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UCHWAŁA NR IX/52/2011 
RADY GMINY RZEZAWA 

 z dnia 16 września 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa,  
dla obszaru „Łazy-1” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 

art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada 
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Gminy Rzezawa, po stwierdzeniu zgodności projektu 
zmiany planu ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Rze-
zawa, uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Rzezawa, 
uchwalonego uchwałą Nr XIII/81/04 Rady Gminy 
Rzezawa z dnia 6 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma-
łopolskiego Nr 64, poz. 881), zmienionego uchwałą 
Nr XXVI/160/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lip-
ca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 501, 
poz. 3806), w granicach obszaru określonego 
w uchwale Nr XXI/130/09 Rady Gminy Rzezawa 
z dnia 20 lutego 2009 r., obejmującego działkę 
o numerze ewidencyjnym 181 w miejscowości Ła-
zy, zwanego dalej obszarem „Łazy-1”. 

2. Ustalenia zmiany planu zawarte są w treści niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1 : 
1000, który jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, stanowi integralną część zmiany planu. 

3. Uchwalając niniejszą zmianę planu, Rada Gminy 
Rzezawa, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
rozstrzyga jednocześnie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gmi-
ny oraz o zasadach ich finansowania. 

4. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 3, zawarte 
są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie - rozumie się przez to ustalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rzezawa, dla obszaru „Ła-
zy 1”, 

2) ustawie - rozumie się przez to przepisy ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.), 

3) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to 
powierzchnię zabudowy określoną stosownie 
do regulacji Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 – 
Właściwości uşytkowe w budownictwie. Okre-
ślanie i obliczanie wskaŝników powierzchnio-
wych i kubaturowych. 

2. Ustalenia zawarte w § 3-7 wyczerpują zakres obli-
gatoryjnych ustaleń planu określonych w art. 15 
ust. 2 ustawy, stosownie do potrzeb wynikających 
ze specyfiki terenu objętego ustaleniami planu 
oraz z ustalonego przeznaczenia terenu. 

§ 3.  

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 

1) w granicach obszaru objętego ustaleniami pla-
nu wyznacza się tereny o określonym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania, wyodręb-
nione na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczone symbolami: 
a) „1.UN” - teren usług nauki, 
b) „1.KDD” - teren drogi publicznej, 

2) teren usług nauki („1.UN”) przeznacza się dla 
realizacji stacji naukowo-badawczej, której 
głównym komponentem będzie astronomiczna 
stacja obserwacyjna wraz z niezbędną infra-
strukturą i zapleczem, 

3) teren drogi publicznej („1.KDD”) przeznacza się 
dla funkcji komunikacyjnych jako drogi publicz-
nej klasy „D” (dojazdowej) wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej nie związanymi bez-
pośrednio z funkcją komunikacyjną oraz ziele-
nią; teren obejmuje fragment pasa drogowego 
o przebiegu ustalonym na rysunku miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rzezawa. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być wyko-
rzystywane w sposób dotychczasowy, tj. jako tere-
ny rolne, do czasu ich zagospodarowania zgodnie 
z planem. Dopuszcza się moşliwość realizacji ele-
mentów zagospodarowania terenu określonych 
w § 4 jako zagospodarowania tymczasowego. 

§ 4. Dla terenu usług nauki („1.UN”) określa się 
ponişsze warunki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) w ramach ustalonego przeznaczenia terenu przewi-
duje się realizację astronomicznej stacji obserwa-
cyjnej, na którą składają się: 
a) radioteleskop w postaci zespołu anten o wyso-

kości nie przekraczającej 3,0 m, 
b) kontener wyposaşony w urządzenia elektronicz-

ne do gromadzenia danych i wysyłania ich łą-
czem światłowodowym do ośrodka naukowego, 

c) układ komunikacyjny obejmujący wjazd z drogi 
gminnej biegnącej wzdłuş północnej granicy 
działki nr 181, parking oraz drogi serwisowe za-
pewniające bezpośredni dostęp do anten, 

d) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, 
w tym m.in. doprowadzenie zasilania energią 
elektryczną, wykonanie łącza szerokopasmowe-
go, a takşe wewnętrzna podziemna infrastruktura 
urządzeń radioteleskopu, a takşe inne urządzenia, 
stosownie do występujących potrzeb, 

e) urządzenia drenaşu oraz układ odprowadzania 
wód opadowych, w tym zbiornika retencyjnego 
na wody gruntowe i opadowe, 

f) ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem 
osób trzecich, 

2) przewiduje się moşliwość wprowadzenia 
w granicach terenu objętego ustaleniami planu in-
nych urządzeń i instalacji o charakterze obserwa-
cyjno-pomiarowym, pod warunkiem zachowania 
ustaleń pkt 3-6, 

3) radioteleskop winien mieć charakter wyłącznie 
odbiorczy; lokalizowane urządzenia i obiekty nie 
mogą być ŝródłem oddziaływań powodujących 
przekroczenie standardów jakości środowiska okre-
ślonych w przepisach o ochronie środowiska, 

4) dla kontenera, o którym mowa w pkt 1 lit. b, jako 
jedynego dopuszczonego ustaleniami planu obiek-
tu kubaturowego w granicach terenu „1.UN”, okre-
śla się gabaryty, wysokość i formę dachu: 
a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niş 25 m2, 
b) wysokość: nie większa niş 4 metry w przypadku 

przekrycia dachem płaskim lub nie większa niş 
6 metrów w przypadku przekrycia dachem stro-
mym, 
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c) forma dachu: dach płaski lub stromy dwuspa-
dowy, o nachyleniu połaci w przedziale od 25O 
do 40O, 

5) kontener naleşy lokalizować uwzględnieniem wy-
znaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, 

6) z uwagi na połoşenie w terenie o silnej ekspozycji 
krajobrazowej lokalizowane obiekty powinny mieć 
stonowaną kolorystykę (np. szarość, brąz, zieleń), 
z wykluczeniem kolorów jaskrawych, o ile względy 
technologiczne nie narzucają innej kolorystyki; kon-
tener powinien być maskowany zielenią niską, zale-
ca się ponadto wprowadzenie zieleni śródpolnej, 
z lokalnych rodzimych gatunków flory, wzdłuş gra-
nic terenu „1.UN”, 

7) udział powierzchni biologicznie czynnej 
w granicach terenu „1.UN” nie moşe być mniejszy 
niş 80 %, 

8) nie przewiduje się podziału nieruchomości, 
z wyjątkiem wydzielenia pasa drogowego dla drogi 
„1.KDD”. 

§ 5. Dla terenu drogi gminnej („1.KDD”) określa 
się ponişsze warunki zagospodarowania: 

1) sposób urządzenia i parametry drogi winny odpo-
wiadać wymogom technicznym określonym 
w przepisach odrębnych dla dróg dojazdowych, 

2) 2) w granicach terenu „1.KDD” dopuszcza się loka-
lizację urządzeń nie związanych bezpośrednio 
z funkcją komunikacyjną, w tym infrastruktury 
technicznej, o ile zostaną zachowane wymagania 
określone w przepisach odrębnych, dopuszcza się 
ponadto moşliwość wprowadzania zieleni niskiej 
oraz małej architektury. 

§ 6. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
a) przewiduje się realizację układu komunikacyjne-

go w granicach terenu drogi gminnej „1.KDD” 
oraz obsługę komunikacyjną obszaru objętego 
ustaleniami planu za pośrednictwem tej drogi, 

b) dla okresowej obsługi obiektów i urządzeń 
astronomicznej stacji obserwacyjnej naleşy za-
pewnić organizację co najmniej jednego miejsca 
postojowego w granicach obszaru objętego usta-
leniami planu, 

c) w razie potrzeby naleşy przewidzieć dojazdy 
przeciwpoşarowe stosownie do wymagań prze-
pisów odrębnych, 

2) w zakresie zasad systemów infrastruktury: 
a) dopuszcza się moşliwość realizacji, przebudowy, 

rozbudowy urządzeń i sieci: wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowni-
czych, telekomunikacyjnych – stosownie do wy-
stępujących potrzeb, w zakresie wynikającym 

z potrzeb lokalnych i zgodnie z przepisami od-
rębnymi, 

b) w przypadku realizacji sieci wodociągowej naleşy 
uwzględniać m.in. wymogi dotyczące przeciwpo-
şarowego zaopatrzenia wodnego, 

c) w przypadku powstawania ścieków komunal-
nych naleşy gromadzić je w zbiornikach szczel-
nych i usuwać do oczyszczalni ścieków; 
w przypadku realizacji zbiorczego systemu kana-
lizacji sanitarnej obiekty naleşy podłączyć do te-
go systemu, 

d) zakazuje się odprowadzania do wód lub do ziemi 
ścieków zawierających substancje zanieczyszcza-
jące w ilościach przekraczających najwyşsze do-
puszczalne wskaŝniki określone w przepisach od-
rębnych, 

e) w przypadku realizacji systemów grzewczych na-
leşy stosować rozwiązania techniczne i media 
grzewcze nieuciąşliwe dla środowiska, 
z zaleceniem ograniczenia paliw stałych 
i wykorzystania dla celów grzewczych energii 
elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub 
odnawialnych ŝródeł energii, 

3) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) postępowanie z odpadami winno odpowiadać 

wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach odrębnych oraz w gminnym progra-
mie gospodarki odpadami, 

b) w przypadku powstawania odpadów niebez-
piecznych postępowanie z nimi winno odpowia-
dać szczegółowym zasadom usuwania, wykorzy-
stywania i unieszkodliwiania odpadów niebez-
piecznych. 

§ 7. Stawkę procentową słuşącą naliczeniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą 
planu, ustala się w wysokości 30 %. 

§ 8. Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy, 
w granicach obszaru objętego ustaleniami planu 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Rzezawa, uchwalo-
nego uchwałą Nr XIII/81/04 Rady Gminy Rzezawa 
z dnia 6 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
Nr 64, poz. 881), zmienionego uchwałą 
Nr XXVI/160/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 501, 
poz. 3806). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rzezawa. 

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Rzezawa:  

Michał Góra
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr IX/52/2011 
Rady Gminy Rzezawa 
z dnia 16 września 2011 r. 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Rzezawa: Michał Góra 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr IX/52/2011 
Rady Gminy Rzezawa 
z dnia 16 września 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcia Rady Gminy Rzezawa o sposobie 

realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa dla 

obszaru „Łazy-1”, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

W rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-
chomościami przez budowę urządzeń infrastruktury 
technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowa-
nie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów 
lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cie-
płowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunika-
cyjnych. W ujęciu przepisów o samorządzie gminnym, 
do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy, zalicza się realizację: 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usu-

wania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzy-
mania czystości i porządku oraz urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz. 

Zakres i sposób realizacji inwestycji: 

Zmiana planu dla obszaru „Łazy-1” nie skutkuje 
koniecznością realizacji przez gminę dodatkowych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej związanych z planowaną 
stacją naukowo-badawczą. Systemy infrastruktury tech-
nicznej, w tym droga dojazdowa będą zatem realizowa-
ne na zasadach określonych w obowiązującym planie 
miejscowym Gminy Rzezawa, jedynie w granicach ob-
szaru objętego zmianą planu dla obszaru „Łazy-1” - na 
zasadach określonych w uchwalonej zmianie planu. 
Zadania będą realizowane w okresie wieloletnim, 
z uwzględnieniem występujących potrzeb oraz moşli-
wości finansowych gminy. 

 

Zasady finansowania inwestycji: 

Inwestycje będą finansowane zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. Ŝródłami finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą 
dostępne środki, o których mowa w przepisach o finan-
sach publicznych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Rzezawa: Michał Góra 
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UCHWAŁA NR IX/58/2011 
RADY GMINY RZEZAWA 

 z dnia 16 września 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa  
z dnia 25 stycznia 2011 r.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy a dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, 
art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy 
Rzezawa uchwala co następuje :  

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budşetu 
gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budşetu 
gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

§ 3. W Uchwale Budşetowej Gminy Rzezawa na 
rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 
stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 
2.325.666 zł, który zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.125.666 zł 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w kwocie 200.000 zł.” 

2. W paragrafie 4 uchwały ust. 1 pkt 4) otrzymuje 
nowe brzmienie: 

„4). PRZYCHODY - 4.200.000 

W tym: 

- przychody z zaciąganych kredytów na rynku 
krajowym – 4.000.000 

- wolne środki, jako nadwyżka środków pie-
niężnych na rachunku bieżącym budżetu 
wynikającea z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych - 200.000 zł.” 

3. W paragrafie 4 uchwały ust. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąga-
nych w roku 2011 kredytów w kwocie 
4.000.000 zł z czego: 

a)na sfinansowanie planowanego deficytu bu-
dżetu w kwocie 2.125.666 zł,  

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 
1.874.334 zł” 

 


