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UCHWAŁA NR XXXVIII/398/2018
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie
obszarów "Modlniczka-5", "Modlniczka-9", "Tomaszowice-2"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) oraz 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 Wielka Wieś, po
stwierdzeniu, że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś,
uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r.
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., Poz. 3607; zm.: z 2016 r.
Poz. 1160; z 2017 r. Poz. 608 i 2240), zwane dalej „zmianami planu”.
2. Zmiany planu dotyczą obszarów: „Modlniczka-5” o powierzchni 20,28 ha, „Modlniczka-9”
o powierzchni 0,62 ha i „Tomaszowice-2” o powierzchni 3,02 ha, których granice określono w uchwale
Nr XVII/281/2017 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmian planu w zakresie ww. obszarów.
3. Zakres zmian planu obejmuje:
1) wprowadzenie zmian w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie wymienionym w § 2 niniejszej uchwały;
2) przyjęcie nowych załączników graficznych, tj. rysunków zmian planu, które określają nowe dyspozycje
przestrzenne planu:
a) w granicach obszaru „Modlniczka-5” - wyznaczenie terenu obiektów produkcyjno-usługowych „PU” na
dotychczasowych terenach zabudowy usługowej „U” oraz korekta położenia linii zabudowy,
b) w granicach obszaru „Modlniczka-9” - wyznaczenie terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 „UC” na dotychczasowych terenach
zabudowy jednorodzinnej i usługowej „MNU” oraz na terenach rolniczych „R”,
c) w granicach obszaru „Tomaszowice-2” - wycofanie odcinka planowanej i nieistniejącej drogi „KDW”
i wyznaczenie w jej miejscu terenu zabudowy jednorodzinnej i usługowej „MNU1”.
4. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki Nr 1A i 1B – rysunki zmian planu, o których mowa
w ust. 3 pkt 2.


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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5. Uchwalając niniejsze zmiany planu Rada Gminy Wielka Wieś rozstrzyga jednocześnie o sposobie:
1) rozpatrzenia uwag do projektu zmian planu,
2) realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
6. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 5, zawarte są odpowiednio w załącznikach Nr 2 i Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 3607; zm.: z 2016 r. Poz. 1160;
z 2017 r. Poz. 608 i 2240) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1 wyrażone są w formie:
1) tekstu niniejszej uchwały,
2) rysunku planu stanowiącego integralną część planu, obejmującego:
a) jako Załącznik Nr 2 do obwieszczenia Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2015 r., poz. 3607) – obszar, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem obszarów
wymienionych w lit. b - e,
b) jako Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/133/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia
4 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 1160) – obszar
„Modlnica-9” objęty zmianą planu,
c) jako Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia
29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 608) – obszar
„Będkowice-2” objęty zmianą planu,
d) jako Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia
23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 2240) – obszar „Wielka
Wieś - 10” objęty zmianą planu,
e) jako Załączniki Nr 1A i 1B do uchwały Nr XXXVIII/398/2018 Rady Gminy Wielka
Wieś z dnia 29 maja 2018 r. – obszary: „Modlniczka-5”, „Modlniczka-9”
i „Tomaszowice-2” objęte zmianami planu.”;
2) w § 9 w ust. 2 na końcu pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) w granicach obszaru „Modlniczka-9”, objętego ustaleniami zmian planu, dla terenu „UC” ustala się:
a) intensywność zabudowy w przedziale od 0 do 1,8,
b) z uwagi na możliwość powstawania uciążliwości dla terenów sąsiednich, należy
zapewnić wyznaczenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu.”;
3) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się warunki zagospodarowania dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się wskaźniki wykorzystania terenu, z zastrzeżeniem pkt 2:
a) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40 %,
b) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 20 %,
2) dla terenów „PU” położonych w granicach obszaru „Modlniczka-5” ustala się intensywność
zabudowy w przedziale od 0 do 1,1 oraz wskaźniki wykorzystania terenu:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 4325

a) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 55 %,
b) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 18 %.”;
4) w § 26 ust. 3 w pkt 7 lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) w odniesieniu do drogi „KD-L” położonej w granicach obszaru „Modlniczka-5”, objętego
ustaleniami zmian planu, dopuszcza się, pod warunkiem zachowania ciągłości drogi, możliwość:
a) wprowadzania obiektów obsługi i kontroli ruchu, np. portierni, a także zieleni
urządzonej,
b) realizacji nad terenem drogi łączników funkcjonalnych łączących obiekty położone
w terenach „PU” po obu stronach drogi.”;
5) w § 28 ust. 4 wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 5 i 6” zastępuje się wyrazami: „z zastrzeżeniem ust. 5,
6 i 6a” oraz po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W terenach „PU” położonych w granicach obszaru „Modlniczka-5” dopuszcza się lokalizację
zabudowy w odległości nie mniejszej niż 4 metry od linii rozgraniczających drogi KD-L, z możliwością
zmniejszenia tej odległości dla obiektów, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 8.”;
6) w § 29 ust. 6 na końcu pkt 3 dodaje się wyrazy: „z zastrzeżeniem pkt 4,” oraz dodaje się
pkt 4 w brzmieniu:
„4) dla położonych w granicach obszaru „Modlniczka-5” obiektów produkcyjnych, magazynowych,
składowania i logistyki wraz z towarzyszącymi im obiektami biurowymi - 2 m.p./1000 m2
powierzchni użytkowej.”;
7) w § 30 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„13. Obszary „Modlniczka-5” i „Modlniczka-9”, objęte ustaleniami zmiany planu, położone są
w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska Kraków-Balice, gdzie należy uwzględniać obowiązujące
ograniczenia wysokości zabudowy (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane i naturalne w otoczeniu lotniska – Dz.U. z 2003 r.
Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.; zarządzenie Nr 16/MON z dnia 03.04.2012 r. w sprawie prowadzenia
rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych – Dz. Urz. MON poz. 127; decyzja Nr 17/Org/SSRLSZRP z dnia
18.04.2013 r. o wpisaniu lotniska Kraków-Balice do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych).”;
8) w § 33 ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków usługowych, magazynowych, składowych lokalizowanych na terenie sołectwa
Modlnica oraz budynków produkcyjnych, usługowych, magazynowych, składowych położonych
w granicach obszaru „Modlniczka-5” ogranicza się do 15 metrów,”;
9) w § 33 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Obiekty małej architektury oraz ogrodzenia trwałe powinny być kształtowane w sposób
nawiązujący do cech regionalnych, z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy ogrodzeń sytuowanych
w granicach obszaru „Modlniczka-5”; ogrodzenia te, w rejonach placów manewrowych oraz zgrupowań
miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, powinny pełnić rolę ekranów akustycznych
chroniących tereny przyległe przed uciążliwością hałasową.”.
§ 3. W granicach obszarów „Modlniczka-5”, „Modlniczka-9” i „Tomaszowice-2” dotychczasowe ustalenia
rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostają zastąpione ustaleniami rysunków zmian planu,
stanowiącymi załączniki nr 1A i 1B do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
Załącznik Nr 1A
do uchwały Nr XXXVIII/398/2018
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 29 maja 2018 r.
RYSUNEK ZMIANY PLANU
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Załącznik Nr 1B
do uchwały Nr XXXVIII/398/2018
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 29 maja 2018 r.
RYSUNEK ZMIANY PLANU
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/398/2018
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 29 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcia Rady Gminy Wielka Wieś o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszarów
"Modlniczka-5", "Modlniczka-9", "Tomaszowice-2"
W okresie wyznaczonym na wnoszenie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszarów „Modlniczka-5”,
„Modlniczka-9”, „Tomaszowice-2”” – nie zostały wniesione uwagi.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/398/2018
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 29 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcia Rady Gminy Wielka Wieś o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszarów "Modlniczka-5",
"Modlniczka-9", "Tomaszowice-2", inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zalicza się
realizację:
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś określa zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Ustalenia zmian planu,
dotyczące obszarów „Modlniczka-5”, „Modlniczka-9”, „Tomaszowice-2”, nie wprowadzają zmian
w zasadach kształtowania tych systemów.
Sposób realizacji inwestycji:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy będą realizowane
z uwzględnieniem zasad określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wielka Wieś. Zadania będą realizowane w okresie wieloletnim, z uwzględnieniem występujących potrzeb
oraz możliwości finansowych gminy.
Zasady finansowania inwestycji:
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 Wielka Wieś
Zbigniew Mazela

