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UCHWAŁA NR VI/75/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – 
obszar „B”, obejmującego działki połoŊone w miejscowoņci Kokotów, gmina Wieliczka, oznaczone w ewidencji 

gruntów numerem 581/5 i 581/6 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co 
następuje:  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Wielicz-
ka – obszar „B”, obejmującego działki położone 
w miejscowości Kokotów, gmina Wieliczka, ozna-
czone w ewidencji gruntów numerem 581/5 
i 581/6, uchwalonego uchwałą Nr XLV/334/05 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r., 
zwaną dalej „planem”, po stwierdzeniu jej zgod-
ności z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Wieliczka. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określo-
ne zostały w załączniku graficznym do uchwały 
Nr XLII/660/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 
16 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 
– obszar „B”, obejmującego działki położone 
w miejscowości Kokotów, gmina Wieliczka, ozna-
czone w ewidencji gruntów numerem 581/5 
i 581/6. 

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 
1,57 ha. 

§ 2.  

1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści 
uchwały oraz części graficznej planu. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) część graficzna planu, obejmująca: 
a) rysunek planu w skali 1: 1000 „Przeznaczenie 

i warunki zagospodarowania terenów”, sta-
nowiący załącznik nr 1 do uchwały, ustalający 
przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenów, 

2) załączniki, nie będące ustaleniami planu: 
a) załącznik nr 2 - w sprawie uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego,  

b) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych.  

 
 
 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 3. Podstawowym celem planu jest stworzenie 
prawnych warunków dla zagospodarowania prze-
strzennego obszaru w zgodności z wymogami kształ-
towania ładu przestrzennego i wymogami zrównowa-
żonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Wieliczka, zwanym dalej 
„Studium”, a w szczególności: 

1) koncentrowania zabudowy produkcyjno - usługo-
wej o charakterze wielofunkcyjnym, w sąsiedztwie 
realizowanej autostrady; 

2) uzupełniania lub wprowadzania zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej w terenach zabudowy wyzna-
czonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do dnia wejścia 
w życie niniejszej uchwały oraz wprowadzania za-
budowy na terenach nowowyznaczonych w Stu-
dium dla rozwoju takich funkcji. 

§ 4.  

1. Ustalenia planu, stanowiące treść uchwały, odno-
szą 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 - zawarte 

w Rozdziale II; 
3) przeznaczenie i warunki zagospodarowania te-

renów – ustalenia szczegółowe - zawarte 
w Rozdziale III; 

4) przepisy końcowe - zawarte w Rozdziale IV. 

3. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w części gra-
ficznej obowiązują łącznie. 

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

§ 5.  

1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu wyzna-
czonymi na rysunku planu są: 

1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu; 
3) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym 

i dopuszczalnym, oznaczone następującymi 
symbolami identyfikacyjnymi: 
a) PU – tereny zabudowy produkcyjno – usłu-

gowej, składów i magazynów, 
b) U – teren zabudowy usługowej, 
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c) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 

d) Z– teren zieleni nieurządzonej, 
e) KDD – teren drogi publicznej dojazdowej; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – oznaczają li-
nię, poza którą nie można sytuować nowych 
i rozbudowywanych budynków, tj. budynki 
mogą być sytuowane w tej linii lub w głąb te-
renu. 

2. Elementami oznaczonymi na rysunku planu, wyni-
kającymi z wymogów przepisów odrębnych są: 

1) stanowisko archeologiczne, dla którego ustala 
się działania w celu ochrony wartości zabytko-
wych i kulturowych, o których mowa w § 11; 

2) zasięg ponadnormatywnego oddziaływania au-
tostrady na środowisko - o którym mowa w § 9 
ust. 2 pkt 2: 
a) strefa zagrożeń o zasięgu 50 m od krawędzi 

jezdni, 
b) uciążliwości o zasięgu 150 m od krawędzi 

jezdni. 

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

1) planie – zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania 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 wyko-
nawczymi; 

5) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami/; w brzmieniu według stanu 
prawnego przed dniem 21 października 2010 r., to 
jest dniem wejścia w życie zmiany tej ustawy 
uchwalonej 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 130, 
poz. 871); 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało usta-
lone planem jako dominujące na terenie wyznaczo-
nym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i określone w Rozdziale III uchwały; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawo-
we, który dopuszczony został na wyznaczonym te-
renie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawo-
wego, na warunkach określonych w Rozdziale III 
uchwały; 

8) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to ro-
zumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu istniejące i projektowane drogi we-
wnętrzne, dojazdy i dojścia niezbędne dla zapew-
nienia prawidłowej obsługi obiektów z zakresu 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, 
których przebieg należy określić na etapie sporzą-
dzania projektu zagospodarowania terenu lub po-
działu nieruchomości w rozumieniu przepisów od-
rębnych; 

9) usługach – należy przez to rozumieć usługi 
z zakresu handlu detalicznego i hurtowego, ga-
stronomii, hotelarstwa, rzemiosła usługowego, 

urządzeń i obiektów turystyki (w tym agrotury-
styki), sportu i rekreacji, biurowe i administracji, 
oświaty, instytucje finansowe, biura projektowe 
i badawczo - rozwojowe, lecznictwa, obiektów 
ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali i domów 
pomocy społecznej), przedszkoli, placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, obiektów kultury oraz 
inne usługi o zbliżonym charakterze, np. usługi 
niematerialne (konsultingowe, prawne, reklamo-
we itp.), usługi komunikacji, z wyłączeniem stacji 
paliw; 

10) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nale-
ży przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa 
w przepisach odrębnych; 

11) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynne-
go – należy przez to rozumieć parametr, wyrażo-
ny jako udział procentowy powierzchni terenu 
biologicznie czynnego (w rozumieniu przepisów 
odrębnych) w powierzchni terenu inwestycji; 

12) wskaźniku dopuszczalnej powierzchni zainwesto-
wania – należy przez to rozumieć nieprzekraczal-
ny parametr wykorzystania terenu, wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni zabudowy (liczo-
nej według przepisów odrębnych) oraz po-
wierzchni parkingów, dojść i dojazdów w po-
wierzchni terenu inwestycji; 

13) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczony symbolem literowym, dla którego 
plan określa przeznaczenie i warunki zagospoda-
rowania; 

14) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren 
objęty granicami projektu zagospodarowania te-
renu w rozumieniu przepisów odrębnych, który 
obejmować może działkę ewidencyjną, część 
działki lub zespół działek; 

15) strefie – należy przez to rozumieć obszar oznaczo-
ny na rysunku planu, dla którego w oparciu 
o wymogi przepisów odrębnych obowiązują 
szczególne warunki zagospodarowania 
i użytkowania terenu; 

16) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć: 
ulice, place, skwery, w tym także ogólnie dostęp-
ne otoczenie obiektów usługowych oraz inne te-
reny zieleni ogólnodostępnej. 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozu-
mieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepi-
sach odrębnych. 

 
Rozdział II 

Ustalenia dotyczące całego obszaru planu 

§ 7.  

1. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, 
a także zmiany zagospodarowania oraz użytkowa-
nia terenów i obiektów – nie mogą naruszać: 

1) przepisów odrębnych; 
2) praw właścicieli i użytkowników terenów są-

siadujących; 
3) warunków technicznych, przepisów sanitar-

nych i przeciwpożarowych; 
4) wymagań dotyczących ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony 
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dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej, sposobu zagospodaro-
wania obszaru – określonych w niniejszym 
rozdziale i w Rozdziale III. 

2. Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być 
użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile 
przepisy uchwały nie stanowią inaczej. 

§ 8.  

1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez: 

1) nakazy: 
a) realizacji zagospodarowania i zabudowy 

zgodnie z warunkami ustalonymi w planie, 
przy zachowaniu zasad ochrony środowiska 
ustalonych w planie, 

b) lokalizowania zabudowy zgodnie z wyzna-
czonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, 

c) forma i gabaryty budynków, w terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, 
powinny nawiązywać do form architektury 
tradycyjnej; dopuszcza się możliwość wpro-
wadzenia rozwiązań architektonicznych 
uwzględniających nowoczesne technologie 
w zakresie formy budynku, z zachowaniem 
warunków zawartych w Rozdziale III, 

d) ochrony krajobrazu otwartego, to jest tere-
nów zieleni nad potokiem Zabawka, 

e) zachowania i ochrony stanowiska archeolo-
gicznego, zgodnie z zasadami zawartymi 
w § 11; 

2) zakazy: 
a) lokalizacji obiektów i urządzeń tymczaso-

wych, za wyjątkiem obiektów związanych 
z organizacją imprez masowych oraz sezo-
nowych obiektów handlowych i gastrono-
micznych w terenie zieleni nieurządzonej 
oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem Z, 

b) lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 400m2, 

c) lokalizacji wolnostojących urządzeń rekla-
mowych, 

d) lokalizacji zabudowy poza terenami prze-
znaczonymi do zabudowy i zainwestowa-
nia. 

§ 9.  

1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie, ustalonych na podstawie przepi-
sów odrębnych, poprzez: 

1) nakazy: 
a) wykorzystania gruntów w terenach prze-

znaczonych do zainwestowania zgodnie ze 
wskaźnikami powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego oraz wskaźnikami dopusz-
czalnej powierzchni zainwestowania – wy-
znaczonymi dla poszczególnych terenów, 

b) maksymalnej ochrony zieleni przy podej-
mowaniu działań inwestycyjnych, poprzez 

zachowanie i wkomponowanie drzew 
i zbiorowisk roślinnych w teren inwestycji, 

c) korzystania z zasobów wód zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

d) ochrony rowów odwadniających zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

e) ochrony terenu wzdłuż potoku Zabawka, 
f) budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infra-

struktury elektroenergetyki i telekomunika-
cji zgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach odrębnych, z uwzględnieniem 
ochrony przed polami elektroenergetycz-
nymi, 

g) zachowania zasady, aby uciążliwość wyni-
kająca z działalności obiektów usługowych, 
rzemiosła usługowego i obiektów produk-
cyjnych nie wykraczała poza granice terenu, 
do którego prowadzący działalność ma tytuł 
prawny, a emisje nie powodowały przekro-
czenia obowiązujących standardów jakości 
środowiska, 

h) realizacji dla utwardzonych parkingów 
o pow. powyżej 0,1 ha oraz innych szczel-
nych powierzchni kanalizacji deszczowej 
wyposażonej w osadniki zanieczyszczeń 
i separatory substancji ropopochodnych; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-
sze znacząco i potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko; zakaz nie dotyczy inwe-
stycji komunikacyjnych, infrastruktury tech-
nicznej i inwestycji celu publicznego oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na środowisko lokalizowanych 
w ramach terenu PU. 

2. Oprócz nakazów i zakazów, o których mowa 
w ust.1 ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania terenów: 

1) dopuszcza się magazynowanie odpadów nie-
bezpiecznych na terenie produkcyjno – usłu-
gowym oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem PU, w zamkniętym pomieszczeniu maga-
zynowym, w kontenerach, beczkach, pojemni-
kach, koszach zabezpieczających przed zabru-
dzeniem oraz dostępem osób trzecich; odpady 
należy przekazać do specjalistycznych jedno-
stek, posiadających stosowne pozwolenia do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów nie-
bezpiecznych; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z ustalo-
nego zasięgu (przedstawionego na rysunku 
planu) ponadnormatywnego oddziaływania 
autostrady A4 na środowisko, określonego 
decyzją o lokalizacji autostrady: 
a) w strefie zagrożeń (50m od krawędzi jezd-

ni) niedopuszczalne jest: 
- lokalizowanie obiektów budowlanych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi, 

- prowadzenie gospodarki rolnej, 
z wyjątkiem produkcji roślin nasien-
nych, przemysłowych i gospodarki le-
śnej, 

b) w strefie uciążliwości (150 m od krawędzi 
jezdni): 
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- należy zapewnić skuteczną ochronę 
istniejących obiektów przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi poprzez zastoso-
wanie rozwiązań, środków i urządzeń 
technicznych, pozwalających na mak-
symalną ochronę środowiska 
i zdrowia, tj; ekranów ochronnych, zie-
leni ochronnej lub zieleni osłonowej 
i dotrzymanie obowiązujących norma-
tywów, 

- niedopuszczalna jest lokalizacja no-
wych obiektów budowlanych z po-
mieszczeniami na stały pobyt ludzi 
(z wyłączeniem Miejsc Obsługi Po-
dróżnych) oraz urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych, 

- niedopuszczalne jest prowadzenie 
upraw warzyw i lokalizowanie ogro-
dów działkowych. 

3. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu 
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 451 
Bogucice, którego ochronę uwzględnia się po-
przez poszczególne ustalenia o przeznaczeniach 
terenów i rozwiązaniach z zakresu infrastruktury 
technicznej. 

4. Określa się dopuszczalny poziom hałasu dla terenu 
MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; dla pozostałych terenów nie ustala się 
dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 10. Obszar objęty planem położony jest 
w całości w rejonie, gdzie nie występują obszary 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, tereny górni-
cze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-
nych. 

§ 11.  

1. Na terenie objętym planem występuje stanowisko 
archeologiczne: Kokotów - st. 12 osada z epoki 
neolitu i średniowiecza. 

2. Wszelkie działania inwestycyjne, wymagające pro-
wadzenia robót ziemnych w zasięgu stanowiska 
archeologicznego musza być zgodne z przepisami 
odrębnymi. 

§ 12. Ustala się zasady wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) podstawową przestrzeń publiczną stanowią ulice, 
drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, skwery 
w otoczeniu zabudowy produkcyjnej i usługowej, 
znajdujące się w granicach obszaru objętego pla-
nem; 

2) jako przestrzenie publicznej określa się następujące 
tereny: 
a) zieleni nieurządzonej Z, 
b) usług U, 
c) drogi publicznej KDD, 

3) nakazy: 
a) wykształcenia w ramach planu zagospodarowa-

nia dla terenu U elementów integrujących: dzie-
dzińców, skwerów, 

b) kształtowania pieszej dostępności terenów usłu-
gowych oraz zieleni nieurządzonej z dbałością 
o osoby niepełnosprawne; 

 

4) zakazy: 
a) sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg publicznych 

bliżej niż na wyznaczonych na rysunku planu li-
niach rozgraniczających pasy drogowe, 

b) realizacji elementów uniemożliwiających do-
stępność przestrzeni publicznych. 

§ 13. Ustala się zasady i ogólne warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 

1) na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenia 
i podziały nieruchomości; 

2) szczegółowe warunki podziałów w terenach prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w tym 
minimalne parametry nowo wydzielanych działek 
zawarte są w Rozdziale III; dopuszcza się podziały 
działek o parametrach niższych niż ustalone 
w Rozdziale III jeżeli podziały takie mają na celu 
powiększenie powierzchni działek sąsiednich; 

3) nie wyznacza się terenów, których zabudowa 
i zainwestowanie jest uwarunkowane wcześniej-
szym dokonaniem scalenia i podziału nieruchomo-
ści; 

4) podział nieruchomości musi zapewnić: 
a) dostęp do drogi publicznej z uwzględnieniem 

wymogów przepisów o gospodarce nierucho-
mościami; dostęp ten może być realizowany po-
przez wydzieloną drogę wewnętrzną, drogi do-
jazdowe pieszo - jezdne i dojazdy nie wydzielone 
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu lub 
służebności zgodnie z przepisami odrębnymi, 
przy zapewnieniu minimalnej szerokości drogi 
5 m; dopuszcza się ustanowienie innej służebno-
ści drogowej bez wydzielania działki na ten cel 
jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi we-
wnętrznej z nieruchomości objętej podziałem, 

b) lokalizację budynków z uwzględnieniem nieprze-
kraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na ry-
sunku planu, 

5) nie ustala się wielkości nowo wydzielanych działek 
dla zabudowy usługowej i produkcyjno - usługo-
wej; wielkości te powinny być dostosowane do ro-
dzaju inwestycji i możliwości obsługi w zakresie 
komunikacji i infrastruktury (w tym minimalnego 
wskaźnika miejsc postojowych); 

6) nie ustala się wielkości działek nowo wydzielanych 
pod urządzenia infrastruktury technicznej, garaże, 
obiekty małej architektury; wielkość nowo wydzie-
lanych działek na te cele należy dostosować do po-
trzeb i funkcji takich obiektów i urządzeń. 

§ 14.  

1. Ustala się zasady obsługi obszaru objętego pla-
nem, w tym zasady przebudowy, rozbudowy 
i budowy poszczególnych systemów infrastruktury 
technicznej - w dostosowaniu do potrzeb poszcze-
gólnych rodzajów przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego terenów. 

2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym ob-
szarze opracowania ustala się: 

1) utrzymanie istniejących sieci, urządzeń 
i obiektów uzbrojenia, z możliwością ich roz-
budowy i przebudowy; w tym zmiany lokaliza-
cji; 

2) prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lo-
kalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie li-
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nii rozgraniczających istniejących i projekto-
wanych dróg, ulic, ciągów pieszych i dróg do-
jazdowych pieszo - jezdnych; dopuszcza się 
inny przebieg sieci infrastruktury technicznej, 
pod warunkiem nie naruszania przepisów od-
rębnych oraz pozostałych ustaleń planu; 

3) uściślenie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej następować będzie na etapie 
wydawania decyzji administracyjnych dla po-
szczególnych inwestycji; 

4) dopuszcza się lokalizowanie i przebudowę nie 
wyznaczonych na rysunku planu podziemnych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, nie-
zbędnych dla realizacji inwestycji zlokalizowa-
nych na tym terenie; 

5) w zakresie odległości hydrantów zewnętrz-
nych przeciwpożarowych od budynków obo-
wiązują przepisy odrębne w sprawie przeciw-
pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
przeciwpożarowych. 

3. Zaopatrzenie w wodę zapewnione będzie 
w oparciu o istniejącą w pobliżu sieć wodociągo-
wą. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną następować 
będzie przy zachowaniu i utrzymaniu systemu zasi-
lania elektroenergetycznego istniejącego w oto-
czeniu obszaru objętego planem (stacje transfor-
matorowe, sieci NN); przy projektowaniu zagospo-
darowania poszczególnych działek należy 
uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną 
(m.in. linie elektroenergetyczne) wraz ze strefami 
technicznymi. 

5. W przypadku braku dostatecznej mocy umożliwia-
jącej przyłączenie nowych obiektów dopuszcza się 
rozbudowę sieci średniego napięcia oraz budowę 
nowych stacji transformatorowych. 

6. Zaopatrzenie w gaz następować będzie w oparciu 
o istniejącą w tym rejonie sieć gazową średniego 
ciśnienia. 

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

8. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych 
dopuszcza się stosowanie systemów indywidual-
nych w oparciu o szczelne zbiorniki wybieralne do 
czasu realizacji w tym terenie kanalizacji sanitar-
nej. Wody opadowe do zagospodarowania na te-
renie działki; w przypadku rozbudowy zakładu pro-
dukcyjnego odprowadzenie ścieków oraz wód 
opadowych i roztopowych winno być rozwiązane 
kompleksowo i obejmować również teren istnieją-
cego zakładu zlokalizowanego poza granicą planu. 

9. Ustala się ponadto: 

1) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków 
komunalno-bytowych powstających w budyn-
kach mieszkalnych, gospodarczych i urządze-
niach przemysłowych do wód i gruntu, 
a rolnicze ich wykorzystanie może być dokonane 
jedynie zgodnie z przepisami odrębnymi; ustale-
nie to nie dotyczy otwartych kanałów ścieko-
wych odprowadzających wody opadowe 
z układu komunikacyjnego; 

2) nakaz podczyszczania wód opadowych z tere-
nów utwardzonych (parkingi, place postojowe 
oraz teren produkcji i usług) przed wprowadze-
niem ich do wód powierzchniowych lub gruntu 
dla obszaru objętego rozdzielczym systemem 
kanalizacji. 

10. Obsługa obszaru objętego planem w zakresie 
telekomunikacji następować będzie w oparciu 
o istniejącą i planowaną infrastrukturę teleko-
munikacyjną; z uwzględnieniem przepisów od-
rębnych z zakresu wspierania rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych. 

§ 15. Ustala się prowadzenie gospodarki odpa-
dami zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi, w tym regulacjami obowiązującymi w gminie 
Wieliczka. 

Rozdział III 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów 
– ustalenia szczegółowe 

§ 16.  

1. Określone w Rozdziale III ustalenia dotyczące prze-
znaczenia terenów i warunków ich zagospodaro-
wania 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 rozgraniczają-
cymi, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2. 

3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi moż-
na przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się 
w przeznaczeniu podstawowym oraz - przy do-
chowaniu warunków przewidzianych uchwałą 
i przy spełnieniu wymogów przepisów odrębnych 
- na cele określone dla przeznaczenia dopuszczal-
nego. 

4. Nową i przebudowywaną zabudowę należy reali-
zować z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4; przebieg 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznacza rysu-
nek planu. 

5. Wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne 
linie zabudowy obowiązują w odniesieniu do bu-
dynków i obiektów kubaturowych, z wyłączeniem 
podziemnych obiektów budowlanych. 

6. Tereny pomiędzy linią rozgraniczającą poszczegól-
ne tereny, a nieprzekraczalną linią zabudowy (od 
strony drogi KDD) powinny zostać zagospodaro-
wane jako tereny zieleni, w tym o charakterze izo-
lującym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nie-
ruchomości, miejsc postojowych oraz lokalizacji 
urządzeń budowlanych, o których mowa 
w przepisach odrębnych – związanych z przezna-
czeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu. 
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§ 17.  

1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY MIESZKANIO-
WEJ JEDNORODZINNEJ - MN. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu MN jest: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wol-
nostojąca, bliźniacza i szeregowa, z możliwością 
wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na 
cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębny-
mi; 

2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące 
zabudowie jednorodzinnej i funkcjonalnie z nią 
związane, w tym: 
a) budynki garażowe i gospodarcze, 
b) zieleń przydomowa, 
c) niewydzielone na rysunku planu drogi, do-

jazdy, dojścia do budynków, miejsca posto-
jowe, 

d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instala-

cyjne do budynków, urządzenia służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 

1) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizo-
wanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub 
na odrębnej działce; 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych 
niż wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. e); 

3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

4. Określa się zakres usług zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9, 
z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynika-
jąca z działalności obiektów i urządzeń usługo-
wych, nie wykraczała poza granice terenu, do któ-
rego prowadzący działalność ma tytuł prawny, 
a emisje nie powodowały przekroczenia obowią-
zujących standardów jakości środowiska. 

5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania 
terenu: 

1) łączna powierzchnia zainwestowania z zakresu 
przeznaczenia dopuszczalnego nie może prze-
kroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopusz-
czalnej powierzchni zainwestowania; ogranicze-
nie to nie obejmuje zabudowy usługowej wol-
nostojącej realizowanej na odrębnej działce - 
w takim przypadku obowiązują wskaźniki jak 
w pkt 2 i pkt 3; 

2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwesto-
wania nie może przekroczyć 40%; 

3) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czyn-
nego, nie może być niższy niż 60%; 

4) powierzchnia nowo wydzielonych działek bu-
dowlanych nie może być mniejsza niż: 
a) 600 m² dla zabudowy jednorodzinnej wolno-

stojącej, 
b) 500 m² dla zabudowy jednorodzinnej bliźnia-

czej, 
c) 300 m² dla zabudowy szeregowej; 

5) szerokość nowo wydzielonych działek nie może 
być mniejsza niż: 
a) 16 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnosto-

jącej, 
b) 12 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźnia-

czej, 

c) 8 m dla zabudowy szeregowej, za wyjątkiem 
działek skrajnych, dla których nie określa się 
szerokości frontu działki, ustala się nato-
miast, że minimalna szerokość elewacji fron-
towej budynku na działce narożnej nie może 
być mniejsza niż 8 m; 

6) nie ustala się szczegółowych warunków po-
działu nieruchomości (minimalnych parame-
trów działek) dla działek wydzielanych na cele 
usługowe, wielkość wydzielanych działek 
powinna być dostosowana do rodzaju pro-
wadzonej działalności usługowej z zachowa-
niem przepisów Prawa budowlanego 
i wymogów określonych w planie, w szcze-
gólności zachowania wyznaczonych wskaźni-
ków powierzchni terenu biologicznie czynne-
go i dopuszczalnej powierzchni zainwesto-
wania oraz minimalnego wskaźnika miejsc 
postojowych, 

7) dopuszcza się podział istniejących działek 
o powierzchni mniejszej niż ustalona w pkt 4, 
jeżeli taki podział ma na celu powiększenie 
sąsiednich działek; 

8) w obrębie nowo wydzielonych działek należy 
uwzględnić minimum 1 miejsce postojowe 
lub 1 garaż dla zabudowy mieszkaniowej, 
a ponadto w przypadku wolnostojącej zabu-
dowy usługowej lub usług zlokalizowanych 
w budynku mieszkalnym 1 miejsce postojo-
we na każde 20 m² powierzchni użytkowej 
usług; 

9) wysokość budynków nie może przekraczać: 
a) 11 m dla budynków mieszkalnych jedno-

rodzinnych i usługowych, 
b) 5 m dla budynków garażowych i gospo-

darczych; 
10) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

oraz budynków usługowych należy stosować 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe, 
o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, 
z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geo-
metrii dachów dla zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej i szeregowej; 

11) dla budynków garażowych i gospodarczych 
należy stosować dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe, z dopuszczeniem innej formy 
i kształtu dachu; 

12) jako pokrycie dachu dwuspadowego i wielo-
spadowego, należy stosować dachówkę lub 
materiały imitujące dachówkę, o kolorystyce 
ciemnej; 

13) kolorystykę elewacji należy stosować 
w barwach jasnych, stonowanych. 

§ 18.  

1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ - 
U. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu U jest: 

1) zabudowa usługowa z zakresu m.in.: handlu de-
talicznego i hurtowego (w tym składy 
i magazyny), hotelarstwa, gastronomii, obiektów 
biurowych, konferencyjnych i wystawienniczych, 
rzemiosła usługowego, itp.; 
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2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące za-
budowie, o której mowa w pkt 1 i funkcjonalnie 
z nią związane, w tym: 
a) budynki garażowe i gospodarcze, 
b) zieleń przybudynkowa, 
c) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojaz-

dy, dojścia do budynków, miejsca postojowe, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyj-

ne do budynków, urządzenia służące oczysz-
czaniu lub gromadzeniu ścieków. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 

1) usług sportu i rekreacji wraz z obiektami i urzą-
dzeniami związanymi z ich obsługą; 

2) zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio związa-
nej z obsługą i dozorem obiektów z zakresu 
przeznaczenia podstawowego; 

3) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, nie wymienionych w ust. 2 pkt. 2 lit. e. 

4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania 
terenu: 

1) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń to-
warzyszących w ramach przeznaczenia dopusz-
czalnego jest spełnienie zasady, aby łączna 
powierzchnia terenów związanych z przezna-
czeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej 
niż 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczal-
nej powierzchni zainwestowania; 

2) w ramach lokalizowanego zespołu zabudowy 
usługowej należy ukształtować elementy prze-
strzeni publicznej takie jak skwery, zieleńce 
z małą architekturą; 

3) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwe-
stowania nie może przekroczyć 50%; 

4) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnego nie może być niższy niż 50%; 

5) nie ustala się szczegółowych warunków podzia-
łu nieruchomości (minimalnych parametrów 
działek) dla działek wydzielanych na cele usłu-
gowe, wielkość wydzielanych działek powinna 
być dostosowana do rodzaju prowadzonej dzia-
łalności usługowej z zachowaniem przepisów 
Prawa budowlanego i wymogów określonych 
w planie, w szczególności zachowania wyzna-
czonych wskaźników powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego i dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy oraz minimalnego wskaźnika miejsc 
postojowych; 

6) wysokość budynków nie może przekraczać: 
a) 12 m dla budynków usługowych oraz zabu-

dowy mieszkaniowej bezpośrednio związanej 
z obsługą i dozorem obiektów z zakresu prze-
znaczenia podstawowego, o której mowa 
w ust. 3 pkt 2, 

b) 5 m dla budynków garażowych i gospodar-
czych; 

7) należy stosować dachy płaskie, dwuspadowe 
lub wielospadowe, z dopuszczeniem innych 
dachów w zależności od wymogów technolo-
gicznych obiektów; 

8) budynków: dachy ciemne, elewacje w barwach 
jasnych, stonowanych; 

9) wskaźnik minimalnej ilości miejsc postojowych 
dla zabudowy usługowej 30 miejsc postojo-
wych na 100 stanowisk pracy lub na 100 użyt-
kowników albo 15 miejsc postojowych na każ-
de 1.000 m² powierzchni użytkowej. 

5. Dla części terenu U położonej w obrębie strefy 
uciążliwości od autostrady (150m od krawędzi 
jezdni) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 
2 pkt 2 lit. b. 

§ 19.  

1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY PRODUKCYJNO 
– USŁUGOWEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW - PU. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu PU jest: 

1) zabudowa produkcyjna, produkcyjno – usługo-
wa, usługowa, magazyny, składy; 

2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące 
zabudowie, o której mowa w pkt. 1 i funkcjonal-
nie z nią związane, w tym: 
a) budynki garażowe i gospodarcze, 
b) zieleń przy obiektach, 
c) niewydzielone na rysunku planu drogi, do-

jazdy, dojścia do budynków, miejsca posto-
jowe, 

d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instala-

cyjne do budynków, urządzenia służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 

1) ośrodków doskonalenia zawodowego; 
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie 

wymienionych w ust. 2 pkt. 2 lit. e; 
3) parkingów naziemnych (w tym wielopoziomo-

wych) i podziemnych (wbudowanych) z zacho-
waniem minimalnych wskaźników miejsc posto-
jowych; 

4) ścieżek rowerowych. 

4. Określa się zakres usług zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9. 

5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania 
terenu: 

1) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń to-
warzyszących w ramach przeznaczenia dopusz-
czalnego jest spełnienie zasady, aby łączna po-
wierzchnia terenów związanych z przeznacze-
niem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 
40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej 
powierzchni zainwestowania; 

2) w ramach zespołu zabudowy usługowej, pro-
dukcyjnej lub produkcyjno-usługowej, na jego 
obrzeżach, należy kształtować tereny zieleni, 
izolującej je od terenów zabudowy mieszka-
niowej; 

3) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwe-
stowania nie może przekroczyć 80%; 

4) udział powierzchni terenu biologicznie czynne-
go nie może być niższy niż 20%; 

5) nie ustala się szczegółowych warunków podzia-
łu nieruchomości (minimalnych parametrów 
działek) dla działek wydzielanych na cele usłu-
gowe, produkcyjne, magazynowe i składowe, 
wielkość wydzielanych działek powinna być do-
stosowana do rodzaju prowadzonej działalności 
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z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego 
i wymogów określonych w planie, w szczegól-
ności zachowania wyznaczonych wskaźników 
powierzchni terenu biologicznie czynnej 
i dopuszczalnej powierzchni zabudowy oraz 
minimalnego wskaźnika miejsc postojwych; 

6) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m; 
7) wysokość budynków garażowych i gospodar-

czych należy dostosować do wymogów techno-
logicznych; 

8) należy stosować dachy dwuspadowe, 
z dopuszczeniem innych dachów w zależności 
od wymogów technologicznych obiektów; 

9) wskaźnik minimalnej ilości miejsc postojowych 
dla zabudowy usługowej, zabudowy produkcyj-
no – usługowej i produkcyjnej – 30 miejsc posto-
jowych na 100 stanowisk pracy lub na 100 użyt-
kowników albo 15 miejsc postojowych na każde 
1.000 m² powierzchni użytkowej, a w obiektach 
typu hale, magazynowe i składowe – 4 miejsca 
postojowe na 1.000 m² powierzchni użytkowej. 

6. Dla części terenu PU położonej w obrębie strefy 
uciążliwości od autostrady (150 m od krawędzi 
jezdni) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 
2 pkt 2 lit. b. 

§ 20.  

1. Wyznacza się TEREN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ - 
Z. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu Z jest zieleń 
nieurządzona w formie: otwartych terenów trawia-
stych, zespołów zadrzewień i zakrzewień, łąk, pa-
stwisk oraz zieleni stanowiącej obudowę biolo-
giczną cieków wodnych, pełniącą funkcję lokalnych 
powiązań przyrodniczych. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 

1) obiektów małej architektury, 
2) urządzeń turystycznych, np. szlaków turystycz-

nych pieszych, rowerowych i konnych; 
3) nie wyznaczonych na rysunku planu dojść pie-

szych oraz ciągów pieszych i ścieżek rowero-
wych; 

4) lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

5) lokalizacji obiektów tymczasowych związanych 
z organizacją imprez masowych oraz sezono-
wych obiektów handlowych i gastronomicznych. 

4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania 
terenu: 

1) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towa-
rzyszących w ramach przeznaczenia dopusz-
czalnego jest spełnienie zasady, aby łączna po-
wierzchnia terenów związanych z przeznacze-
niem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 
5% powierzchni terenu Z; ograniczenie nie 
obejmuje istniejącej zabudowy; 

2) utrzymanie charakteru istniejącej zieleni; 
3) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do 

wymogów i charakteru przeznaczenia podsta-
wowego; 

4) obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi rowów 
melioracyjnych, kanałów odwadniających 

i zbiorników wodnych wraz z ich obudową bio-
logiczną; 

5) dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do 
utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów 
melioracyjnych i kanałów odwadniających zlo-
kalizowanych na obszarze objętym planem; 

6) obowiązuje wymóg utrzymania i ochrony nie 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi cieków 
wodnych, zgodnie z § 9. 

§ 21. 

1. Wyznacza się TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH 
(KDD) obejmujące układ drogowy obszaru. 

2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja 
drogi, z wyposażeniem dostosowanym do klasy 
i przeznaczenia drogi w obszarze (jezdnie, chodni-
ki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy 
zieleni, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zato-
ki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnie-
nie - w tym rowy odwadniające - jako kanały za-
mknięte lub rowy otwarte), oświetlenie, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania 
i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu 
uciążliwości komunikacyjnej). 

3. Jako obowiązujące ustala się rezerwy terenu okre-
ślone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 
ich szerokość dla drogi publicznej klasy D (dojaz-
dowa) – 10 m. 

4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych: 

1) w formie zatok postojowych w obrębie linii roz-
graniczających drogi KDD; 

2) w obrębie linii rozgraniczających drogi KDD. 

5. Szerokość nie wydzielonych na rysunku planu dróg 
nie może być mniejsza niż 5 m. 

6. Sytuowanie zabudowy względem dróg określa 
nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na 
rysunku planu. 

7. Dopuszcza się lokalizację w terenach tras komuni-
kacyjnych, przy spełnieniu ustaleń planu i przepi-
sów odrębnych: 

1) ciągów pieszych; 
2) ścieżek rowerowych; 
3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (nie 

związanej funkcjonalnie z drogami); 
4) obiektów małej architektury. 

 
Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 22. Wysokość stawki procentowej służącej nali-
czaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce  
Tadeusz Luraniec 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VI/75/2011 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rysunek planu w skali 1:1000* "Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów" 

 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce  
Tadeusz Luraniec 

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VI/75/2011 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

w sprawie uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Stwierdza się, że w okresie od 16 marca 2011 do 
18 kwietnia 2011 r., wyznaczonym zgodnie z art. 17 
pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 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 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr VI/75/2011 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych  

W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY 
WIELICZKA – OBSZAR „B”, OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI 
POŁOŉONE W MIEJSCOWOŅCI KOKOTÓW, GMINA 
WIELICZKA, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW 
NUMEREM 581/5 i 581/6 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 
pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Wieliczce rozstrzyga, co następuje: 

1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wynika, że realizacja zapisanych w planie zadań 
z zakresu infrastruktury technicznej - budowy drogi 
publicznej klasy D (drogi dojazdowej), pociąga za so-
bą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji za-
dań własnych. 

2. Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także 
wyposażenie dostosowane do klasy i przeznaczenia 
drogi w obszarze (jezdnie, chodniki, ścieżki rowero-
we, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia 
piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, za-

daszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwad-
niające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte), 
oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, oznakowania i sterowania ruchem oraz słu-
żące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej). 

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych Gminy 
odbywać się będzie poprzez: 

1) wydatki z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka; 
2) finansowanie i współfinansowanie środkami ze-

wnętrznymi, poprzez budżet Miasta i Gminy 
w ramach m.in.: 
a) finansowania inwestycji drogowych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji unijnych, 
d) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
e) innych kredytów i pożyczek bankowych, 
f) innych środków zewnętrznych; 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach po-
rozumień o charakterze cywilno-prawnym, w tym 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

4. Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania 
i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, 
dokonane z uwzględnieniem w/w „programów sek-
torowych” oraz corocznych budżetów miasta - okre-
ślające terminy, zakresy (w tym także etapowanie) 
realizacji oraz wielkość i strukturę finansowania in-
westycji, dokonywane zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych oraz wewnętrznymi uregu-
lowaniami obowiązującymi w Mieście i Gminie Wie-
liczka - nie wymagają wprowadzania zmian do ni-
niejszego rozstrzygnięcia. 

 
 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Wieliczce  
Tadeusz Luraniec 
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UCHWAŁA NR VI/76/2011 
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – 
obszar „B” obejmującego działkĉ połoŊoną w Lednicy Górnej, gmina Wieliczka, oznaczoną w ewidencji gruntów 

numerem 1/3  

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska 
w Wieliczce uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Wielicz-
ka – obszar „B”, obejmującego działkę położoną 
w Lednicy Górnej, gmina Wieliczka, oznaczoną 
w ewidencji gruntów numerem 1/3, uchwalonego 
uchwałą Nr XLV/334/05 Rady Miejskiej w Wieliczce 

z dnia 29 września 2005 r., zwaną dalej „planem”, 
po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Wieliczka. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określo-
ne zostały w załączniku graficznym do uchwały 
Nr XLII/662/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 
16 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – 
obszar „B”, obejmującego działkę położoną 


