261/18, 261/19 i 261/20 (przed zatwierdzonym w 2014 r. podziałem geodezyjnym 
teren ten był oznaczony jako działki o numerach 261/11 i 261/12). 

§ 2. 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 1:1000 „Przeznaczenie 

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

2) rozstrzygnięcia, nie będące 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. 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 

§ 3. Podstawowym celem planu jest umożliwienie na obszarze objętym planem selektywnej zbiórki 
odpadów, poprzez stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania przestrzennego obszaru w zgodności 
z wymogami kształtowania ładu przestrzennego i wymogami zrównoważonego rozwoju. 

§ 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 całego obszaru planu – zawarte w Rozdziale II; 

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

4) przepisy końcowe – zawarte w Rozdziale IV. 

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

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

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

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – 
wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub zróżnicowanych warunkach 
zabudowy i zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 

a) O – teren zbiórki odpadów, 

b) ZI – teren zieleni izolacyjnej. 

§ 6. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której 
mowa w § 1; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce, 

o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

5) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z późn. zm.); 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które zostało 
ustalone planem jako dominujące na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i określone w Rozdziale III uchwały; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż 
podstawowe, które dopuszczone zostało na wyznaczonym terenie jako uzupełnienie przeznaczenia 
podstawowego, na warunkach określonych w Rozdziale III uchwały; 

8) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, istniejące i nowe dojazdy, zapewniające obsługę obiektów, poprzez dostęp do dróg 
publicznych w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach 
zagospodarowania; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4033



9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć pole powierzchni figury geometrycznej określonej 
przez kontur budynku wyznaczony przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych 
płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na 
filarach, kondygnacji opartej na tych filarach; 

10) powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynku; 

11) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków 
w obrębie działki budowlanej lub działek budowlanych, objętych projektem zagospodarowania terenu albo 
zgłoszeniem; 

12) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział 
powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej lub działek budowlanych, 
objętych projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

13) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w przepisach 
odrębnych; 

14) wskaźniku terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego (w rozumieniu przepisów odrębnych) 
w powierzchni terenu działki budowlanej lub działek budowlanych, objętych projektem zagospodarowania 
terenu albo zgłoszeniem; 

15) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy 
udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków w powierzchni terenu działki budowlanej lub działek 
budowlanych, objętych projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

16) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem literowym, dla którego plan określa przeznaczenie i warunki zagospodarowania; 

17) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi; 

18) 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; 

19) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły zieleni (w tym również 
o charakterze izolacyjnym) obejmujące: drzewa, krzewy, trawniki i kwietniki. 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi 
w przepisach odrębnych. 

 
Rozdział 2. 

Ustalenia dotyczące całego obszaru planu 
 

§ 7. 1. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany zagospodarowania oraz użytkowania 
terenów i obiektów – nie mogą naruszać: 

1) przepisów odrębnych; 

2) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących; 

3) warunków technicznych, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych; 

4) wymagań dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, 
sposobu zagospodarowania obszaru – określonych w niniejszym rozdziale i w Rozdziale III. 

2. Istniejące obiekty budowlane i teren mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile przepisy uchwały nie stanowią inaczej. 
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§ 8. Ustala się zasady i ogólne warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości, przy spełnieniu warunków, 
o których mowa w przepisach odrębnych; 

2) nie wyznacza się terenów, których zabudowa i zainwestowanie jest uwarunkowane wcześniejszym 
dokonaniem scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 

3) podział nieruchomości musi zapewnić: 

a) dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez dojazd niewydzielony, 

b) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych i dojazdów 
nie wydzielonych (wydzielanych w ramach podziału geodezyjnego) nie może być mniejszy niż 60 stopni 
oraz nie większy niż 120 stopni; 

4) nie ustala się wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych; wielkości te powinny być dostosowane 
do rodzaju inwestycji i możliwości obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury (w tym minimalnego 
wskaźnika miejsc parkingowych). 

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania 
przestrzeni publicznych oraz sposób i termin tymczasowego użytkowania i zagospodarowania 
w obszarze objętym planem: 

1) kształtowania zabudowy i zagospodarowania zgodnie z wskaźnikami i parametrami ustalonymi w planie, 
w sposób kompleksowy, przy zapewnieniu pełnej obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury; 

2) zapewnienia wysokiej estetyki wykończeniowej budynków, przy zachowaniu jednakowych materiałów 
wykończeniowych lub kolorystyki na poszczególnych budynkach w ramach działki lub działek 
budowlanych; 

3) dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów i urządzeń tymczasowych dla realizacji inwestycji ustalonych w planie, 

b) tablic informacyjnych nie imitujących światła w miejscach widocznych z powiatowej drogi klasy 
lokalnej, zlokalizowanej poza południową granicą obszaru planu, o maksymalnych wymiarach 2 m x 
1,5 m; 

4) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz blachy falistej 
i trapezowej; 

5) w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się kształtowanie terenów komunikacji kołowej, 
parkingów, komunikacji pieszej z zapewnieniem rozwiązań uwzględniających potrzeby osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 10. Obszar objęty planem położony jest w całości w rejonie, gdzie nie występują: 

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

2) tereny górnicze; 

3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych; 

4) obszary związane z prawnymi formami ochrony przyrody; 

5) obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków ( w tym szczególnie obiekty wpisane do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków, strefy ochrony konserwatorskiej, stanowiska archeologiczne), dobra kultury 
współczesnej z zastrzeżeniem § 11 pkt 9. 

§ 11. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

w obszarze objętym planem : 

1) wykorzystanie gruntów w terenie przeznaczonym do zainwestowania zgodnie ze wskaźnikiem terenu 
biologicznie czynnego oraz wskaźnikiem powierzchni zabudowy - wyznaczonymi dla terenu zbiórki 
odpadów, oznaczonego symbolem O; 
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2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków opadowych poprzez studnie chłonne i bezpośrednio do 
ziemi; 

3) nakaz stosowania urządzeń oczyszczających w systemach odprowadzania wód opadowych i roztopowych; 

4) nakaz ochrony wód podziemnych w działaniach inwestycyjnych; 

5) zachowania zasady, aby uciążliwość wynikająca z działalności inwestycji nie wykraczała poza granice 
terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia 
obowiązujących standardów jakości środowiska; 

6) preferowane zaopatrzenie w ciepło w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia 
elektryczna); 

7) obszar objęty planem zlokalizowany jest w terenie szkodliwych wpływów poeksploatacyjnych (tereny 
pogórnicze) od Kopalni Soli „Wieliczka”; w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy, w strefach 
występowania szkodliwych wpływów poeksploatacyjnych (granica terenu pogórniczego), określić 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) obszar objęty planem zlokalizowany jest w granicach obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO; 

9) obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu projektowanego obszaru ochronnego zbiornika GZWP 
451 Subzbiornik Bogucice. 

§ 12. 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. 

2. Jako generalne zasady obowiązujące w obszarze opracowania ustala się: 

1) utrzymanie istniejących sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy, 
w tym zmiany lokalizacji; 

2) uściślenie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej następować będzie na etapie wydawania 
decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji; 

3) dopuszcza się lokalizowanie i przebudowę nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla realizacji inwestycji zlokalizowanych na tym terenie; 

4) w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych od budynków obowiązują przepisy 
odrębne w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych; 

5) szczegółowe rozwiązania będą przedmiotem projektów zagospodarowania terenu wykonywanych na etapie 
projektowania inwestycyjnego w oparciu o warunki techniczne określone zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodę następować będzie z sieci wodociągowej istniejącej, zlokalizowanej poza 
granicami obszaru objętego planem. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną następować będzie z istniejącej na terenie linii niskiego napięcia lub, 
w zależności od mocy, z projektowanej linii niskiego lub średniego napięcia. 

5. Zapotrzebowanie w gaz następować będzie oparciu o istniejącą sieć gazową średniego ciśnienia 
zlokalizowaną poza granicami obszaru objętego planem. 

6. Zaopatrzenie w ciepło następować będzie w oparciu o indywidualne źródła ciepła, w oparciu o paliwa 
ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna). 

7. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie telekomunikacji następować będzie w oparciu o istniejącą 
i planowaną infrastrukturę telekomunikacyjną, z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu wspierania 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 
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Rozdział 3. 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania – ustalenia szczegółowe 
 

§ 13. 1. Określone w Rozdziale III ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich 
zagospodarowania obejmują: 

1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6; 

2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 7; 

3) warunki lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. 

2. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
o których mowa w § 5 pkt 2. 

3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się 
w przeznaczeniu podstawowym oraz – przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą i przy spełnieniu 
wymogów przepisów odrębnych – na cele określone dla przeznaczenia dopuszczalnego. 

4. Nie wyznacza się na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy; obiekty budowlane należy 
lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 14. 1. Wyznacza się TEREN ZBIÓRKI ODPADÓW, oznaczony na rysunku planu symbolem O. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu O są: 

1) obiekty i urządzenia w zakresie systemu gospodarki odpadami tj.: przeznaczone pod zbiórkę odpadów, ich 
magazynowanie i segregowanie; 

2) obiekty zaplecza administracyjnego, dla obsługi funkcji, o której mowa w pkt. 1; 

3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie, o której mowa w pkt. 1 i 2 i funkcjonalnie z nią 
związane, w tym: 

a) budynki garażowe i gospodarcze, 

b) zieleń urządzona, 

c) niewydzielone na rysunku planu dojazdy, dojścia do budynków i urządzeń, miejsca  postojowe, 

d) obiekty małej architektury, 

e) ogrodzenie, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej nie wymienionych w ust. 2 pkt. 3 lit. e. 

4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie dopuszczalne, o którym mowa w ust. 3, nie może stanowić więcej niż 10% powierzchni 
terenu zbiórki odpadów; 

2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1; 

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5; 

4) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 2%; 

5) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być wyższy niż 30%; 

6) wysokość zabudowy nie może przekraczać 16m; 

7) należy stosować dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 12˚ do 45˚, dachy płaskie lub kolebkowe; 

8) należy kształtować tereny zieleni urządzonej, o charakterze izolującym, na obrzeżach terenu zbiórki 
odpadów, po stronie wschodniej, południowej i południowo zachodniej; 

9) teren należy właściwie wyposażyć i zabezpieczyć przed uciążliwymi oddziaływaniami na środowisko, 
w tym wyposażyć w zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód i gleb, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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10) dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, 
przy zachowaniu wskaźników i parametrów określonych planem; 

11) ustala się minimalną ilość miejsc postojowych: 

a) dla obiektów zaplecza administracyjnego wymagane jest 1 miejsce postojowe na 20m2 powierzchni 
użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej), ale 
nie mniej niż 5 miejsc postojowych, 

b) dla obiektów typu hale magazynowe i składowe – 4 miejsca postojowe na 1000m² powierzchni 
użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (socjalnej, technicznej), 

c) 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; 

12) miejsca postojowe, o których mowa w pkt. 11, należy realizować jako miejsca postojowe naziemne lub 
miejsca postojowe w garażach; 

13) teren będzie obsługiwany komunikacyjnie bezpośrednio z istniejącej drogi powiatowej – ul. Jedynaka, 
zlokalizowanej poza południowa granicą planu. 

§ 15. 1. Wyznacza się TEREN ZIELENI IZOLACYJNEJ, oznaczony na rysunku planu symbolem ZI. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleń izolacyjna wysoka ograniczająca niekorzystny wpływ 
działalności na terenie zbiórki odpadów oznaczonym symbolem O na tereny mieszkaniowo – usługowe, 
zlokalizowane na północ od obszaru objętego planem. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu ustaleń przepisów odrębnych. 

4. Przeznaczenie dopuszczalne, o którym mowa w ust. 3, nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni 
terenu ZI. 

 
Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 
 

§ 16. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 

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

  
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLV/600/2014 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 

 
* 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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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce: Tadeusz Luraniec 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/600/2014 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka obszar „A” 

(dotyczącego terenu w Wieliczce przy ul. Jedynaka, obejmującego działki nr 261/17, 261/18, 261/19 
i 261/20; przed zatwierdzonym w 2014 r. podziałem geodezyjnym w/w teren był oznaczony jako działki 

o numerach 261/11 i 261/12). 

Stwierdza się, że w okresie od 14 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r., wyznaczonym zgodnie 
z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu. Tym 
samym brak jest podstaw do podejmowania rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 tej ustawy. 

  
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/600/2014 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY WIELICZKA OBSZAR „A” 

I.   Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu 

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej obszaru zmiany planu 
zostały określone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tj. w uchwale 
Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie uchwalenia planu. 

W zakresie należącym do zadań własnych Gminy Wieliczka zapisano w planie następujące inwestycje 
infrastrukturalne: 

1. Przebudowa, rozbudowa i budowa systemów infrastruktury technicznej obejmujących: 

1) Zaopatrzenie w wodę: 

a) utrzymany zostanie dotychczasowy sposób zaopatrzenia w wodę w oparciu o sieć wodociągową 
istniejącą, zlokalizowaną poza granicami obszaru objętego planem, z możliwością rozbudowy 
i przebudowy istniejących sieci, urządzeń i obiektów. 

2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu odprowadzenia ścieków, z możliwością rozbudowy i przebudowy 
istniejących sieci, urządzeń i obiektów, 

b) na obszarze objętym planem przestrzegany będzie obowiązek ochrony wód podziemnych w działaniach 
inwestycyjnych poprzez: 

- stosowanie urządzeń oczyszczających w systemach odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, 
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- zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków opadowych poprzez studnie chłonne 
i bezpośrednio do ziemi. 

 

II. 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; 

2) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy 

w ramach m.in.: 

a) dotacji samorządu województwa, 

b) dotacji unijnych, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) innych kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych. 

 

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Gminy 

Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania i koordynowania zakresu 

i finansowania inwestycji, dokonane z uwzględnieniem dokumentów 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 Wieliczka - nie wymagają wprowadzania zmian do 
niniejszego rozstrzygnięcia. 

Przewidywane terminy realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasady ich finansowania realizowane będą w zależności od możliwości finansowych gminy. 

  
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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