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Uchwa³a* Nr XXXVII(427)2009

Rady Gminy Che³miec

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego "Che³miec V" w Gminie

Che³miec - wie� Librantowa.

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 pó�n. zm.), 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 pó�n. zm.), Ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (t. j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.), po stwierdzeniu zgodno-
�ci zmiany planu ze studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Che³miec - Rada Gminy
Che³miec uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Che³miec V" w Gminie Che³miec, zatwier-
dzonego uchwa³¹ Nr XX/163/2004 Rady Gminy Che³miec
z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. z roku 2004 Nr 222
poz. 2514 z pó�n. zm.) w zakresie przeznaczenia dzia³ki nr 67
po³o¿onej we wsi Librantowa na cele zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej - zwan¹ w tek�cie niniejszej uchwa³y
planem.

2. Plan obejmuje obszar okre�lony w za³¹czniku graficznym do
uchwa³y Rady Gminy Che³miec: Nr XXIII(209)2008 z dnia
28 kwietnia 2008 r.

3. Plan, o którym mowa w ust. 1 jest zgodny ze studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy, uchwalonym uchwa³¹ Nr LX/339/98 Rady Gminy
Che³miec z dnia 23 kwietnia 1998 r.

§ 2

1. Tre�æ niniejszej uchwa³y stanowi czê�æ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a) rysunek planu sporz¹dzony na podk³adzie mapy zasadni-
czej w skali 1:1000, jako za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y
wraz z wyrysem ze Studium, o którym mowa w § 1, ust. 3.

b) rozstrzygniêcia Rady Gminy Che³miec - podjête w trybie
art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu -za³¹cznik Nr 2 oraz o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o za-
sadach ich finansowania - jako za³¹cznik Nr 3.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu i linii roz-
graniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgra-
niczaj¹cych drogê, warunków i zasad kszta³towania za-
budowy i zagospodarowania terenów, w tym szczegól-
nych warunków wynikaj¹cych z potrzeby ochrony �rodo-
wiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej, linii zabudowy.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.

§ 3

W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce Studium, o któ-
rym mowa w § 1 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicz-
nych wymagaj¹cych okre�lenia szczególnych warunków kszta³-
towania.

§ 4

1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów prze-
znaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego
ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

2. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e
byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿yt-
kownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego prze-
znaczeniem w niniejszym planie.

§ 5

1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów wy-
magaj¹cych rehabilitacji istniej¹cej zabudowy b¹d� infra-
struktury technicznej, a tak¿e obszarów wymagaj¹cych prze-
kszta³ceñ lub rekultywacji.

2. Nie zachodzi potrzeba okre�lania granic obszarów wymaga-
j¹cych przeprowadzania scaleñ i podzia³ów nieruchomo�ci.

§ 6

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le�nych, tekst jednolity (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.) przeznacza siê na cele
nierolnicze gruntów rolnych objêtych planem, o którym mowa
w § 1 uchwa³y, w tym stanowi¹cych u¿ytki rolne klasy III o zwar-
tym obszarze nie przekraczaj¹cym 0,50 ha oraz u¿ytków rol-
nych klasy IV o zwartym obszarze nie przekraczaj¹cym 1,00 ha.

§ 7

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
- wysoko�ci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar liczony

od poziomu terenu przyleg³ego do budynku do najwy¿ej po-
³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci
dachowych; je¿eli budynek po³o¿ony jest na stoku, rzêdn¹
terenu mierzy siê na osi rzutu budynku prostopad³ej do linii
spadku stoku;

- przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowi¹zuj¹cymi w dniu
uchwalenia planu.

§ 8

W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê co
nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb.

2. Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-
nieczyszczeñ atmosferycznych, okre�lonych w za³¹czniku
Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony �rodowiska, Za-
sobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie warto�ci odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz.12 z pó�n. zm.).

_____________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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3. Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ
i zabezpieczeñ dla utrzymania dopuszczalnego poziomu ha-
³asu okre�lonego przepisach szczególnych.

4. Teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹:
- nie jest objêty ochron¹ konserwatorsk¹ i nie znajduj¹ siê

na nim obiekty zabytkowe,
- znajduje siê poza granic¹ obszarów bezpo�redniego za-

gro¿enia powodzi¹ ,
- znajduje siê poza granic¹ obszaru chronionego ustalonego

Rozporz¹dzeniem nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Po³udniowoma³o-
polskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Ma³op. Z 2006 r. Nr 806 poz. 4862).

§ 9

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê, co nastêpuje:
1. Zakaz zrzutu nie oczyszczonych �cieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Zaopatrzenie w wodê z w³asnej studni.
3. Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumieniu

przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. "Prawo ochrony �rodowiska" (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z pó�n. zm.) docelowo na wiejsk¹ oczyszczalniê �cie-
ków. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê
wykonanie szczelnego zbiornika z okresowym wywozem
�cieków na istniej¹c¹ oczyszczalniê. Obowi¹zuje wyposa¿e-
nie w systemy do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów
w sposób zorganizowany.

4. Usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i groma-
dzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opró¿-
nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych poza ob-
szar Gminy na urz¹dzone sk³adowisko odpadów, zgodnie
z zawartymi porozumieniami.

5. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczysz-
czeñ powietrza z uwzglêdnieniem zanieczyszczeñ t³a.

6. Zasilanie w energiê elektryczn¹ na warunkach okre�lonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieciami elektroenergetycznymi.

§ 10

1. Dzia³kê nr 67 w Librantowej o pow.0,66 ha stanowi¹cej grun-
ty rolne klasy RV i £IV po³o¿onej w obszarze eksponowa-
nym widokowo stoków i wierzchowin przeznacza siê na te-

ren zabudowy mieszkaniowej eksponowany widokowo

o symbolu MN/k dla realizacji budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu.
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni nie

mniejszej ni¿ 0,10 ha pod warunkiem zapewnienia do nich
normatywnych dojazdów;

b) dopuszcza siê wydzielenie drogi wewnêtrznej z wjazdem
od drogi gminnej przylegaj¹cej do zachodniej granicy dzia³ki;

c) na wydzielonych dzia³kach dopuszcza siê realizacjê po
jednym gara¿u oraz jednym budynku gospodarczym z wy-
kluczeniem funkcji inwentarskiej;

d) obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych na dzia³-
kach w ilo�ci 1 miejsca na 1 mieszkanie z dopuszczeniem
jako miejsca parkingowego stanowiska w gara¿u;

e) sytuowanie projektowanych obiektów w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej o symbo-
lu "6.2.KDD " o parametrach ustalonych w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego "Che³miec V" w Gmi-
nie Che³miec, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XX/163/2004 Rady
Gminy Che³miec z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urzê. Woj. Ma-
³op. z roku 2004 Nr 222 poz. 2514 z pó�n. zm.);

f) w zagospodarowaniu poszczególnych dzia³ek obowi¹zuje
zachowanie co najmniej 20% jej powierzchni jako biolo-
gicznie czynnej;

g) obowi¹zuje realizacja budynków mieszkalnych jako par-
terowych z u¿ytkowym poddaszem z mo¿liwo�ci¹ ich pod-
piwniczenia; architektura budynków mieszkalnych winna
harmonizowaæ z krajobrazem i nawi¹zywaæ do tradycyj-
nych cech budownictwa na tym terenie; wysoko�æ obiek-
tów mieszkalnych nie mo¿e przekroczyæ 12 m; ustala siê
obowi¹zek stosowania dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o k¹cie nachylenia po³aci pomiêdzy 300

- 450 z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku;
d³ugo�æ kalenicy w przypadku dachów wielospadkowych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³ugo�ci ca³ego dachu; dach
z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, powi-
nien byæ dwuspadowy lub czterospadowy symetryczny,
o jednakowym nachyleniu g³ównych po³aci dachu pod
k¹tem 300-450; zaleca siê wysuwanie okapów na odleg³o�æ
co najmniej 0,6 m od lica budynku; dopuszcza siê stosowa-
nie lukarn, wygl¹dów, "jaskó³ek" i okien po³aciowych; do-
puszcza siê instalowanie na dachach kolektorów s³onecz-
nych; h) w wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowa-
nie ok³adzin panelami z tworzyw sztucznych, nale¿y stoso-
waæ materia³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.); obowi¹-
zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych, ciem-
nych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zieleni, szaro�ci);

i) zakaz stosowania dachów p³askich, namiotowych, pulpito-
wych i namiotowych (bezkalenicowych);

j) kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych (dachy - ko-
lory ciemne, �ciany - kolory jasne); zakaz stosowania eter-
nitu jako materia³u pokryciowego;

k) wyklucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych,
betonowych elementów ozdobnych takich jak tralek i kolumn;

l) dopuszcza siê budowê gara¿y jako wolnostoj¹cych partero-
wych oraz budynków gospodarczych bez podpiwniczenia z da-
chami o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci 30 - 45 stopni, z mo¿-
liwo�ci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza; wysoko�æ
obiektów nie mo¿e przekraczaæ 7,0 m nad poziomem terenu;

§ 11

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku pro-
centowym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku
uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) dla tere-
nów objêtych planem - 10 %.

§ 12

Traci moc Uchwa³a Nr XX/163/2004 Rady Gminy Che³miec
z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. z roku 2004 Nr 222
poz. 2514 z pó�n. zm.) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego "Che³miec V" w Gminie
Che³miec - w czê�ci objêtej niniejszym planem.

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Che³miec.
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§ 14

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

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy Che³miec.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII(427)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 26 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 GMINA CHE£MIEC

dzia³ka nr: 67 w Librantowej

Poz. 2604
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RYSUNEK PLANU SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Poz. 2604
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXVII(427)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 26 maja  2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag

wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego "Che³miec V"

w Gminie Che³miec dla dz. 67 w Librantowej

Rada Gminy Che³miec , po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy Che³miec, stwierdzaj¹cym brak uwag kwe-
stionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego "Che³miec V"
w Gminie Che³miec dla dz. 67 w Librantowej, w okresie wy-
³o¿enia tego projektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñ-
czeniu wy³o¿enia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXVII(427)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 26 maja 2009 r.

Rozstrzygniecie dotycz¹ce realizacji inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ

w³asnych Gminy zapisanych w projekcie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Che³miec V" w Gminie Che³miec dla dz. 67

w Librantowej

Rada Gminy Che³miec , po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy Che³miec, stwierdzaj¹cym brak zapisanych
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych Gminy zapisanych w projekcie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego "Che³miec
V" w Gminie Che³miec dla dz. 67 w Librantowej, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

2605

Uchwa³a* Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "B".

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591

z pó�n. zm.), Rada Gminy £¹cko stwierdza zgodno�æ usta-
leñ zmiany planu ze Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko i uchwa-
la co nastêpuje:

I. USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "B", zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr 12/2007 Rady Gminy £¹cko z dnia 28 lute-
go 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 304 poz. 2048 z dnia
24.04.2007 r.) - zwan¹ w tek�cie niniejszej uchwa³y "planem"
w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek nr: 272/1,
931 i 936 po³o¿onych w Maszkowicach, nr: 152 i 448 po³o¿o-
nych w Zarzeczu, nr 259 po³o¿onej w £azach Brzyñskich i nr: 165,
464, 668 i 815 po³o¿onych w Jazowsku - na tereny zabudowy
mieszkaniowej oraz dzia³ki nr 729 po³o¿onej w Jazowsku na
tereny eksploatacji surowców ilastych.

2. Plan obejmuje tereny okre�lone na za³¹cznikach graficznych
do Uchwa³y Rady Gminy £¹cko Nr 30/2008 z dnia 13 czerw-
ca 2008 r.

§ 2

1. Tre�æ niniejszej uchwa³y stanowi czê�æ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-
niczej w skali 1:1000 i 1:2000 jako za³¹czniki Nr 1 do Nr 10
do niniejszej uchwa³y,

b) Rozstrzygniêcia Rady Gminy £¹cko - podjête w trybie art.
20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich fi-
nansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
- jako za³¹cznik Nr 11.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu, linii rozgrani-
czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgraniczaj¹cych
dróg, z³ó¿ surowców ilastych, warunków i zasad kszta³towa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szcze-
gólnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby ochrony �rodo-
wiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
linii zabudowy.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.

5. Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy
rysunku planu:
1) granice obszarów objêtych planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz

o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz
z symbolami identyfikuj¹cymi (o których mowa w ust.8),
zgodnie z czê�ci¹ tekstow¹ planu, wymienion¹ w ust. 1,

6. Rysunki planu zawieraj¹ ponadto oznaczenia i elementy
obja�nione w legendzie - nie stanowi¹ce ustaleñ, o których
mowa w ust. 5.

7. Jako zgodne z planem uznaje siê:
- wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z rozbu-

dow¹ systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej wypo-
sa¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych do zain-
westowania stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ tech-
nicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu,

_____________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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