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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXVIII(443)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Che³miec w sprawie
uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji

zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych

Gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Che³miec po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem
Wójta Gminy Che³miec z dnia 18 czerwca 2009 r., stwierdza-
j¹cym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Che³miec VI" w Gminie
Che³miec w zakresie przeznaczenia czêœci dzia³ki Nr 876
po³o¿onej w Trzetrzewinie, dzia³ki Nr 91 po³o¿onej w Nisko-
wej oraz dzia³ki Nr 1356/2 po³o¿onej w Œwiniarsku - na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wy-
³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du i 14 dni po wy³o-
¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego "Che³miec VI" w Gminie Che³miec
obejmuje pojedyncze dzia³ki, o których mowa w punkcie 1
oraz nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwe-
stycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy, Rada Gminy Che³miec stwier-
dza brak potrzeby rozstrzygniêcia o sposobie realizacji in-
westycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek
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Uchwa³a* Nr XXXVIII(448)2009
Rady Gminy Che³miec

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Che³miec w so³ec-
twach Wielopole - Wielog³owy - D¹browa - Kurów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) zwanej dalej
"Ustaw¹", art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.), po stwierdzeniu zgodnoœci ze studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³miec, wprowadzonym Uchwa³¹ Nr LX(339)98 Rady Gmi-
ny Che³miec z dnia 23 kwietnia 1998 r. Rada Gminy Che³miec
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Che³miec w so³ectwach Wielo-
pole - Wielog³owy - D¹browa - Kurów, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXIV(199)2000 Rady Gminy Che³miec z dnia

1 czerwca 2000 roku (Dz. Urzêdowy Wojew. Ma³opolskie-
go z 2000 r. Nr 52 poz. 554 z póŸn. zm.) w zakresie ustaleñ
tekstowych zawartych w § 11, dla terenu oznaczonego
symbolem B5aUP/k i B5UP- zwan¹ dalej planem.

2. Plan zosta³ opracowany w oparciu o uchwa³ê Rady Gminy
Che³miec Nr XXXI(335)2008 z dnia 27 listopada 2008 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego pla-
nu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

W ustaleniach tekstowych miejscowego planu, o którym
mowa w § 1 ust. 1 wprowadza siê zmiany okreœlone poni¿ej.

W § 11 lit. B ustaleñ dotycz¹cych terenów zabudowanych
i przeznaczonych pod zainwestowanie, ustalenia dla terenów
oznaczonych symbolami: B5UP i B5aUP/k otrzymuj¹ brzmie-
nie nastêpuj¹ce:
"B5UP - Tereny us³ug u¿ytecznoœci publicznej, w tym us³ug

kultury, oœwiaty, administracji lokalnej wraz z obiek-
tami sakralnymi, obejmuj¹ce czêœæ dzia³ki Nr 645
po³o¿on¹ w Wielog³owach. Dopuszcza siê za³o¿enie
zieleni urz¹dzonej wraz z obiektami ma³ej architek-
tury oraz ci¹gów komunikacyjnych i miejsc postojo-
wych". Dla terenu po³o¿onego w strefie ochrony sa-
nitarnej od cmentarza maj¹ zastosowanie przepisy
szczególne. Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w stre-
fie konserwatorskiej, roboty budowlane wymagaj¹
uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w trybie wynikaj¹cym z przepisów szcze-
gólnych. W zakresie kszta³towania architektury oraz
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu oznaczonego
symbolem B5aUP/k".

"B5aUP/k - Tereny us³ug u¿ytecznoœci publicznej, w tym us³ug
kultury, oœwiaty, administracji lokalnej wraz z obiekta-
mi sakralnymi i uzupe³niaj¹c¹ funkcj¹ mieszkalnictwa,
obejmuj¹ce czêœæ dzia³ki Nr 645 po³o¿onej w Wielo-
g³owach.

Utrzymuje siê istniej¹cy Dom Zgromadzenia SS Karmeli-
tanek, dopuszczaj¹c jego remont, przebudowê i rozbudowê.
Ustala siê realizacjê nowych obiektów us³ugowych, placów
postojowych, dróg wewnêtrznych, œcie¿ek pieszych, zieleni urz¹-
dzonej wraz z obiektami ma³ej architektury i urz¹dzeniami spor-
towo-rekreacyjnymi (w tym placu zabaw dla dzieci). W zakre-
sie architektury ustala siê budynki o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych do 45 stopni przy równoczesnym zaka-
zie realizacji dachów p³askich. Wysokoœæ budynków nie mo¿e
przekroczyæ 10 m od poziomu parteru (poziom ±0,00); poziom
parteru nie mo¿e przekroczyæ 0,60 m od strony przystokowej
terenu. Dopuszcza siê podpiwniczenie budynków. W przypad-
ku rozbudowy istniej¹cego budynku Zgromadzenia SS Kar-
melitanek dopuszcza siê dostosowanie do istniej¹cej architek-
tury i wysokoœci budynku. Dla obs³ugi funkcji us³ugowej, w gra-
nicach terenu inwestycji nale¿y zachowaæ niezbêdn¹ iloœæ
miejsc postojowych, jednak nie mniej ni¿ 8 miejsc. Ustala siê
zaopatrzenie w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ na bazie istnie-
j¹cych sieci na warunkach ustalonych z w³aœciwym zarz¹dc¹
sieci. Odprowadzenie œcieków docelowo do kanalizacji zbior-
czej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê groma-
dzenie œcieków w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach
okresowo opró¿nianych z wywozem œcieków na najbli¿sza
oczyszczalniê. Dopuszcza siê realizacjê nowych odcinków sieci
infrastruktury technicznej oraz remont, przebudowê (w tym
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prze³o¿enie i skablowanie linii elektroenergetycznych) i rozbu-
dowê istniej¹cych sieci w uzgodnieniu z zarz¹dcami tych sieci".
Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w strefie konserwatorskiej,
roboty budowlane wymagaj¹ uzyskania uzgodnienia Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie wynikaj¹cym
z przepisów szczególnych.

§ 3

Za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y jest rozstrzygniê-
cie Rady Gminy Che³miec o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 "Ustawy".

§ 4

Pozosta³e ustalenia uchwa³y wymienionej w § 1 ust. 1 po-
zostaj¹ bez zmian.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Che³-
miec.

§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego.

Uchwa³a podlega tak¿e og³oszenia na stronie internetowej
Urzêdu Gminy Che³miec.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVIII(448)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Che³miec w sprawie uwag
do projektu zmiany czêœci tekstowej miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³miec
w so³ectwach Wielopole -  Wielog³owy - D¹browa - Kurów

1. Rada Gminy Che³miec po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem
Wójta Gminy Che³miec z dnia 18 czerwca 2009 roku, stwier-
dzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany czêœci tekstowej miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³miec w so³ectwach Wielopole - Wielog³owy - D¹browa -
Kurów, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXIV(199)2000 Rady
Gminy Che³miec z dnia 1 czerwca 2000 roku (Dz. Urzêdowy
Wojew. Ma³opolskiego z 2000r Nr 52 poz. 554 z póŸn. zm.) w za-
kresie ustaleñ tekstowych zawartych w § 11, dla terenu ozna-
czonego symbolem B5aUP/k i B5UP - w okresie wy³o¿enia
tego planu do publicznego wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwier-
dza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana czêœci tekstowej miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w punkcie 1 nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy, Rada Gminy Che³miec stwier-
dza brak potrzeby rozstrzygniêcia o sposobie realizacji in-
westycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek
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