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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VI/77/2011 
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 r. 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 żad-
nych 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 VI/77/2011 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

w sprawie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych 

Stwierdza się, że ustalenia planu nie przewidują 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy. Tym samym brak 
jest podstaw do podejmowania rozstrzygnięcia 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
o którym mowa w 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.). 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce  

Tadeusz Luraniec 
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UCHWAŁA NR VII/22/2011 
RADY GMINY ZIELONKI 
 z dnia 2 czerwca 2011 r. 

w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZIELONKI NR 08, 
W GRANICACH MIEJSCOWOŅCI TROJANOWICE, DLA DZIAŁKI NR 428/2, W ZAKRESIE TERENU BUDOWLANEGO 

OZNACZONEGO SYMBOLEM 08.MNI.2., UCHWALONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY ZIELONKI NR IV/21/2007 
Z DNIA 18.01.2007 ROKU. 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), po stwierdzeniu 
zgodności projektu zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego z polityką przestrzenną Gminy, w tym 
z zasadami zagospodarowania przestrzennego ujętymi 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Zielonki uchwala się co na-
stępuje:  

 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Zielonki nr 08, 
w granicach miejscowości Trojanowice - dla działki 
nr 428/2, celem umożliwienia odbudowy wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego spalonego 
w wyniku pożaru w roku 2009, 

2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1 wyrażone 
są w formie:  

1) tekstu niniejszej uchwały, 

2) rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiącego in-
tegralną część planu, jako Załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 

1) Załącznik Nr 2 – Informacje na temat sposobu re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia. 

2) Załącznik Nr 3 – Informacje na temat sposobu 
rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki 
nr 08. 

4. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w części 
graficznej, Załączniku nr 1, obowiązują łącznie. Usta-
lenia planu należy rozpatrywać i stosować 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

5. Jeżeli w tekście niniejszego planu jest mowa 
o obowiązującym planie zagospodarowania prze-
strzennego, należy przez to rozumieć plan Gminy 
Zielonki nr 08, w granicach miejscowości Trojanowi-
ce, uchwalony uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr 
IV/21/2007 z dnia 18.01.2007 roku, w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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nr 08 na obszarze Gminy Zielonki w granicach ad-
ministracyjnych sołectwa Trojanowice. 

§ 2. Dla terenu działki nr 428/2, objętej niniejszą 
zmianą planu, obowiązują ustalenia ogólne, odnoszące 
się do terenu całego sołectwa Trojanowice, zgodnie 
z obowiązującym planem zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zielonki nr 08, ujęte w rozdziałach 
i paragrafach planu: 

1) Rozdział I – przepisy ogólne - §3 do §10 
2) Rozdział II – zasady zagospodarowania terenów 

i warunków zabudowy dotyczące całego obszaru pla-
nu - §11 do §12, 

3) Rozdział IV –zasady zagospodarowania warunki za-
budowy dotyczące stref - §33 do §38, 

4) Rozdział V - zasady uzbrojenia terenu- §39 do §46. 

§ 3. Zmienia się obowiązujący plan zagospodaro-
wania przestrzennego w granicach działki nr 428/2, 
w sposób następujący: 

1) Dotychczasowe przeznaczenie części działki nr 428/2 
(10,76a) o symbolu 08.MNI.2– teren zabudowy jedno-
rodzinnej o niskiej intensywności, zmienia się na te-
reny zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywno-
ści i oznacza symbolem 08.MWI - zgodnie 
z Załącznikiem graficznym nr 1; w pozostałej części 
działki nr 428/2 (17,97 a) utrzymuje się jej obecne 
przeznaczenie rolne, o symbolu 08.RI.6, zgodnie 
z ustaleniami ujętymi w § 27 obowiązującego planu. 

2) Do § 6 ust. 1, pkt 3 po lit. b, wprowadza się lit. ba, 
o brzmieniu: „..ba) MWI - tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej niskiej intensywności;..” 

3) W § 13 ust. 6, wprowadza się pkt 7, który otrzymuje 
brzmienie: „..7) w odniesieniu do zabudowy wieloro-
dzinnej o niskiej intensywności /MWI/ należy przyjąć 
minimum jedno miejsce postojowe, bądź garaż na 
jedno mieszkanie..” 

4) Do § 14 wprowadza się ust. 4 o brzmieniu: „…4. 
W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o niskiej intensywności (MWI) określa się na-
stępujące warunki kształtowania zabudowy:  
a) kształt bryły budynku - preferowany horyzontalny; 
b) rzut poziomy - preferowany prostokątny wydłużo-

ny, z dopuszczeniem rzutów krótszych, 
z zastosowaniem ganków i podcieni; 

c) wysokość obiektów wraz z kalenicą nie może prze-
kroczyć 16,8 m; liczbę kondygnacji nadziemnych 
budynku ogranicza się maksymalnie do czterech 
kondygnacji oraz kondygnacji użytkowej w dachu, 
wysokość obiektu liczona zgodnie z definicją okre-
śloną w § 8 ust.1 pkt. 16.; 

d) dach - czterospadowy lub dwu spadowy, syme-
tryczny o nachyleniu połaci głównych 35o - 45o 
z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami 
z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku 
dopuszcza się zmianę spadku na połaci jednospa-
dowej w przypadku dobudowania do bryły głów-
nej obiektu gospodarczego, np. garaży. Długość 
kalenicy w przypadku dachu cztero spadowego nie 
powinna być mniejsza niż 1/3 długości całego da-
chu w celu uniknięcia zmierzania ku tak zwanej 
"kopertowej" postaci dachu. Dach z wyraźnie zaak-
centowaną linią okapu. Minimalny wysięg okapu 
oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może 
być mniejszy niż 0,6m, dopuszczalne jest wprowa-
dzenie daszków nad przybudówkami; 

e) pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszczone 
różne materiały i elementy związane z tradycją bu-
dowlaną regionu; 

f) lukarny - zalecana jest jedna forma lukarn na bu-
dynku, ich łączna powierzchnia nie może przekra-
czać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, 
a minimalna odległość lukarn od ściany elewacji 
poprzecznej - 1,5m, dachy lukarn nie mogą się łą-
czyć; 

g) ściany budynku mieszkalnego - zalecane wyraźne 
akcentowanie poziomów okapów oraz cokołu, np. 
poprzez zróżnicowanie kolorystyki i faktur ze 
szczególnym uwzględnieniem podziału na wyso-
kości linii okapu na ścianach szczytowych dachów 
dwuspadowych i naczółkowych; 

h) otwory okienne - prostokątne o pionowej artykula-
cji, 

i) otwory drzwiowe - prostokątne o pionowej artyku-
lacji 

j) dopuszcza się realizację przybudówek, ganków, 
podcieni i wykuszy; 

k) kolorystyka - ciemne barwy dachu /w kolorach 
brązu, czerwieni, zieleni, szarości (a elewacji 
w barwach zharmonizowanych z dachem) nie kon-
trastujących z tłem krajobrazowym - zwłaszcza 
w ekspozycji lokalnej w widoku bliskim i dalekim 
oraz z zastosowaniem naturalnych faktur, zwłasz-
cza drewnianych, kamiennych, murowanych. Kolo-
rystyka kominów i innych elementów występują-
cych na dachu powinna być stonowana 
z kolorystyką dachu; 

l) niwelacja terenu działki – zachować bez zmian ist-
niejące ukształtowanie terenu;…” 

5) Po § 21 wprowadza się § 21a o brzmieniu: 
„…§ 21a 
a) Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej niskiej intensywności oznaczonej 
na rysunku planu symbolem MW I. 

b) Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymie-
nionych w ust.1 ustala się funkcję mieszkaniową 
wielorodzinną obejmującą zabudowę, która ma 
powstać w ramach odbudowy budynku który uległ 
spaleniu. 

c) Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wy-
mienionego w ust. 1 ustala się możliwość lokaliza-
cji: 
- zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu 

i rekreacji 
- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zwią-

zanych z zagospodarowaniem terenu 
- dojść, dojazdów nie wydzielonych i zatok posto-

jowych oraz parkingów 
- zieleni ogrodów przydomowych 
- obiektów małej architektury i urządzeń bezpo-

średnio związanych z urządzeniem ogrodów 
przydomowych 

d) Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki 
zabudowy ustala się: 
- wskaźnik zabudowy terenu do 45% 
- szczególny obowiązek utrzymania minimum 

30% powierzchni terenu inwestycji, jako biolo-
gicznie czynnej 

- łączna powierzchnia terenów związanych 
z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi 
więcej niż 20% powierzchni działki, lub terenu 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 332 – 19490 – Poz. 2756 
 

objętego zamierzeniem inwestycyjnym 
z wyłączeniem ust. 3 pkt. 1 i pkt. 4 

- zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkin-
gowych według paragrafu 13 ust. 6 pkt. 6 

- ochrona i uzupełnienia istniejącego drzewosta-
nu 

- spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, II 
i IV podstawowych wymogów wynikających 
z zasad ogólnych zagospodarowania terenu 
i warunków zabudowy obowiązujących w całym 
obszarze planu oraz warunków obowiązujących 
dla stref w ramach zasięgu terenowego tych 
stref 

- spełnienie wymogów wynikających z zasad 
uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V…” 

6) W § 27 ust. 3 wprowadza się pkt 6 o brzmieniu: „…6) 
w części rolnej działki nr 428/2 dopuszcza się możli-
wość lokalizacji dojść, dojazdów nie wydzielonych na 
rysunku planu oraz miejsc postojowych na po-
wierzchni nie przekraczającej 25% części rolnej dział-
ki;…” 

§ 4.  

1. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia 
nieruchomości, której wartość wzrosła w związku 
z uchwaleniem niniejszego planu ustala się dla tere-
nów 08 MWI – 10%, stosownie do postanowień 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

2. W obszarze objętym niniejszą zmianą planu traci 
moc Załącznik nr 1 planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zielonki nr 08, w granicach miej-
scowości Trojanowice, uchwalony uchwałą Rady 

Gminy Zielonki Nr IV/21/2007 z dnia 18.01.2007 roku, 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Trojanowice w Gminie Zie-
lonki- „Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu”. 

 

§ 5.  

1. Uchwalając wprowadzenie niniejszych zmian do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Zielonki nr 08, Rada Gminy Zielonki, 
stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), roz-
strzyga: 

1) O sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach 
ich finansowania. 

2) O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są 
zawarte są w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielonki. 

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

 
 Przewodniczący Rady Gminy Zielonki  

Ryszard Krawczyk 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VII/22/2011 
Rady Gminy Zielonki 
z dnia 2 czerwca 2011 r. 
 
 

 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 
 

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Zielonki  
Ryszard Krawczyk 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VII/22/2011 
Rady Gminy Zielonki 
z dnia 2 czerwca 2011 r. 

 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej 

Na podstawie art. 17 pkt. 5 i art 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej zapisanych w planie zago-
spodarowania przestrzennego a należących do zadań 
własnych Gminy, rozstrzyga się w ten sposób, że finan-
sowanie wymienionych inwestycji następuje zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, 
będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwa-
ne w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych 
i środków pomocowych. Starania o pozyskanie środ-
ków ze strukturalnych funduszy operacyjnych 

i pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez 
Gminę. 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi 
i inwestującymi na terenie Gminy, tak by optymalizo-
wać wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruk-
tury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy 
dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie 
Gminy. 

Jako główne zasady realizacji infrastruktury tech-
nicznej, należącej do zadań własnych gminy, przyjmuje 
się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku 
ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych 
nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego 
z realizowanej infrastruktury. 

 
  

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki  
Ryszard Krawczyk 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały Nr VII/22/2011 
Rady Gminy Zielonki 
z dnia 2 czerwca 2011 r. 

 

Informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag  
do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Lp. Data 
wpły-
wu 
uwagi 

Treść 
uwa
gi 

Oznaczenie 
nieruchomo-
ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 
nieruchomo-
ści której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie wójta 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały  
nr.......  
z dnia ........... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględ-
niona 

Uwaga nie-
uwzględniona 

Uwaga 
uwzględ-
niona 

Uwaga nie-
uwzględnio-
na 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1 - - - - - - - - Brak 

uwag 
do 
projek-
tu 
 

   
Przewodniczący  

Rady Gminy Zielonki  
Ryszard Krawczyk 
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