
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXVI/617/2013 
RADY GMINY CHEŁMIEC 

z dnia 12 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców 
Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”. 

Na podstawie art.. 3 ust. 1, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.- ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”; 

art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t. – ze 

zmianami) - Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje 

 
Rozdział 1. 

USTALENIA FORMALNE.  
 

§ 1.  

1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium” wymienionym w § 2 uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec - 

w granicach opracowania „Klęczany II”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/355/2005 Rady Gminy 

Chełmiec z dnia 31 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 617 poz. 4249), zwaną dalej 

„planem” – dotyczącą części działek nr 1/7 i 6/1 w Klęczanach. 

2. Plan został sporządzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XXVI/486/2013 z dnia 5 lutego 

2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni 

Surowców Skalnych „Klęczany IV” w granicach opracowania „Klęczany II” w Gminie Chełmiec. 

§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chełmiec” wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr LX/339/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r. 

(niepubl.).  

§ 3.  

1. Teren objęty planem położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa 

Nowosądeckiego (Uchwała Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 

2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z dnia 20 marca 2012 r.).  

2. Teren objęty planem położony jest poza obszarami NATURA 2000. \ 
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3. Teren objęty planem położony jest poza Obszarami Górniczymi i Terenami Górniczymi związanymi 

z Kopalnią Surowców Skalnych „Klęczany”. 

§ 4.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.  

2. Załącznikami do uchwały są:  

1) Część graficzna – zwana dalej „ rysunkiem planu” – sporządzona na podkładzie mapy zasadniczej 1:2000 – 

jako załącznik Nr 1.  

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy – podjęte w trybie art. 20 ustawy: 

a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – jako załącznik Nr 2.  

b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych Gminy a także o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych – jako załącznik Nr 3. 

3. Jako zgodne z planem uznaje się:  

1) Lokalne zmiany przebiegu urządzeń liniowych infrastruktury technicznej oraz przyłączy, wynikające 

z rozwiązań projektowych – o ile nie będą stanowić kolizji z funkcjami i przewidzianym w planie 

sposobem użytkowania terenów,  

2) Rozbudowę lokalnych systemów podstawowej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenów: 

wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, łącznie z realizacją stacji transformatorowej 

15/0,4kV uzupełniających system istniejący.  

3) Wydzielenie dróg wewnętrznych jako dojazdu do części terenu przeznaczonych do zainwestowania. 

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, 

wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,  

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które je 

wzbogaca lub uzupełnia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,  

3) wysokości budynku – rozumie się przez to wymiar określony w przepisach § 7 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),  

4) działce budowlanej- rozumie się przez to nieruchomość, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy;  

5) działalności nieuciążliwej – rozumie się przez to działalność nie wymienioną w §§ 2 i 3 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),  

6) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to odpowiedni parametr określony w przepisach i normach 

odrębnych,  

7) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi wchodzące w zakres handlu, gastronomii, 

rzemiosła, produkcji rzemieślniczej, finansów, poradnictwa, obsługi turystyki i rekreacji, i podobne, jeżeli 

nie są zaliczone – na podstawie rozporządzenia wymienionego w pkt 5 – do kategorii przedsięwzięć 
mogących znacząco, lub tylko potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  

8) dostępie do drogi publicznej – należy przez to rozumieć dostęp bezpośredni lub poprzez drogę wewnętrzną 
albo przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,  

9) Terenie Górniczym (w zrozumieniu przepisów art. 6 pkt 9 prawa geologicznego i górniczego) – należy 

przez to rozumieć Teren Górniczy „Klęczany IV” o powierzchni 174 ha 98 a 24 m2, wyznaczony linią 
łamaną łączącą punkty 6-7-8-9-10-11-12, ustanowiony Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 

27.08.2004 r. o współrzędnych w układzie państwowym „1965”. Odcinek granicy Terenu Górniczego 

wyznaczony punktami „12” i „6” oznaczony został na rysunku planu. Odcinek ten wyznacza jednocześnie 

południową granicę terenu objętego planem.  
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5. W obrębie terenu przeznaczonego w planie do zainwestowania, określonego odpowiednimi symbolami 

identyfikacyjnymi – dopuszczona jest budowa, przebudowa, odbudowa, nadbudowa i rozbudowa wszystkich 

obiektów i urządzeń zgodnych z funkcjami terenu określonymi w ustaleniach szczegółowych (Dział III) – 

o ile w ustaleniach tych nie wprowadzono ustaleń innych, zakazów, nakazów bądź ograniczeń. 

 
Rozdział 2. 

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OPRACOWANIA PLANU.  
 

§ 5. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

1. Na obszarze objętym planem ochronie podlegają:  

1) Klimat akustyczny. W zakresie ochrony przed hałasem wskazuje się, że obszar opracowania w części 

położonej poza Terenem Górniczym należy do terenów mieszkaniowo-usługowych, wymienionych 

w art. 114 i art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.).  

2) Jakość powietrza. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 

atmosferycznych określonych w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 12 z późn. zm.).  

3) Wody powierzchniowe. Obowiązuje jakość wód powierzchniowych jak dla wód wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204 poz. 1728 

z późn. zm.).  

4) Gatunki roślin występujące w stanie dzikim – objęte wykazem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. (Dz. U. Nr 41 poz. 214 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168 poz. 1765).  

5) Gatunki zwierząt dziko żyjących – objęte wykazem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 61 z późn. zm.).  

6) Lasy i zadrzewienia – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.). 

2. Na terenie objętym planem zakazuje się:  

1) dokonywania zmian stosunków wodnych obniżających potencjał ekologiczny siedlisk,  

2) lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu przepisów ustawy 

wymienionej w ust. 1 pkt 1, dla których wymagane jest sporządzenie „raportu o oddziaływaniu na 

środowisko”, z wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych, obiektów gospodarki wodno – ściekowej, 

inwestycji turystyczno – rekreacyjnych i urządzeń ich obsługi, inwestycji celu publicznego,  

3. Dla prawidłowej i zrównoważonej gospodarki przestrzenią nakazuje się:  

1) kształtowanie przestrzeni ekologicznej właściwej dla terenów pogórzy,  

2) hamowania procesów degradacji podstawowych komponentów środowiska poprzez:  

a) tworzenie korzystnych warunków retencji,  

b) ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód poprzez stosowanie odpowiednich 

technologii ekologicznie bezpiecznych,  

c) właściwe użytkowanie rolnicze stromych stoków, 

3) wykluczenie realizacji obiektów i urządzeń wodo – i energochłonnych, szkodliwych technologicznie oraz 

grożących wystąpieniem poważnych awarii. 

4. W granicach planu wprowadza się następujące zasady gospodarki odpadami:  
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1) Zakaz składowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych w zrozumieniu odpowiednio – 

art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy wymienionej w § 4 ust. 7 pkt 4. Obowiązek selektywnej 

zbiórki odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania.  

2) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie utylizacji, przetwarzania, gromadzenia 

i segregowania odpadów niebezpiecznych. Ustala się usuwanie odpadów stałych poprzez segregację 
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych, usytuowanych zgodnie 

z przepisami odrębnymi i w sposób zorganizowany wywożonych przez koncesjonowanego przedsiębiorcę 
poza obszar Gminy, zgodnie z prowadzoną polityką Gminy i zawartymi porozumieniami. Postępowanie 

z odpadami (w tym z odpadami niebezpiecznymi) należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej 

oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

1. Objęty opracowaniem teren związany jest z eksponowanym w krajobrazie wzniesieniem. W przestrzeni 

dominują obszary użytków zielonych i zadrzewień.  

2. Dla ochrony walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego tego obszaru a zwłaszcza niezalesionych 

stoków i wierzchowin ustala się wymóg wkomponowania budynków w krajobraz. Wiąże się to z ustalaniem 

lokalizacji budynków na działkach w sposób ograniczający eksponowanie obiektów w przestrzeni oraz 

koniecznością zagospodarowania części działek zielenią drzewiasto – krzewiastą. Obowiązuje minimalny 

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w średniej wielkości 60 % powierzchni całego terenu objętego 

planem.  

3. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala się:  

Na całym obszarze opracowania w przypadku wystąpienia w trakcie prac ziemnych znalezisk 

archeologicznych obowiązuje przerwanie prac, zgłoszenie faktu znaleziska do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków celem rozeznania oraz oceny sytuacji. Prace winny być wstrzymane do czasu 

wyeksplorowania i zadokumentowania warstw i obiektów archeologicznych. 

4. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości  

ustala się co następuje: 

1) Wyklucza się realizację budynków dla działalności gospodarczej lub usługowej o kubaturze łącznej 

przekraczającej 4000 m
3
. 

2) Bryły budynków winny mieć charakter horyzontalny (poziomy). Dachy o kącie nachylenia połaci 

dachowych od 0° (dachy płaskie) do 45
0 

(z dopuszczeniem odstępstw uzasadnionych ukształtowaniem 

bryły budynku, jej rozczłonkowania, uskoków i t.p.) z zakazem łamania połaci. Kalenica i okap dachu 

muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na długości większej niż 
połowa długości połaci dachowej. Obowiązują tradycyjne materiały: beton (obowiązkowo z okładziną), 
drewno, kamień łamany. Zakaz stosowania na elewacjach kamieni „otoczaków” i kolorowego szkła 

(z dopuszczeniem pustaków szklanych). Obowiązek stosowania pokryć dachów w stonowanych kolorach. 

Wysokość budynku nie może przekroczyć 12,0 m w zrozumieniu przepisów odrębnych. Warunek 

nie dotyczy masztów oraz urządzeń technologicznych.  

3) Obiekty budowlane lub dopuszczone pomieszczenia usługowe mogą być realizowane jako wolnostojące, 

przybudowane lub wbudowane.  

4) Dla budynków obowiązuje rzut prostokątny lub złożony z prostokątów i rombów.  

5) Wskaźnik intensywności zabudowy minimalny – 0,01, maksymalny – 0,8.  

Podane w pkt 1 – 5 ustalenia, parametry, cechy i wielkości nieprzekraczalne obowiązują, jeżeli 

w ustaleniach szczegółowych (§ 18) nie określono ustaleń innych, zakazów, nakazów bądź ograniczeń. 

§ 7.  

1. W granicach planu nie występują obszary przestrzeni publicznych w zrozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2. W granicach planu nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 

1000 m
2
. 
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§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, 

określonych na podstawie odrębnych przepisów.  

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 

poz. 78 z późn. zm.) przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy IV 

o zwartym obszarze nie przekraczającym 1,00 ha oraz grunty rolne klasy V i VI – nie objęte planem 

dotychczasowym, o którym mowa w art. 87 ust.3 ustawy.  

2. Poddaje się ochronie, z zakazem zmiany sposobu użytkowania zadrzewienie w północnej części działki 

nr 6/1 w granicy terenu oznaczonego symbolem „U/o”.  

3. W zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody stwierdza się co następuje:  

1) W granicach planu nie wyznaczono stref ochrony gniazdowania rzadkich ptaków, jak również miejsc 

występowania i ochrony dziko żyjących roślin  

2) W granicach planu nie zarejestrowano pomników przyrody. 

§ 9. Ustalenia dotyczące scalania oraz podziałów nieruchomości.  

1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej oraz obszarów zdegradowanych, wymagających przekształceń, z zastrzeżeniem § 14.  

2. W związku z ustaleniami w ust.1 – nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania i podziału 

nieruchomości w zrozumieniu przepisów Rozdz. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.) – dla celów określonych w ust. 1.  

3. Dla uzyskiwanych w wyniku nowych podziałów nieruchomości ustala się:  

1) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy usługowej – 18,0 m,  

2) dla pozostałych rodzajów zabudowy szerokość frontu działki należy ustalać stosownie do funkcji terenu 

i przewidywanego gabarytu obiektu, z uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

3) w przypadku podziału terenu na działki budowlane, wielkość wydzielanej działki będzie uzależniona 

od potrzeb związanych z rodzajem usług, jednak nie mniejsza niż 0,04 ha. Dopuszcza się podziały 

wynikające z konieczności regulacji praw własności, poszerzenia terenów sąsiednich oraz wydzielenia dróg 

i terenów pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.  

4) Kąt pomiędzy granicą działki a linią rozgraniczającą drogi winien być zawarty w przedziale 70
o 
do 110

o.
 

5) Ustalenia podane w pkt 1 – 4 obowiązują, o ile w ustaleniach szczegółowych (§ 18) nie określono ustaleń 
innych, zakazów, nakazów bądź ograniczeń.  

§ 10. W zakresie drogowych rozwiązań komunikacyjnych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy dróg, 

ustala się, co następuje:  

1. Dla zapewnienia prawidłowych lokalnych i wewnętrznych powiązań komunikacyjnych dopuszcza się 
realizację nowych dróg wewnętrznych i dojazdowych.  

2.Wszystkie drogi powinny posiadać odpowiedni system odwodnienia. Zarządca drogi obowiązany jest system 

odwodnienia utrzymać w sprawności, w szczególności rowy i przepusty. Dopuszcza się odprowadzenie wód 

z terenów przyległych na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych.  

3. Ustala się – 1 miejsce parkingowe na każde 100 m
2
 powierzchni użytkowej w obiekcie usługowym. 

§ 11.  

1. W granicach opracowania planu nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia sposobów i terminów ich 

tymczasowego użytkowania i zagospodarowania.  

2. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub 

z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

obiektu (urządzenia) – to wówczas należy utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w trybie przepisów 

art. 73 ust. 1 pkt 2 i art. 135 ust. 1-4 ustawy wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1. 
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§ 12. W granicach opracowania planu nie ma terenów wymagających rehabilitacji zespołów istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej.  

§ 13. W granicach opracowania nie wyznacza się terenów służących organizacji imprez masowych.  

§ 14.  

1. Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w granicach planu. 

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego 

nie wyznaczonych 

2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych w wielkościach zgodnych 

z przepisami szczególnymi. 

3) Docelowo obowiązek kompleksowego wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej terenów 

przeznaczonych pod zainwestowanie. 

4) Ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 

z nimi związanych. 

5) Dopuszcza się realizację ujęć wody oraz sieci wodociągowych. 

6) Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, w tym przepompowni 

nie wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem nie naruszenia innych ustaleń planu. 

7). Dopuszcza się wyznaczenie nowych tras urządzeń liniowych i terenów urządzeń związanych z rozbudową 
systemów infrastruktury technicznej, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań 
technicznych, nie kolidujących z możliwością realizacji innych ustaleń planu oraz z zachowaniem 

przepisów odrębnych. 

2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

Zasady zaopatrzenia w wodę  

Woda do celów pitnych i gospodarczych dostarczana będzie z sieci wodociągowej, opartej na ujęciach 

wody zasilających wodociąg komunalny „Klęczany-Marcinkowice” (znajdujących się poza obszarem planu) 

lub z sieci wodociągowej Zakładu Górniczego KSS Klęczany. Dopuszcza się realizację ujęć 
indywidualnych, lokalnych wodociągów oraz niezbędnych urządzeń sieciowych nie wyznaczonych na 

rysunku planu w terenach pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, że nie spowoduje ona na działkach 

przyległych ograniczenia praw własności lub możliwości ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 

planu.  

W granicach planu nie występują obecnie ujęcia wody dla wodociągów zbiorczych lub lokalnych. 

Utworzone z zachowaniem ustaleń planu ujęcia wody należy objąć ochroną sanitarną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

2.2. Zasady odprowadzenia ścieków 

1) Ustala się, że odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 3 pkt 38 lit. a) 

ustawy wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1) - podlega następującym zasadom:  

- do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje gromadzenia ścieków w szczelnych 

zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na oczyszczalnię wyposażoną w punkt zlewny 

ścieków, zgodnie z zawartym przez inwestora lub właściciela nieruchomości porozumieniem,  

- jeżeli teren nie jest przewidziany do objęcia zbiorczymi systemami, ustala się realizację systemów 

lokalnych i indywidualnych z dopuszczeniem realizacji małych indywidualnych wysokosprawnych 

oczyszczalni przy uwzględnieniu uwarunkowań fizjograficznych oraz przepisów odrębnych.  

2) Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych mogą być odprowadzane do odbiornika lub gruntu wyłącznie 

po oczyszczeniu z frakcji stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2.3. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych  

1. Ustala się usuwanie odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo 

opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów poza obszar 

gminy zgodnie z prowadzoną polityką gminy i zawartymi porozumieniami.  
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2. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi, stosownie do ustaleń 
§ 5 ust. 4.  

2.4. Zasady zaopatrzenia w gaz i ciepło 

Ogrzewanie obiektów indywidualne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, 

energii słonecznej, drewna oraz innych niekonwencjonalnych źródeł ciepła.  

2.5 Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną 

1) Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców siecią niskich napięć od stacji 

transformatorowych na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. 

2) Dopuszcza się realizację sieci średniego napięcia wraz z urządzeniami transformatorowymi oraz sieci n.n. 

w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie. 

3) Dopuszcza się realizację elektrowni wiatrowych bez konieczności zmiany planu, na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych.  

2.6. Zasady obsługi systemu łączności 

1).Łączność telefoniczna zapewniona będzie przez koncesjonowanych operatorów poprzez centrale 

i powszechnie stosowane światłowody lub przez systemy bezprzewodowe.  

2) Dopuszcza się lokalizację masztów telefonii i radiokomunikacji bezprzewodowej jeżeli obiekt nie wymaga 

utworzenia strefy ograniczonego użytkowania, która mogłaby kolidować z terenami przeznaczonymi do 

zainwestowania. 

§ 15. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do naliczania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.  

Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkę procentową ustala się w wysokości 10%. 

 
Rozdział 3. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W RYSUNKU  

PLANU INDEKSAMI CYFROWYMI I SYMBOLAMI LITEROWYMI.  

 

§ 16.  

A. Ustalenia dotyczące terenów o szczególnych uwarunkowaniach realizacyjnych, oznaczonych 
dodatkowo symbolem literowym.  

Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literą „/o” są terenami podwyższonego ryzyka 

budowlanego, zagrożonymi procesami osuwiskowymi, o złożonych lub skomplikowanych warunkach 

gruntowych. Warunki posadowienia obiektów budowlanych na tych terenach i ich wymagania 

konstrukcyjne należy określać zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi obiektów zaliczonych do 

drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej (nie dotyczy sieci rozdzielczej i przyłączy do posesji). 

W zagospodarowaniu działek szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe odwodnienie terenu. 

Lokalizowanie obiektów kubaturowych oraz dróg dojazdowych w sposób nie wymagający wykonania 

większych robót ziemnych. 

B. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o funkcji usługowej.  

U – 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny usług publicznych – schronisko dla zwierząt z obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi (magazyn karmy, garaże, miejsce na kwarantannę, kojce dla zwierząt, 
miejsce do wyprowadzania psów z warunkiem, że przeliczenie sztuk rzeczywistych na DJP 

nie przekroczy liczby 40. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:  

a) usługi agroturystyczne,  

b) usługi komercyjne.  

c) niezbędna infrastruktura techniczna i drogi wewnętrzne, 
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d) obiekty małej architektury. 

2. Wysokość zabudowy (z zastrzeżeniem ust. 8) - do 12,0 m w zrozumieniu przepisów odrębnych.  

3. Wysokość garaży i budynków gospodarczych – do 7,0 m w zrozumieniu przepisów odrębnych.  

4. Dachy o kącie nachylenia połaci od 0 do 45 stopni.  

5. Przy funkcji agroturystycznej dopuszcza się realizację trawiastych boisk sportowych, placów maneżowych, 

placów zabaw dla dzieci, urządzeń piknikowych i t.p.  

6. W projekcie zagospodarowania działki należy przewidzieć zieleń urządzoną niską i wysoką, z preferencją 
gatunków rodzimych.  

7. Możliwa realizacja niekubaturowych (liniowych) urządzeń sportu i rekreacji, w tym wyznaczenie ciągów 

spacerowych i ścieżek rowerowych.  

8. Dopuszcza się zadrzewienie terenów oznaczonych dodatkowo literą „/o”.  

9. Dla schroniska, o którym mowa w ust. 1 – ustala się odrębnie:  

a) wskaźnik zabudowy dla ścisłego terenu schroniska (obejmującego powierzchnię zabudowy budynków 

i chodników w granicach ogrodzenia schroniska – do 30%,  

b) szerokość elewacji frontowej pojedynczego boksu w granicach od 2,0 do 7,0 m,  

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do okapu) dla boksów 3,0 m, dla budynku gospodarczego 

do 4,0 m,  

d) przekrycie boksów i budynków gospodarczych dachami jedno-, dwu- lub wielospadowymi o kącie 

nachylenia od 5° do 45°,  

e) dopuszczone otwarcia szczytowe lub półszczytowe, doświetlenia poddaszy w formie „jaskółek”, 

wyglądów, „facjatek” – przekrytych dachami dwuspadowymi,  

f) wysokość kalenicy głównej boksów – do 3,5 m; budynku gospodarczego – do 9,0 m,  

g) projekt zagospodarowania terenu schroniska oraz projekt budowlany muszą być zgodne z przepisami 

odrębnymi regulującymi wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla psów i innych 

zwierząt bezdomnych,  

h) w celu ograniczenia emisji hałasu związanego z funkcjonowaniem schroniska obowiązuje utworzenie 

pasa izolacyjnego zieleni iglastej (z wyjątkiem modrzewi) oraz zastosowania innych rozwiązań 
technicznych (ścian, przegród). 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 18.  

1. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/617/2013 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 12 listopada 2013 r. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Bieniek 

 

* 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/617/2013  

Rady Gminy Chełmiec  

z dnia 12 listopada 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

Rady Gminy Chełmiec w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie 
Chełmiec w granicach opracowania „Klęczany II”. 

Podstawa: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p. zm.) 

Uwag do projektu planu wyłożonego do wglądu publicznego - w dniach od 11 września do 

16 października 2013 r. 

niewniesiono 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXXVI/617/2013  

Rady Gminy Chełmiec  

z dnia 12 listopada 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

Rady Gminy Chełmiec w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec, 
w granicach opracowania „Klęczany II” - inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

Podstawa: art. 20 ust. 1, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p. zm.) 

Zgodnie z opracowaną dla potrzeb w/w zmiany planu prognozą skutków finansowych – budżet 
gminy w okresie prognozowanym nie będzie musiał pokrywać skutków finansowych uchwalenia 
planu. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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