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UCHWAŁA NR XLIV/325/2018
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
„Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5” na terenie Gminy Kłaj
w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Kłaj, po stwierdzeniu, że projekt
zmiany planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłaj, uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Brzezie1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”, uchwalonego uchwałą Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy
Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłaj dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5” (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2014 r. Poz. 6087), zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie ustaleń tekstowych planu.
2. Zmiana planu dotyczy wymienionych poniżej ustaleń tekstowych:
1) § 6 ust. 3 pkt 3;
2) § 8 pkt 2 lit. c;
3) § 19 ust. 2 pkt 1;
4) § 20 ust. 2 pkt 3.
3. Nie podlega zmianie część graficzna planu.
4. Uchwalając niniejszą zmianę planu Rada Gminy Kłaj rozstrzyga jednocześnie o sposobie:
1) rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,
2) realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
5. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 4, zawarte są odpowiednio w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”,
„Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. Poz. 6087) wprowadza się
następujące zmiany:


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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1) § 6 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w przypadku dokonywania ingerencji w obiekt objęty ewidencją zabytków należy uwzględniać
przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”;
2) § 8 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dostęp nowo powstających działek do drogi publicznej odpowiadający wymaganiom
określonym w przepisach odrębnych.”;
3) § 19 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przewiduje się utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością dokonywania jej remontów,
przebudowy i rozbudowy, z uwzględnieniem ustaleń § 7 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem, że na gruntach
rolnych klas I-III rozbudowa jest dopuszczalna wyłącznie dla wchodzących w skład gospodarstw
rolnych budynków mieszkalnych oraz innych budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji
rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,”;
4) § 20 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przewiduje się utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością dokonywania jej remontów,
przebudowy i rozbudowy, z uwzględnieniem ustaleń § 7 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem, że na gruntach
rolnych klas I-III rozbudowa jest dopuszczalna wyłącznie dla wchodzących w skład gospodarstw
rolnych budynków mieszkalnych oraz innych budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji
rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/325/2018
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcia Rady Gminy Kłaj
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu,
projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”
W okresie wyznaczonym na składanie uwag wpłynęły trzy uwagi.
1. Uwaga nr 1:
Treść uwagi:
„prośba o przekształcenie pozostałej części działki nr 1300 położonej w Brzeziu na działkę budowlaną.”
2. Uwaga nr 2:
Treść uwagi:
„proszę o przekształcenie działki nr 1301 położonej w Brzeziu na działkę budowlaną.”
3. Uwaga nr 3:
Treść uwagi:
„prośba o przekształcenie działki nr 1298/2 położonej w Brzeziu na działkę budowlaną.”
Rozstrzygnięcia Rady Gminy Kłaj:
1. Postanawia się o nieuwzględnieniu uwagi nr 1.
2. Postanawia się o nieuwzględnieniu uwagi nr 2.
3. Postanawia się o nieuwzględnieniu uwagi nr 3.
Uzasadnienie:
Procedura zmiany niektórych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”, uchwalonego w 2014 roku,
realizowana jest na podstawie uchwały Nr XX/133/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zakres zmian planu dotyczy wyłącznie ustaleń tekstowych planu w zakresie zagadnień szczegółowo
wskazanych w uchwale inicjującej. Część graficzna planu nie podlega zmianie – uchwała nie przewiduje
zmian w ustalonym przeznaczeniu terenu.
Uwzględnienie którejkolwiek z rozpatrywanych uwag byłoby równoznaczne z wprowadzeniem
planu wykraczających poza zakres zmian wskazany w uchwale ws. przystąpienia do sporządzania
planu. Takie rozstrzygnięcie prowadziłoby do naruszenia zasad i trybu sporządzania zmiany
określonych w obowiązujących przepisach prawa. Z powyższego powodu uwagi nie mogą
uwzględnione.

zmian
zmian
planu,
zostać

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/325/2018
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcia Rady Gminy Kłaj
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
„Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”, należy w szczególności budowa i rozbudowa układu komunikacyjnego,
systemów zaopatrzenia w wodę, systemów związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
a także systemów infrastruktury energetycznej oraz infrastruktury służącej gospodarowaniu wodami
opadowymi. Systemy infrastruktury technicznej będą powiązane z systemami istniejącymi bądź
przewidywanymi do realizacji na obszarze Gminy Kłaj.
Sposób realizacji inwestycji:
Systemy infrastruktury technicznej będą realizowane na zasadach określonych w planie miejscowym,
w powiązaniu z istniejącymi lub projektowanymi systemami na obszarze Gminy Kłaj.
Harmonogram realizacji zadań:
Zadania będą realizowane w okresie wieloletnim, z uwzględnieniem występujących potrzeb oraz
możliwości finansowych gminy.
Zasady finansowania:
Inwestycje będą finansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Źródłami finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą dostępne środki, o których mowa w przepisach
o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek

