
 

 

UCHWAŁA∗ NR XVI/165/2013 

RADY GMINY KOSZYCE 

z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Koszyce, 
Włostowice i Sokołowice w gminie Koszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 5  ustawy z dnia 8  marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r.Nr142 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 (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),  

po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszyce, uchwalonego Uchwałą Nr XV/132/2000 Rady Gminy 

Koszyce z dnia 28 czerwca 2000 r. z późn. zmianą, Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Koszyce, 

Włostowice i Sokołowice w gminie Koszyce, uchwalonego Uchwałą Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce 

z dnia 24 marca 2004 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 92 poz. 1257), zwaną 

dalej zmianą planu.  

2. Zmiana planu obejmuje obszary o łącznej powierzchni 23 ha, położone w Koszycach i Włostowicach, 

w granicach określonych Uchwałą Nr XI/115/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: 

Koszyce, Włostowice i Sokołowice w gminie Koszyce.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1  – rysunek zmiany planu w skali 1:2000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały, 

w skład którego wchodzą:  

a) arkusz nr 1  – dla obszaru o powierzchni ok. 19 ha położonego we Włostowicach,  

b) arkusz nr 2  – dla obszaru o powierzchni ok. 4  ha położonego w Koszycach; 

2) załącznik nr 2  – rysunek planu zmienianego, określonego w ust. 1, z naniesioną granicą zmiany - 

bezskalowy;  

3) załącznik nr 3  – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

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

§ 2. Zmiana planu obejmuje:  

1) zmiany w części tekstowej Uchwały Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 marca 2004 r., 

dotyczące wprowadzenia dla obszarów objętych niniejszą zmianą:  

a) zapisów określających geometrię i pokrycie dachów – w obrębie całego planu,  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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b) zapisów określających warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla terenów 

oznaczonych symbolami:  

- 1.4.RM, 1.15.RM, 1.16.RM, 1.17.RM, 2.6.MN, 14.10.R, 14.11.R, 14.12.Rzz i 14.13.Rzz  

we Włostowicach,  

- 3.15.MU i 3.16.MU w Koszycach; 

2) zmiany w rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1  do Uchwały Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce 

z dnia 24 marca 2004 r., polegające na:  

a) zmianie oznaczenia części terenów 1.2.RM na 1.15.RM i 1.4.RM na 1.16.RM,  

b) zmianie przeznaczenia i oznaczenia:  

- części terenów 14.1.R na 14.10.R i 14.2.R na 14.11.R,  

- części terenu 14.1.R na 14.12.Rzz,  

- części terenu 14.2.R na 14.13.Rzz i 1.17.RM,  

- terenu 2.9.MN na 3.15.MU,  

- terenu 1.10.RM na 3.16.MU, 

c) wprowadzeniu:  

- linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

- nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

§ 3. Po § 3  dodaje się § 3a w brzmieniu:  

„Ilekroć w ustaleniach dla terenów 1.4.RM, 1.15.RM, 1.16.RM, 1.17.RM, 2.6.MN, 3.15.MU, 3.16.MU, 
14.10.R, 14.11.R, 14.12.Rzz i 14.13.Rzz jest mowa o: 

1) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania 
terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być 
podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczone; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana 
elewacja projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej długości, bez prawa jej przekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, 
daszka wykusza, tarasu, ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji, przy czym elementy te 
nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2  m; 

3) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, 
mierzonych po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, do powierzchni działki budowlanej; 

4) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażoną w procentach wielkość 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej; 

5) usługach komercyjnych – rozumie się przez to usługi i urządzenia usługowe  

w zakresie: handlu, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeń, edukacji, administracji 
gospodarczej, obsługi komunikacji oraz inne usługi o zbliżonym charakterze, w obiektach 
wolnostojących lub w wydzielonych lokalach użytkowych; 

6) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 100 m2, 
usługi dla ludności oraz drobne rzemiosło, z wyłączeniem gastronomii, w obiektach wolnostojących  
lub w wydzielonych lokalach użytkowych; 

7) drobnej wytwórczości – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją oraz 
rzemiosłem, nie stwarzającą uciążliwości i nie kolidującą z funkcją terenów, w których jest realizowana; 

8) obiekcie agroturystycznym – należy przez to rozumieć budynek stały, usytuowany  

w zabudowie zagrodowej, przeznaczony do świadczenia przez rolnika usług turystycznych – stosownie  
do przepisów o usługach turystycznych i o swobodzie działalności gospodarczej; 
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9) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi  
na rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obiektom i terenom dostęp do dróg 
publicznych; 

10) obszarze zagrożonym powodzią – należy przez to rozumieć obszar oznaczony na rysunku planu, 
wyznaczony z na podstawie opracowania ekofizjograficznego wg Planu operacyjnego, określającego 
granicę zalewu wodą stuletnią q=1% od Wisły; 

11) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych - należy przez to rozumieć elementy reklamowe - 
wolnostojące lub umieszczone na obiekcie budowlanym:  

a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji) większej niż 6,0 m2, 

b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 2,0 m, o wysokości 
najwyższej krawędzi elementu przekraczającej 2,5 m od poziomu przyległego terenu, 

c) słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 4,0 m od poziomu przyległego terenu.”. 

§ 4. 1. W § 6  ust 2  tiret 3  otrzymuje brzmienie:  

„- geometria i pokrycie dachów: stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym 
nachyleniu połaci dachowej: 

- 20º-40º - dla zabudowy mieszkaniowej, 

- 15º-35º - dla obiektów gospodarczych, garażowych i usługowych, 

- 0º-35º - dla obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych; dopuszcza się dachy jednospadowe 
oraz w formie łuku, zachować jednorodność formy dachu w ramach jednego budynku, dopuszcza się 
kontynuację istniejącej formy dachu w przypadku rozbudowy  

i nadbudowy budynku, dopuszcza się realizację tarasów na części budynków, w przypadku dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych stosować dachówki lub inne materiały i elementy o fakturze 
dachówek, w kolorach czerwieni, brązu, szarości i ich odcieni; ustalenia te nie dotyczą obiektów 
produkcyjnych, składowych i magazynowych, zakaz stosowania materiałów typu papa, dopuszcza się 
montaż kolektorów słonecznych na połaciach dachu, możliwość stosowania okien połaciowych  
lub lukarn, w przypadku stosowania lukarn wymagana jedna forma lukarn w obrębie bryły budynku, 
nawiązująca do podstawowej formy dachu.”. 

2. W § 6  wprowadza się ust. 3  i 4  w brzmieniu:  

„3. Ustalenia zawarte w ust. 1  nie dotyczą terenów o symbolach: 1.4.RM, 1.15.RM, 1.16.RM, 1.17.RM, 
2.6.MN, 3.15.MU i 3.16.MU. 

4. Warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla terenów określonych w ust. 3  ustala 
się w rozdziale 3  w § 7  i § 7a." 

3. W § 7  w tekście dotyczącym:  

1) 1.RM - terenów zabudowy zagrodowej – wyrazy „1.1-12.RM” zastępuje się wyrazami „1.1-9.RM, 

1.11-12.RM, 1.15.RM i 1.16.RM”;”. 

2) 2.MN - terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyrazy „2.5-9.MN” zastępuje się wyrazami 

„2.5-8.MN”;  

3) 14.R - terenów rolniczych – wyrazy „14.1-6.R” zastępuje się wyrazami „14.3-6.R”. 

4. W § 7 dla terenów 1.RM - do zasad zabudowy i zagospodarowania terenu dodaje się tiret 6 w brzmieniu:  

„- dla terenów 1.4.RM, 1.15.RM i 1.16.RM ustala się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

a) minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych – 700 m², 

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:  

- minimalny – 0,1, 

- maksymalny – 0,6, 
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c) wysokość budynków:  

- mieszkalnych, usługowych i agroturystycznych – do 9  m, 

- garażowych, gospodarczych – 7m, 

- magazynowych i inwentarskich – do 11 m, 

d) maksymalna szerokość elewacji budynków – 20 m, 

e) zachować minimum 50 % powierzchni biologicznie czynnej, 

f) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych:  

- dla zabudowy mieszkaniowej - 1  miejsce postojowe na 1  mieszkanie, nie wliczając miejsc 
garażowych, 

- dla obiektów usługowych - 1  miejsce postojowe na 25 m2powierzchni użytkowej.”.”. 

5. W § 7  dla terenów 2. MN - do zasad zabudowy i zagospodarowania terenu dodaje się tiret 6  

w brzmieniu:  

„- dla terenu 2.6.MN ustala się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 55%, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy:  

- minimalny – 0,2, 

- maksymalny – 0,8, 

c) wysokość budynków – do 9  m, 

d) maksymalna szerokość elewacji budynków – 18 m; dopuszcza się zwiększenie szerokości elewacji  
do 20 m w przypadku realizacji budynku garażowego jako dobudowanego do budynku mieszkalnego, 

e) zachować minimum 35 % powierzchni biologicznie czynnej, 

f) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych:  

- dla zabudowy mieszkaniowej - 1  miejsce postojowe na 1  mieszkanie, nie wliczając miejsc 
garażowych, 

- dla obiektu usługowego - 1  miejsce postojowe na 25 m2powierzchni użytkowej.”.”. 

§ 5. 1. Po § 7  wprowadza się § 7a w brzmieniu:  

1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem 17.RMz podstawowym 
przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową.  

1) Poza przeznaczeniem podstawowym w terenie wyznaczonym w ust. 1  dopuszcza się:  

a) usługi podstawowe i agroturystyczne, 

b) drobną wytwórczość, 

c) garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony, w ilości nie więcej niż  

2 stanowiska, 

d) zieleń urządzoną, 

e) obiekty małej architektury, zadaszenia i wiaty, 

f) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

g) dojazdy i dojścia; 

2) W terenie wyznaczonym w ust. 1  ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy:  

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%, 
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b) wskaźnik intensywności zabudowy:  

- minimalny – 0,1, 

- maksymalny – 0,6, 

c) wysokość budynków:  

- mieszkalnych, usługowych i agroturystycznych – do 9  m, 

- garażowych, gospodarczych, obiektów drobnej wytwórczości – do 7  m, 

- magazynowych i inwentarskich – do 11 m, 

d) maksymalna szerokość elewacji budynków – 20 m, 

e) zachować minimum 50 % powierzchni biologicznie czynnej, 

f) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych:  

- dla zabudowy mieszkaniowej - 1  miejsce postojowe na 1  mieszkanie, nie wliczając miejsc 
garażowych, 

- dla obiektów usługowych - 1  miejsce postojowe na 25 m2powierzchni użytkowej, 

- dla drobnej wytwórczości - 1  miejsce postojowe na 3  zatrudnionych, 

g) dojazdy niewydzielone, niezbędne dla obsługi komunikacyjnej poszczególnych działek pod zabudowę, 
zapewniające dostęp do dróg publicznych, należy wytyczać w sposób uwzględniający obsługę terenów 
znajdujących się w sąsiedztwie, zgodnie z ustaleniami planu oraz z uwzględnieniem możliwości 
prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego terenu i zapewnienia dostępu służb ratowniczych; 

3) W terenie wyznaczonym w ust. 1  obowiązuje:  

a) zakaz:  

- realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z płyt 
blaszanych, 

- lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, 

- realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów na czas budowy, 

b) nakaz zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej. 

2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 
3.15.MU, 3.16.MUz podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi komercyjne.  

1) Poza podstawowym przeznaczeniem w terenach wyznaczonych w ust. 2  dopuszcza się:  

a) obiekty drobnej wytwórczości, 

b) garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony, w ilości nie więcej niż  

2 stanowiska, 

c) zieleń urządzoną, 

d) obiekty małej architektury, zadaszenia i wiaty, 

e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

f) dojazdy i dojścia; 

2) W terenach wyznaczonych w ust. 2  ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy:  

a) minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych – 700 m², 

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50 %, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:  
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- minimalny – 0,1, 

- maksymalny – 0,9, 

d) wysokość budynków:  

- mieszkalnych i usługowych – do 11,0 m, 

- obiektów, o których mowa w pkt. 1  lit. a i b – do 7  m, 

g) maksymalna szerokość elewacji budynków – 18 m, dopuszcza się zwiększenie szerokości elewacji  
do 22 m w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej lub budynku garażowego jako dobudowanego  
do budynku mieszkalnego, 

e) zachować minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej, 

f) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych:  

- dla zabudowy mieszkaniowej - 1  miejsce postojowe na 1  mieszkanie, nie wliczając miejsc 
garażowych, 

- dla obiektów usługowych - 1  miejsce postojowe na 25 m2powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów drobnej wytwórczości - 1  miejsce postojowe na 3  zatrudnionych; 

3) W terenach wyznaczonych w ust. 2  obowiązuje:  

a) zakaz:  

- realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z płyt 
blaszanych, 

- lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, 

- realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów na czas budowy, 

b) nakaz zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku - jak dla terenów przeznaczonych  
na cele mieszkaniowo - usługowe. 

3. Wyznacza się tereny upraw rolnych oznaczone na rysunku planu symbolami 14.10.R, 14.11.Rz 
podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.  

1) Poza podstawowym przeznaczeniem w terenie wyznaczonym w ust. 3  dopuszcza się:  

a) w terenie 14.11.R zabudowę zagrodową, w pasie o szerokości do 25 metrów bezpośrednio przylegającym 
do terenów 1.16.RM, 1.4.RM, 1.17.RM, 

b) urządzenia hydrotechniczne zapewniające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz urządzenia służące 
regulacji i utrzymaniu wód, 

c) zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż ciągów komunikacyjnych i cieków wodnych, 

d) dojazdy, dojścia, ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne; 

2) W terenach wyznaczonych w ust. 3  obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy trwale związanej z gruntem,  
za wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 1  lit. a i b; 

3) Realizacja zabudowy zagrodowej, o której mowa w punkcie 1  lit. a na warunkach jak dla terenu 1.17.RM, 
określonych w ust. 1. budynki realizować z wysokim poziomem parteru – min. 0,5 m. 

4. Wyznacza się tereny upraw rolnych w obszarze zagrożenia powodzią oznaczone na rysunku planu 
symbolami 14.12.Rzz, 14.13.Rzzz podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.  

1) Poza podstawowym przeznaczeniem w terenie wyznaczonym w ust. 4  dopuszcza się:  

a) urządzenia hydrotechniczne zapewniające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz urządzenia służące 
regulacji i utrzymaniu wód zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż ciągów komunikacyjnych i cieków 
wodnych, 

b) dojazdy, dojścia, ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne; 
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2) W terenach wyznaczonych w ust. 4  obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy trwale związanej z gruntem,  
za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 1  lit. a. 

§ 6. 1. W § 8  wprowadza się punkt 9  w brzmieniu:  

„9) Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla terenów 
o symbolach: 1.4.RM, 1.15.RM, 1.16.RM, 1.17.RM, 2.6.MN, 3.15.MU, 3.16.MU, 14.10.R i 14.11.R:  

a) w zakresie gospodarki odpadami- nakaz prowadzenia gospodarki odpadami na zasadach 
obowiązujących w gminie Koszyce, 

b) w zakresie zaopatrzenia w wodę- doprowadzenie wody z ujęcia brzegowego na rzece Nidzie 
poprzez istniejące wodociągi rozdzielcze Ø100, 

c) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych- odprowadzenie ścieków sanitarnych  
do oczyszczalni ścieków we Włostowicach poprzez istniejącą sieć kanalizacji rozdzielczej oraz 
kolektory zbiorcze Ø200 biegnące wzdłuż ul. 3-go Maja (fragment drogi krajowej nr 79),  
po wschodniej stronie terenu 3.16.MU, wzdłuż drogi powiatowej K1274 Proszowice – Koszyce 
i ul. Czystej oraz wzdłuż drogi gminnej K160058 Włostowice do łąk, 

d) w zakresie odprowadzania wód deszczowych:  

- odprowadzenie wód opadowych poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. 3-go 
Maja (fragment drogi krajowej nr 79) i części drogi powiatowej K1274 Proszowice – Koszyce 
oraz do rowów przydrożnych wzdłuż ul. Czystej i drogi gminnej K160058 Włostowice do łąk, 

- w  przypadku realizacji parkingów i placów o powierzchni utwardzonej powyżej 
100 m2obowiązek realizacji kanalizacji opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi 
oczyszczenie wód, 

e) w zakresie zaopatrzenia w gaz- zaopatrzenie w gaz ziemny indywidualnie  

z przydomowych zbiorników propan butan oraz butli gazowych, 

f) w zakresie infrastruktury energetycznej:  

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 
niskiego i średniego napięcia, 

- w terenach 1.15.RM, 1.16.RM i 14.11.R należy zachować pasy techniczne od istniejącej sieci 
elektroenergetycznej średniego napięcia, oznaczonej na rysunku planu, 

- dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci, w tym jej skablowanie ziemne, lokalizację nowych 
stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilających SN pod warunkiem, że nie będą naruszać 
pozostałych ustaleń planu, 

g) w zakresie zaopatrzenia w ciepło- ogrzewanie obiektów mieszkaniowych jednorodzinnych 
i usługowych w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu paliw - mediów 
przyjaznych środowisku, nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń 
powietrza, 

h) w zakresie infrastruktury teletechnicznej:  

- zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci, 

- projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową lub bezprzewodową wraz 
z urządzeniami radiowego systemu dostępowego, 

- w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami 
planu.”.”. 

2. Po § 9  wprowadza się § 9a w brzmieniu:  

„Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a właściciel  
lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość – ustala się jednorazową opłatę w stosunku 
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości: 
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- dla terenów o symbolach: 1.4.RM, 1.15.RM, 1.16.RM, 1.17.RM ,2.6.MN, 3.15.MU, 3.16.MU – 
w wysokości 15 %, 

- dla terenu o symbolu 14.11.R – w wysokości 5  %.”. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszyce.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Koszyce 

Tadeusz Nawrot 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/165/2013 

Rady Gminy Koszyce 

z dnia 26 czerwca 2013 roku 

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DLA CZĘŚCI WSI: KOSZYCE, WŁOSTOWICE I SOKOŁOWICE W GMINIE KOSZYCE 
 

RYSUNEK ZMIANY PLANU W SKALI 1:2000* - ARKUSZ 1 
 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

 

1 2 3 4 
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Przewodniczący Rady Gminy Koszyce 

Tadeusz Nawrot 
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DLA CZĘŚCI WSI: KOSZYCE, WŁOSTOWICE I SOKOŁOWICE W GMINIE KOSZYCE 
 

RYSUNEK ZMIANY PLANU W SKALI 1:2000* - ARKUSZ 2 
 

 
 

* 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 Gminy Koszyce 

Tadeusz Nawrot 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/165/2013 

Rady Gminy Koszyce 

z dnia 26 czerwca 2013 roku 
 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DLA CZĘŚCI WSI: KOSZYCE, WŁOSTOWICE I SOKOŁOWICE W GMINIE KOSZYCE 
 

RYSUNEK PLANU ZMIENIANEGO - BEZSKALOWY 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce 

Tadeusz Nawrot 
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Załącznik Nr 3   
do Uchwały Nr XVI/165/2013  

Rady Gminy Koszyce  

z dnia 26 czerwca 2013 r.  

 

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 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 Koszyce rozstrzyga o sposobie realizacji 

zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Koszyce,  

dla części wsi: Koszyce, Włostowice i Sokołowice, 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 Gminy Koszyce 

Tadeusz Nawrot 
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