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UCHWAŁA* NR XXVI.227.2020
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa
Szlachecka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Czernichów stwierdza, iż projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów oraz uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA SZLACHECKA, zwany dalej „planem”.

PRZESTRZENNEGO

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
Rozdział 1.
Obszar objęty planem
§ 3. Plan obejmuje obszar miejscowości Dąbrowa Szlachecka w jej granicach administracyjnych
o powierzchni 344,27 ha, którego granice zostały określone na załączniku graficznym do uchwały Nr VII/86/07
Rady Gminy Czernichów z dnia z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów (zmienionej uchwałą Nr IX/115/07 z dnia
29 czerwca 2007 r. oraz uchwałą Nr XLVIII.359.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.).
Rozdział 2.
Przepisy ogólne
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie – oznacza to fragment planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym;
2) wysokości zabudowy – oznacza to całkowitą wysokość obiektów budowlanych, wyrażoną w metrach,
mierzoną od projektowanego poziomu terenu przed obiektem budowlanym do jego najwyżej usytuowanego
elementu. W przypadku budynków ich wysokość mierzy się od projektowanego poziomu terenu przed
głównym wejściem do budynku do najwyżej położonego punktu budynku: kalenicy dachu lub krawędzi
attyki;
_____________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, poza
którą nie może być realizowana budowa budynków (ich nadziemnych części), z dopuszczeniem wysunięcia
przed wyznaczoną linię balkonów, tarasów, okapów, wykuszy, schodów i pochylni zewnętrznych,
gzymsów, wiatrołapów i innych detali architektonicznych;
4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu pionowego budynku, mierzoną po
obrysie ścian zewnętrznych największej powierzchniowo nadziemnej kondygnacji budynku, na
powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się okapów, gzymsów, balkonów, tarasów,
daszków nad wejściem, a także schodów, pochylni lub ramp zewnętrznych;
5) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub jej części zawartej w liniach
rozgraniczających terenów przeznaczonych do zabudowy;
6) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków
(istniejących i projektowanych) na terenie inwestycji;
7) powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynku;
8) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę albo
zgłoszeniem;
9) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.);
10) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
11) uzbrojeniu terenu – należy przez to rozumieć uzbrojenie terenu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12) infrastrukturze telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu – należy przez to rozumieć
infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 ze
zm.);
13) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);
14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
15) budynkach rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynki rekreacji indywidualnej
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
16) tablicy reklamowej – należy przez to rozumieć tablice reklamowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
17) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Na całym obszarze planu dopuszcza się remont, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę
oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków zgodnie z przeznaczeniem terenów pod warunkiem,
że łącznie dla obiektów istniejących i nowych, zostaną zachowane wskaźniki i parametry kształtowania
zabudowy określone dla tego terenu.
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2. Na całym obszarze planu dopuszcza się sytuowanie nowych budynków lub ich rozbudowywanych
(dobudowywanych) części w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, na działkach
budowlanych o szerokości mniejszej niż 18 m.
3. W terenach gdzie istniejące parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów
nie dotrzymują ustalonych planem wartości, zakazuje się powiększania powierzchni zabudowy oraz
zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej.
4. Na całym obszarze planu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i zmianę sposobu
użytkowania istniejących budynków oraz ich część usytuowanych w liniach rozgraniczających dróg
publicznych oraz poza liniami zabudowy z zachowaniem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy,
zagospodarowania oraz przeznaczenia terenów przylegających do drogi.
5. W przypadku rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się :
1) zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy o nie więcej niż 15%;
2) odstępstwa o nie więcej niż 10o od ustalonej geometrii dachów;

᠆ jeżeli wynika to z konieczności nawiązania do kątów nachylenia połaci dachowych istniejących
budynków lub ich części, a także jeśli wynika to z potrzeby dostosowania sposobu użytkowania
poddasza (strychu) do celów użytkowych.
6. W obszarze planu ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) dla dróg oznaczonych symbolem KD-L: 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
2) dla dróg oznaczonych symbolem KD-D: 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
3) dla niektórych terenów WS: 30 m od linii rozgraniczającej;
–

zgodnie z rysunkiem planu.
7. Na całym obszarze planu zakazuje się:

1) realizacji tablic i urządzeń reklamowych świetlnych i podświetlanych o powierzchni powyżej 2 m2;
2) sytuowania tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni reklamowej powyżej 6 m2 w terenach U i U/P
oraz 3 m2 w pozostałych terenach;
3) umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na dachach budynków, ogrodzeniach, balustradach balkonów
i tarasów.
Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 6. 1. Ustala się stosowanie proekologicznych systemów grzewczych: realizacja źródeł ciepła na paliwo
ekologiczne (np. gaz, biomasa, ekogroszek, lekki olej opałowy, energia elektryczna). Sprawność cieplna kotłów
musi wynosić, co najmniej 82%.
2. W terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się stosowanie urządzeń do pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła o mocy
nieprzekraczającej 100 kW.
3. Ustala się kwalifikację terenów oznaczonych symbolami:
1) MN, MN-I, MN-II do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) MN/U do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;
3) RM, RM-I, RM-II do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową;
4) US i ML do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 5331

4. Ustala się nakaz utrzymania ciągłości cieków wodnych i rowów melioracyjnych (ujawnionych
i nieujawnionych na rysunku planu) w całym obszarze objętym planem oraz dopuszcza się wykonywanie przy
nich robót budowlanych, konserwacyjnych, regulacyjnych i związanych z ochroną przed powodzią.
5. Dla stref sanitarnych: 50 i 150 m od terenów cmentarzy obowiązują ograniczenia zgodnie z odrębnymi
przepisami sanitarnymi.
Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 7. 1.

W obszarze planu nie znajdują się obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.

2. W obszarze planu znajdują się następujące obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków :
1) Remiza OSP;
2) Dom nr 6;
3) Dom nr 50;
–

wskazane na rysunku planu.
3. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ustala się następujące zasady ochrony:

1) obowiązuje zachowanie kształtu dachu, kształtu i rozmieszczenia otworów okiennych oraz głównych
otworów drzwiowych;
2) ustala się zakaz umieszczania na elewacji frontowej klimatyzatorów, anten satelitarnych, przewodów
spalinowych i wentylacyjnych, tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni ponad 0,8 m2;
3) dopuszcza się przebudowy, rozbudowy, odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania mające na celu
dostosowanie budynków do współczesnych standardów użytkowych z zastrzeżeniem pkt 1.
4. W obszarze planu znajdują się kapliczki i krzyże, wskazane na rysunku planu, dla których ustala się
nakaz zachowania gabarytu, co do formy obiektu i geometrii dachu, oraz materiałów z jakich są wykonane.
5. W obszarze planu znajdują się następujące stanowiska archeologiczne:
1) Pracownia krzemieniarska – 53;
2) Obozowisko paleolityczne – 54;
3) Pracownia krzemieniarska – 55;
4) Pracownia krzemieniarska – 56;
5) Obozowisko paleolityczne – 57;
6) Ślad osadniczy z okresu neolitu – 58;
7) Pracownia krzemieniarska – 59;
8) Osada z epoki neolitu i brązu – 60;
9) Pracownia krzemieniarska – 61;
10) Osad z okresu wpływów rzymskich i późnego średniowiecza – 62;
11) Pracownia krzemieniarska – 63;
12) Pracownia krzemieniarska – 64;
13) Pracownia krzemieniarska z okresu neolitu – 65;
14) Obozowisko z epoki kamienia – 66;
15) Ślad osadniczy epoki kamienia – 67;
16) Ślad osadniczy epoki kamienia – 68;
17) Ślad osadniczy epoki kamienia – 69;
18) Obozowisko z epoki kamienia – 70;
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19) Pracownia krzemieniarska – 120;
–

dla których obowiązują zasady ochrony określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony
zabytków.
Rozdział 6.
Tereny objęte formami ochrony przyrody

§ 8. Obszar planu częściowo znajduje się na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, dla
którego obowiązują szczególne cele ochrony i zakazy określone uchwałą Nr VII/64/19 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz.U. Woj. Małop. z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 2849) oraz jego
otuliny.
Rozdział 7.
Ustalenie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 9. 1. W obszarze planu znajduje się część udokumentowanego złoża kopalin pn. „Wołowice”, którego
granice wskazano na rysunku planu.
2. W obszarze planu znajdują się obszary:
1) gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, których granice zostały
oznaczone na rysunku planu;
2) narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego, oznaczone na
rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 02ZZ.
3. Część obszaru planu znajduje się na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Sance,
ustanowionego rozporządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dz.U. Woj. Małop. z dnia 21 sierpnia 2012 r., poz. 4042). W terenach tych
obowiązują zakazy i ograniczenia określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Rozdział 8.
Przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz
krajobrazu
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami identyfikacyjnymi 01MN – 49MN, 01MN-I – 03MN-I oraz 01MN-II – 02MN-II, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami
budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania;
2) zakazuje się realizacji:
a) zabudowy szeregowej,
b) infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż o nieznacznym oddziaływaniu;
3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni użytkowej do 50 m2,
b) budynków usługowych o powierzchni użytkowej do 80 m2,
c) lokali usługowych w budynkach mieszkalnych,
d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
e) dojść i dojazdów,
f) miejsc postojowych,
g) zieleni,
h) obiektów małej architektury,
i) ciągów pieszych i rowerowych;
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4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 25%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej:

᠆ w terenach MN i MN-II: 50%,
᠆ w terenach MN-I: 70%;
c) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 37o – 45o. Dopuszcza się kąt nachylania połaci dachowych z przedziału 20o – 45o dla
zabudowy o wysokości do 6 m,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 25 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,5;
5) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:
a) minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (liczone łącznie z garażem),
b) usługi: minimum 1 miejsce na każde 80 m2 powierzchni użytkowej w tym co najmniej 1 miejsce
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
6) w terenach MN-I ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych;
7) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) w terenach MN: 700 m2,
b) w terenach MN-I: 1500 m2,
c) w terenach MN-II: 2000 m2,
–

z dopuszczeniem wydzielania działek budowlanych o mniejszej powierzchni w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. Wyznacza się tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi
01ML, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: budynki rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem
terenu niezbędnym do jej funkcjonowania;
2) zakazuje się realizacji:
a) zabudowy szeregowej i bliźniaczej,
b) infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż o nieznacznym oddziaływaniu;
3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni użytkowej do 35 m2,
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) dojść i dojazdów,
d) miejsc postojowych,
e) obiektów małej architektury,
f) ciągów pieszych i rowerowych;
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 60%,
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c) maksymalna wysokość zabudowy: 7 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 37o – 45o,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 15 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,4;
5) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania: minimum 1 miejsce na 1 budynek rekreacji
indywidualnej (liczone łącznie z garażem);
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m2. Dopuszcza się
wydzielanie działek budowlanych o mniejszej powierzchni w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
3. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku
planu symbolami identyfikacyjnymi 01MN/U, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej wraz
z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania;
2) zakazuje się realizacji:
a) zabudowy szeregowej,
b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,
c) infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż o nieznacznym oddziaływaniu;
3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni użytkowej do 50 m2,
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) dojść i dojazdów,
d) miejsc postojowych,
e) zieleni,
f) obiektów małej architektury,
g) ciągów pieszych i rowerowych;
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 30%,
c) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 37o – 45o. Dopuszcza się kąt nachylania połaci dachowych z przedziału 20o – 45o dla
zabudowy o wysokości do 6 m,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 40 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,0;
5) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:
a) minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (liczone łącznie z garażem),
b) usługi handlu: minimum 1 miejsce na każde 30 m2 powierzchni sprzedaży w tym co najmniej 1 miejsce
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
c) gastronomia: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc konsumpcyjnych w tym co najmniej 1 miejsce
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
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d) hotele, motele, pensjonaty: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc noclegowych w tym co najmniej
1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
e) przychodnie, gabinety lekarskie: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w tym co
najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
f) inne usługi, rzemiosło: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w tym co najmniej
1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 700 m2. Dopuszcza się
wydzielanie działek budowlanych o mniejszej powierzchni w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
4. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi
01U – 2U, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej (budynki użyteczności publicznej) wraz
z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do ich funkcjonowania;
2) dopuszcza się realizację:
a) do 2 lokali mieszkalnych na jeden budynek usługowy,
b) budynków garażowych i magazynowych,
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) dojść i dojazdów,
e) miejsc postojowych,
f) zieleni,
g) obiektów małej architektury,
h) ciągów pieszych i rowerowych;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 30%,
c) maksymalna wysokość zabudowy:

᠆ w terenach 01U: 12 m,
᠆ w terenach 02U: 9 m;
d) geometria dachów:

᠆ w terenach 01U: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 20o – 45o,

᠆ w terenach 02U: dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych z przedziału 37o –
45o. Dla części budynku o wysokości do krawędzi attyki do 4,5 m dopuszcza się dachy płaskie;
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 25 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy:

᠆ w terenach 01U: od 0,01 do 1,5,
᠆ w terenach 02U: od 0,01 do 1,0;
4) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania: minimum 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową.
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5. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej – usługi kultu religijnego oznaczone na rysunku planu
symbolami identyfikacyjnymi 01UK, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej z zakresu kultu religijnego jak kościoły, plebanie,
domy katechetyczne wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do ich
funkcjonowania;
2) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) dojść i dojazdów,
c) miejsc postojowych,
d) zieleni,
e) obiektów małej architektury,
f) ciągów pieszych i rowerowych;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 30%,
c) maksymalna wysokość zabudowy:

᠆ 40 m dla budynku kościoła,
᠆ 12 m dla pozostałej zabudowy;
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 20o – 52o,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 50 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,5;
4) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania: minimum 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową.
6. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi
01US – 02US, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: terenowe urządzenia i obiekty służące celom sportu, rekreacji i wypoczynku
w tym obiekty służące organizacji imprez plenerowych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz
uzbrojeniem terenu niezbędnym do ich funkcjonowania;
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków zaplecza socjalnego i techniczno-magazynowego,
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) dojść i dojazdów,
d) miejsc postojowych,
e) zieleni,
f) obiektów małej architektury,
g) ciągów pieszych i rowerowych;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 5%,
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b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 80%,
c) maksymalna wysokość zabudowy: 7 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 37o – 45o oraz dachy płaskie,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 20 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,001 do 0,1;
4) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania: minimum 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową.
7. Wyznacza się tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami
identyfikacyjnymi 01U/P, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
(w tym stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, myjnie) wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem
terenu niezbędnym do jej funkcjonowania;
2) zakazuje się realizacji:
a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2;
3) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) dojść i dojazdów,
c) miejsc postojowych,
d) zieleni,
e) obiektów małej architektury,
f) ciągów pieszych i rowerowych;
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 60%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 30%,
c) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 20o – 45o,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 90 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,8;
5) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:
a) usługi handlu: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni sprzedaży w tym co najmniej 1 miejsce
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
b) inne usługi: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w tym co najmniej 1 miejsce
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
c) produkcja: minimum 1 miejsce na każdych 5 zatrudnionych w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
8. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 01R – 07R, dla
których:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 11 –

Poz. 5331

1) ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze;
2) ustala się zakaz zabudowy;
3) dopuszcza się:
a) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów melioracji
przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę,

wodnych,

b) przebudowę (w tym wymianę istniejącej substancji), nadbudowę, odbudowę i jednorazową rozbudowę
istniejącej zabudowy zwiększającą maksymalnie o 50% powierzchnię zabudowy budynku. Dla realizacji
ww. inwestycji obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów jak dla terenów RM.
9. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych oznaczone na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 01RM – 09RM, 01RM-I – 06RM-I
oraz 01RM – II, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych (w tym agroturystyka, rozumiana jako obiekty służące prowadzeniu usług turystycznych
w czynnych gospodarstwach rolnych) wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym
do jej funkcjonowania;
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków garażowych o powierzchni użytkowej do 50 m2,
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) obiektów małej architektury,
d) miejsc postojowych,
e) dojść i dojazdów;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej:

᠆ w terenach RM i RM-II: 50%,
᠆ w terenach RM-I: 70%;
c) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m;
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 37o – 45o,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 90 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,4;
4) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (liczone łącznie
z garażem);
5) w terenach RM-I ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) w terenach RM: 700 m2,
b) w terenach RM-I: 1500 m2,
c) w terenach RM-II: 2000 m2;
–

z dopuszczeniem wydzielania działek budowlanych o mniejszej powierzchni w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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10. Wyznacza się tereny trwałych użytków zielonych, oznaczone na rysunku planu symbolami
identyfikacyjnymi 01RZ – 22RZ, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze z zadrzewieniami i zakrzewieniami;
2) ustala się zakaz zabudowy;
3) dopuszcza się:
a) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów melioracji
przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę,

wodnych,

b) przebudowę (w tym wymianę istniejącej substancji), nadbudowę, odbudowę i jednorazową rozbudowę
istniejącej zabudowy zwiększającą maksymalnie o 50% powierzchnię zabudowy budynku. Dla realizacji
ww. inwestycji obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów jak dla terenów RM.
11. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 01ZL – 38ZL,
dla których:
1) ustala się przeznaczenie: lasy;
2) ustala się zakaz zabudowy;
3) dopuszcza się realizację budowli wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leśnej oraz linii
energetycznych.
12. Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 01ZC, dla
których:
1) ustala się przeznaczenie: cmentarze;
2) dopuszcza się realizację:
a) kaplic wyznaniowych,
b) budynków administracyjnych, gospodarczych i usługowych związanych z funkcją cmentarza,
c) dojść i dojazdów,
d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
e) obiektów małej architektury;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 20%,
c) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 37o – 45o,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 10 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,2.
13. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolami
identyfikacyjnymi 01WS – 02WS, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych, śródlądowych;
2) ustala się zakaz zabudowy;
3) dopuszcza się realizację:
a) obiektów budowlanych niezbędnych dla realizacji statutowych działań administratora cieku, związanych
z utrzymaniem wód oraz ochroną przed powodzią,
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b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
14. Wyznacza się tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi
01KD-Z, 01KD-L – 04KD-L, 01KD-D – 11KD-D oraz tereny dróg wewnętrznych 01KDW – 37KDW, dla
których:
1) dla terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym KD-Z ustala się przeznaczenie: tereny dróg
publicznych klasy funkcjonalno-technicznej zbiorczej (Z), w ciągu dróg powiatowych;
2) dla terenów oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi KD-L ustala się przeznaczenie: tereny dróg
publicznych klasy funkcjonalno-technicznej lokalnej (L), w ciągu dróg powiatowych i gminnych;
3) dla terenów oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi KD-D ustala się przeznaczenie: tereny dróg
publicznych klasy funkcjonalno-technicznej dojazdowej (D), w ciągu dróg gminnych;
4) dla terenów oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi KDW ustala się przeznaczenie: tereny dróg
wewnętrznych;
5) w terenach, o których mowa w pkt 1 – 4 dopuszcza się realizację:
a) obiektów budowlanych związanych z realizacją i eksploatacją dróg,
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) miejsc postojowych w tym przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
(wyznaczanych na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu), których liczbę
określa się zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych,
d) zieleni,
e) ciągów pieszych i rowerowych.
15. Wyznacza się tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
identyfikacyjnym 01KS, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: parkingi dla samochodów osobowych;
2) dopuszcza się realizację:
a) toalet publicznych,
b) dojść i dojazdów,
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) obiektów małej architektury,
e) zieleni;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 10%,
c) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 20o – 37o oraz dachy płaskie,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 10 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,2.
16. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej-wodociągi oznaczone na rysunku planu symbolem
identyfikacyjnym 01W, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny obiektów infrastruktury technicznej służące zaopatrzeniu w wodę;
2) dopuszcza się realizację:
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a) innych obiektów infrastruktury technicznej,
b) dojść i dojazdów,
c) miejsc postojowych oraz parkingów;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 5%,
c) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m,
d) geometria dachów: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
z przedziału 20o – 37o oraz dachy płaskie,
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 20 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,9.
Rozdział 9.
Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 11. 1. Ustala się generalne zasady obsługi komunikacyjnej: za pośrednictwem istniejących
i planowanych dróg poprzez istniejące i projektowane zjazdy – powiązane z układem zewnętrznym drogami
powiatowymi.
2. Ustala się następujące parametry techniczne dla dróg o symbolu KD-Z:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 20 m – zgodnie z rysunkiem planu;
2) szerokość jezdni: co najmniej 6 m.
3. Ustala się następujące parametry techniczne dla dróg o symbolu KD-L:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 12 do 30 m – zgodnie z rysunkiem planu;
2) szerokość jezdni: co najmniej 5,5 m.
4. Ustala się następujące parametry techniczne dla dróg o symbolu KD-D:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 do 25 m – zgodnie z rysunkiem planu;
2) szerokość jezdni: co najmniej 4,5 m.
5. Ustala się następujące parametry techniczne dla dróg o symbolu KDW:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 5 do 32 m – zgodnie z rysunkiem planu;
2) szerokość jezdni: co najmniej 3 m.
Rozdział 10.
Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze objętym planem ustala się prowadzenie
nowych sieci i budowę urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg gminnych oraz
innymi trasami, pod warunkiem, że nie będą naruszać szczegółowych ustaleń planu.
2. W ramach ochrony zasobów wodnych ustala się obsługę terenów przeznaczonych pod zabudowę przy
uwzględnieniu następujących zasad:
1) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej ze sprowadzaniem ścieków do oczyszczalni ścieków
w Wołowicach. Dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości
ciekłe oraz realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach z wyjątkiem terenów
położonych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Sance,
b) ustala się zakaz realizacji dołów chłonnych mających odpływ do gruntu, cieków wodnych i rowów
melioracyjnych;
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2) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji opadowej,
b) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji (np. poprzez
rozsączanie w gruncie czy gromadzenie w zbiornikach retencyjnych) lub odprowadzenie do rowów
melioracyjnych i cieków wodnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
c) ustala się nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z utwardzonych przestrzeni publicznych
(np. dróg, placów, parkingów) z zawiesin i substancji ropopochodnych.
3. Ustala się obsługę terenów przeznaczonych pod zabudowę przy uwzględnieniu następujących zasad:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę do będzie realizowane w oparciu o wodociąg gminny z możliwością jego
przebudowy i rozbudowy. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) ustala się rozbudowę sieci w granicach obszaru objętego planem, przyjmując zasadę dwustronnego
zasilania w systemie pierścieniowym;
2) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) w oparciu o Główne Punkty Zasilania pn. „Alwernia”, „Wola Filipowska”, „Cholerzyn”, „Borek
Szlachecki” za pośrednictwem istniejących i planowanych stacji transformatorowych SN/nN,
b) z istniejącej sieci niskiego i średniego napięcia poprzez ich utrzymanie i rozbudowę,
c) ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej i realizacji
nowych obiektów i urządzeń wynikających z zaistniałych potrzeb,
d) ustala się, że sieci niskiego i średniego napięcia realizowane będą jako kablowe, doziemne lub
napowietrzne,
e) docelowo ustala się ujednolicenie systemu w granicach obszaru objętego planem w kierunku zasilania
kablowego;
3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) w oparciu o gazociągi średniego ciśnienia,
b) z istniejącej sieci gazowej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy. Dopuszcza się zaopatrzenie
w gaz z indywidualnych instalacji i zbiorników;
4) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł własnych zgodnie z § 6 ust. 1 i 2;
5) w zakresie telekomunikacji:
a) ustala się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń łączności publicznej oraz możliwość budowy nowych,
b) zaspokajanie potrzeb w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejące i planowane sieci i urządzenia
łączności publicznej.
4. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejącej i planowanej sieci
wodociągowej o średnicy nominalnej co najmniej DN 100.
5. Na całym obszarze planu dopuszcza się realizację przesyłowych gazociągów wysokiego ciśnienia pod
warunkiem, że ich przebieg nie będzie naruszał szczegółowych ustaleń planu.
Rozdział 11.
Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 13. 1. Przestrzeń publiczną stanowią tereny dróg publicznych (KD-Z, KD-L, KD-D) oraz tereny obsługi
komunikacji samochodowej (KS).
2. Dla przestrzeni publicznych określa się następujące zasady jej kształtowania:
1) ustala się zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych;
2) ustala się zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 16 –

Poz. 5331

3) dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych oraz zieleni.
Rozdział 12.
Ustalenia dotyczące terenów przeznaczonych dla realizacji inwestycji celu publicznego
§ 14. 1. W obszarze planu nie znajdują się tereny przewidziane do realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu krajowym.
2. W obszarze planu znajduje się inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczona
w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego: utrzymanie i modernizacja linii
elektroenergetycznej 220 kV relacji Byczyna - Skawina, dla której plan zabezpiecza możliwość realizacji
w ustaleniach szczegółowych.
3. Realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym plan zabezpiecza w ustaleniach
szczegółowych.
Rozdział 13.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 15. Plan nie ustala sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów. Tereny, których przeznaczenie plan zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
Rozdział 14.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
§ 16. 1.

Plan nie ustala obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

2. W przypadku podjęcia z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości ustala się następujące parametry działek uzyskiwane w ich
wyniku:
1) minimalna powierzchnia działki: 700 m2;
2) minimalna szerokość frontu działki: 18 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do przyległego pasa drogowego z przedziału 60o – 120o.
Rozdział 15.
Stawki procentowe
§ 17. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 25%.
Rozdział 16.
Przepisy końcowe
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie
internetowej gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.227.2020
Rady Gminy Czernichów
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
5

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
Czernichów
w sprawie rozpatrzenia uwagi

Data
wpływu
uwagi

Treść uwagi

1

2

3

4

1.

13.05.2019

Proszę o przekształcenie mojej
działki. O Przekształcenie działki w
całości na budowlaną w nowym
planie.

79

07MN
04R

Uwaga
nieuwzględniona

2.

13.05.2019

Proszę o ujęcie w planie działki pod
budownictwo mieszkaniowej
jednorodzinne.

598/2

22RZ
09KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

3.

13.05.2019

Proszę o przekształcenie mojej
działki. O Przekształcenie działki w
całości na budowlaną w nowym
planie.

18

02MN
02R
01KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

4.

16.05.2019

Proszę o ujęcie w planie działek pod
budownictwo mieszkaniowej
jednorodzinne z dopuszczeniem
usług.

300, 530, 631

05R
20ZL

Uwaga
nieuwzględniona

5.

16.05.2019

Proszę o ujęcie w planie działek pod
zabudowę usługową i zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z
dopuszczeniem usług.

522/1, 542

19RZ
09KD-D
10KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

6.

21.05.2019

Wnioskuję o ujęcie działki w całości
w tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

18

02MN
02R
01KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

7.

21.05.2019

Proszę o przekształcenie mojej
działki. O Przekształcenie działki w
całości na budowlaną w nowym
planie.

79

07MN
04R

Uwaga
nieuwzględniona

8.

28.05.2019

Zwracam się o ujęcie w planie
działki na cele budowlane.

93/8

04R

Uwaga
nieuwzględniona

L.p.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

6

7

Uwagi

8
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto północną części działki w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto południową części działki
w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działki, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych i leśnych – wykluczonych z
możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działek pod
zabudowę.
Działki, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działek pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto południową części działki
w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto północną części działki w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie w
jakim nie uwzględnił jej Wójt Gminy
Czernichów.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
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można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.

9.

28.05.2019

Zwracam się o ujęcie w planie
działki na cele budowlane.

86/9

04R

Uwaga
nieuwzględniona

10.

29.05.2019

Proszę o ujęcie w planie działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

240

06RZ

Uwaga
nieuwzględniona

11.

29.05.2019

Proszę o ujęcie w planie działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

508

20RZ

Uwaga
nieuwzględniona

12.

04.06.2019

Proszę o powiększenie terenu
budowlanego.

261

23MN
04R

Uwaga
nieuwzględniona

13.

10.06.2019

W związku z nieujęciem części
działki od strony wschodniej przy
granicy z wsią Wołowice w tej
części działki grunty są klasy IIIb i
IVa zwracam się o ponowne
przeanalizowanie planu,
zweryfikowania decyzji i podjęcie
pozytywnego stanowiska
dotyczącego działki.

616

01MN-II
01RM-II

Uwaga
nieuwzględniona

14.

17.06.2019

Wnoszę o poszerzenie pasa
zabudowy jednorodzinnej o koło 50
m czyli o około 100 m od drogi
gminnej.

13

02MN
02R

Uwaga
nieuwzględniona

18.06.2019

W niniejszym piśmie zgłaszamy
uwagi do projektu miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości
Dąbrowa Szlachecka.
1) Adnotacja do Rozdziału 3., §5.,
pkt. 2: na obszarze planu nie
powinno być zgody na sytuowanie
nowych budynków na działkach
budowlanych o szerokości mniejszej
niż 18 m w odległości 1,5 m od
granicy z sąsiednią działką
budowlaną. Ten rodzaj zabudowy
nie występuje w obszarze planu,
zapis może być złą praktyką i
prowadzić do nadużyć.
2) Adnotacja do Rozdziału 3., §5.,
pkt. 6: w obszarze planu ustala się
nieprzekraczalne linie zabudowy, w
pkt. 2) dla dróg oznaczonych KD-D:
6m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
W przypadku istniejącej linii
zabudowy dla działek sąsiednich
nieprzekraczalna linia zabudowy
powinna być kontynuacją w terenie.
Wnioskujemy o ustalenie
nieprzekraczalnej linii zabudowy
wzdłuż ulicy Bielańskiej tj.
począwszy od działki 367/4 oraz
367/3 i dalej w odległości 10 m od
krawędzi jezdni, zgodnie z istniejącą
zabudową przy działce nr 367/1, co
jest w zgodzie z wydawanymi do tej
pory warunkami WZ. Ponadto
istniejąca jezdnia i jej szerokość
wyklucza swobodne i bezpieczne
mijanie się pojazdów (zarówno
osobowych, rolniczych czy
transportu) a bliskie sytuowanie
obiektów zablokuje ewentualne

Cały obszar
planu.

Cały obszar
planu.

Uwaga
nieuwzględniona

15.

Uwaga nieuwzględniona w zakresie w
jakim nie uwzględnił jej Wójt Gminy
Czernichów.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto południową części działki
w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć większej części
działki pod zabudowę.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie w
jakim nie uwzględnił jej Wójt Gminy
Czernichów.
Działka w planie została przeznaczona
pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 01MN-II oraz pod tereny
zabudowy zagrodowej 01RM-II, w
zakresie w jakim grunty rolne klasy RIIIb
nie uzyskały zgody ministra rolnictwa na
zmianę przeznaczenia.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto południową części działki
w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można poszerzyć zasięgu terenów pod
zabudowę.
Na wstępie należy wskazać, że obszar
objęty planem dotyczy całej
miejscowości Dąbrowa Szlachecka, a nie
tylko rejonu wzgórza Krzemieniec, a
ustalenia planu mają za zadanie w sposób
uniwersalny i komplementarny określić
parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenów w całym jego obszarze.
Konstruowane ustaleń planu opiera się
bowiem na kreacji kompozycji
przestrzennej w oparciu, przede
wszystkim, o ustalenia Studium, w
przeciwieństwie do indywidualnego
postępowania administracyjnego
zmierzającego do ustalenia warunków
zabudowy gdzie podstawową zasadą jest
kontynuacja funkcji i cech istniejącej
zabudowy w obszarze analizowanym
(większym bądź mniejszym). Załączona
do uwagi analiza urbanistycznoarchitektoniczna dotyczyła
indywidualnego przypadku – ustalenia
warunków zabudowy dla jednej działki
budowlanej – i obejmowała niewielką
część miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
Ponad to, że plan obejmuje całą
miejscowości to jest jednym z dwunastu
docelowych planów, które mają objąć
powierzchnię całej gminy Czernichów.
Dlatego cześć ustaleń planu jest
uniwersalna i sukcesywnie przyjmowana
dla poszczególnych miejscowości gminy.
Ad 1
Ustalenie planu ma na celu umożliwienie
zabudowy działek wąskich, w sposób
bardziej racjonalny. Zabudowa w
odległości 1,5 od granicy działki musi
ponadto spełnić wszelkie wymogi
wynikające z przepisów odrębnych, w
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możliwości rozwoju (ruch pieszy,
chodniki, ścieżki rowerowe,
poszerzenie jezdni).
3) Adnotacja do Rozdziału 8., §10.,
pkt.3. c) dopuszcza się realizację
lokali usługowych w budynkach
mieszkalnych. Wnioskujemy o
specyfikację dopuszczalnego
metrażu tak jak w podpunktach a)
oraz b). Brak zapisu może
prowadzić do nadużyć.
4) Adnotacja do Rozdziału 8., §10.,
pkt.4. a) maksymalna powierzchnia
zabudowy w odniesieniu do działki
budowlanej: 25%. Wnioskujemy o
zmniejszenie tego parametru, z
uwagi na występujący w obszarze
średni wskaźnik na poziomie 12%.
Wskaźnik w wysokości 25% nie
występuje na obszarze objętym
planem (załącznik nr 1 do wniosku –
mapa z analizą obszaru wokół
Kościoła, ulicami Bielańską,
Wiśniową, Lipowiec, Św. Floriana,
Na Kamyk).
5) Adnotacja do Rozdziału 8., §10.,
pkt. 4. b) minimalny udział
procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej
w terenach MN i MN-II: 50%, w
terenach MN-I: 70%. Wnioskujemy
o włączenie działek w obrębie
wzgórza Krzemieniec do obszaru
MN-I dla zachowania ciągłości
powierzchni biologicznie czynnej na
poziomie min. 70% w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu i otuliny lasy (strefy
ekotonalnej) na obszarze
Bielańsko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego. Obręb wyznaczają
ulice: Bielańska-Lipowiec-Św.
Floriana-Na Kamyk-Wrzosowa.
Zgodnie z zapisami prognozy
oddziaływania na środowisko dla
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Czernichów: realizacja
zabudowy [...] w bezpośrednim
sąsiedztwie lasów powoduje zbyt
dużą ingerencję w ekosystemach
leśnych. Nadmierna penetracja lasu
przez ludzi wywołuje liczne szkody
polegające m.in. na płoszeniu
zwierzyny, wydeptywaniu runa,
uszkadzaniu korzeni drzew oraz
siewek i sadzonek, zmienianiu lub
zniekształcaniu procesu
glebotwórczego oraz
zapoczątkowywaniu procesów
erozyjnych. Każdy las położony w
pobliżu zabudowań staje się
obszarem zabaw, wybiegów,
miejscem wyprowadzania psów lub
innej zwierzyny domowej, a w
szczególności wyrzucania
odpadów".
6) Adnotacja do Rozdziału 8., §10.,
pkt.4. e) rzut budynku o skrajnych
wymiarach do 25 m. Wnioskujemy o
zmniejszenie tego parametru z
uwagi na występujący w obszarze
wymiar na poziomie nie
przekraczającym 20 m.
7) Adnotacja dotycząca wskaźników
i parametrów zabudowy dla obrębu
przy wzgórzu Krzemieniec, tj.
wyznaczonego ulicami BielańskaLipowiec-Św. Floriana-Na KamykWrzosowa – wnioskujemy o
absolutny zakaz tworzenia terenów
zabudowy usługowej z uwagi na nie
występowanie takiej zabudowy oraz
na fakt występowania terenu
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Parametry założone
dla terenów zabudowy usługowej
nie występują w tym obszarze i
byłyby sprzeczne z kontynuacją
istniejącej formy i funkcji
zabudowy.
Powyższe adnotacje mają na celu
dopełnić zapisy projektu
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Dabrowa Szlachecka,
zgodnie z którym: „plan miejscowy
ustala zasady kształtowania
zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu w sposób
mający na celu kontynuacje
zastanych cech istniejącej zabudowy
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szczególności przepisów technicznobudowlanych.
Ad 2
Dla dróg publicznych oznaczonych
symbolem KD-D nieprzekraczalną linię
zabudowy wyznaczono w odległości 6 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni –
zgodnie z rysunkiem planu. Ustalenie to
oparto na przepisie odrębnym, tj. ustawie
o drogach publicznych, gdzie wskazano,
że obiekty budowlane przy drogach
powinny być usytuowane w odległości
od zewnętrznej krawędzi jezdni co
najmniej 6 m. Jak już wspomniano
wcześniej tworzenie ustaleń planu opiera
się na kreacji kompozycji przestrzennej
w oparciu przede wszystkim o ustalenia
Studium, w przeciwieństwie do
indywidualnego postępowania
administracyjnego zmierzającego do
ustalenia warunków zabudowy gdzie
podstawową zasadą jest kontynuacja
funkcji i cech istniejącej zabudowy.
Ad 3
Maksymalna powierzchnia części
usługowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym jest regulowana przez
przepis odrębny tj. ustawę Prawo
budowlane i wynosi do 30% powierzchni
całkowitej budynku.
Ad 4
Jak już wspomniano wcześniej załączona
do uwagi analiza urbanistycznoarchitektoniczna dotyczyła
indywidualnego przypadku – ustalenia
warunków zabudowy dla jednej działki
budowlanej – i obejmowała niewielką
część miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
Wskaźnik maksymalnej powierzchni
zabudowy w odniesieniu do działki
budowlanej wynoszący 25% został
przyjęty analogicznie jak w innych
obowiązujących planach miejscowych
oraz w oparciu o ustalenia Studium, które
dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dopuszcza maksymalny
wskaźnik na 30%. Ponadto wskaźnik w
planie jako 25% powierzchnia działki
został przyjęty aby umożliwić realizację
budynków mieszkalnych wraz z
budynkami towarzyszącymi: garażowymi
i gospodarczymi w korelacji z ustaloną w
planie minimalną wielkością nowo
wydzielanych działek budowlanych jako
700 m2.
Ad 5
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MN-I zostały
wprowadzone do planu w oparciu o
ustalenia Studium, które dla obszaru
wzgórza Krzemieniec wprowadza
szczególne warunki zagospodarowania –
strefa XII. W strefie tej: powierzchnia
nowo wydzielanych działek
budowlanych na cele realizacji zabudowy
jednorodzinnej, letniskowej i zagrodowej
nie może być mniejsza niż 1500 m2,
powierzchnia biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 70% powierzchni
działki budowlanej, zakazuje się
realizacji ogrodzeń pełnych. Ustalenia
planu przenoszą zapisy Studium dla
terenów MN-I, które zasięgiem
odpowiadają strefie XII w Studium.
Dalsze rozszerzenie ww. ustaleń byłoby
dowolne, i mogło prowadzić do
nadmiernych ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów, przy czym
należy mieć na uwadze, że w terenach
zabudowy mieszkaniowej MN
obowiązuje wysoki, 50% wskaźnik
minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej.
Ad 6
Gabaryty zabudowy ustalone planem w
zakresie maksymalnej rozpiętości rzutu
budynków odpowiadają współczesnym
wymogom projektowania tego rodzaju
zabudowy, gdzie np. powszechne jest
umieszczanie w bryle budynku części
garażowej co powoduje powstawanie
bardziej rozbudowanych obrysów
budynków.
Ad 7
Zabudowa usługowa jest naturalnym
uzupełnieniem dla zabudowy
mieszkaniowej i nie stanowi ona funkcji
kolidującej. Działalność usługowa jest
wręcz pożądana i oczekiwana w terenach
mieszkaniowych ponieważ służy
zaspokajaniu podstawowych potrzeb
ogółu społeczeństwa jak i lokalnych
społeczności. Jak już wyjaśniono na
wstępie ustalenia planu mają za zadanie
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co do funkcji, gabarytów i formy
architektonicznej obiektów
budowlanych” oraz „ustalenia planu
miejscowego co do kształtowania za
budowy i zagospodarowania
terenów zapobiegają przekroczeniu
skali istniejącej zabudowy, co ma
służyć m.in. kształtowaniu bardziej
spójnej, a przy tym posiadającej
większy walor architektoniczny i
krajobrazowy, zabudowy”.

16.

19.06.2019

Jako właścicielka działek zwracam
się z wnioskiem o dokonanie
korekty w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania
miejscowości Dabrowa Szlachecka
zgłaszając następujące uwagi:
Uwaga 1.
(…)
Uwaga 2.
Obecnie proponowany zapis dla
terenu MN znajdującego się na
moich działkach ogranicza
powierzchnie budynku usługowego
do 80 m2. Nie jest jasne ile
takich budynków można
usytuować na działkę.
Teoretycznie mając dużą działkę
można pewnie takich budynków
postawie kilka co powoduje
absurdalną sytuację, że nie można
np. postawić budynku usługowego o
pow. np. 200 m2, ale można
postawie 3 budynki o pow. 80 m2 co
da podobna powierzchnię.
Proponuje zastąpić ten zapis
procentowym udziałem usług na
terenie inwestycji np. w pasie
przydrożnym 50%, a poza nim np.
20% powierzchni terenu inwestycji.
Uwaga 3.
Wydaje się rozsądne, aby
rozgraniczyć 1 linię zabudowy np. w
pasie około 50 m od drogi powinien
być teren MN/U i drugą linię
zabudowy z terenem MN. Proponuję
rozważyć te propozycje w szerszym
zakresie i zastosować jako zasadę w
całym planie zagospodarowania.
Możliwość lokalizacji usług bez
proponowanych ograniczeń od
strony drogi wydaje się zgodna z
tendencjami rozwojowymi gminy i
pozwoli na zwiększenie aktywności
gospodarczej mieszkańców i w
wielu przypadkach pozwoli
zakończyć fikcje i zalegalizować
stan istniejący.
Uwaga4.
Projekt planu zagospodarowania nie
zezwala na realizacje budynków o
dachach płaskich lub o niewielkich
spadkach co w przypadku usług i
obecnych tendencji w architekturze
wydaje się niewłaściwym
rozstrzygnięciem (niepotrzebnym
ograniczeniem). Obecnie
proponowany zapis powoduje brak
możliwości zastosowania
technologii tzw. dachów zielonych,
które są rozwiązaniem
proekologicznym nie ingerującym w
krajobraz. Niewątpliwie dla
budynków usług i użyteczności
publicznej dach taki powinien być
dozwolony. Pozwalać to będzie
także na ewentualne rozwiązania o
wysokich walorach estetycznych
stanowiących o podniesieniu
wartości kulturowej miejsca.

17.

19.06.2019

Proszę o ujęcie w planie działki pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z nieuciążliwymi
usługami.

18.

19.06.2019

19.

21.06.2019

w sposób uniwersalny i komplementarny
określić parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów.
Konstruowane ustaleń planu opiera się na
kreacji kompozycji przestrzennej w
oparciu przede wszystkim o ustalenia
Studium, w przeciwieństwie do
indywidualnego postępowania
administracyjnego zmierzającego do
ustalenia warunków zabudowy gdzie
podstawową zasadą jest kontynuacja
funkcji i cech istniejącej zabudowy.

368, 332/17,
367/3, 367/4

31MN
06KD-D

Uwagi nr 2, 3, 4
nieuwzględnione

624

01MN-II
01RM-II

Uwaga
nieuwzględniona

Zwracam się z prośbą o zmianę
przeznaczenia działek w planie z
terenów rolniczych na tereny
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

99/8, 640, 639,
641, 642

04R
03ZL

Uwaga
nieuwzględniona

Proszę o dokonanie korekty planu
umożliwiającą zabudowę
zagrodową.

587

19RZ
09KD-D
10KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

Ad 2
Celem planu było ograniczenie
możliwości powstawania budynków
usługowej o zbyt dużej powierzchni, a
umożliwienie realizacji usług tzw.
drobnych, uzupełniających zabudowę
mieszkaniową.
Ad 3
Plan dopuszcza w terenach MN realizację
budynków usługowych o powierzchni
użytkowej do 80 m2 oraz określa
wydzielone terenu zabudowy usługowej i
usługowo-produkcyjnej. Tak przyjęta
zasada zabezpiecza w sposób
wystarczający potrzeby w zakresie usług
podstawowych, które pojawiają się wraz
z terenami zabudowy mieszkaniowej, a
także chroni przed nadmierną
uciążliwością tego rodzaju zabudowy.
Ad 4
Dachy płaskie w obszarze BielańskoTynieckiego Parku Krajobrazowego są
sprzeczne z celami ochrony parku gdzie
jednym z nich jest ochrona tradycyjnych
form zabudowy.
Analogiczne zapisy co do kształtowania
geometrii dachów zawiera Studium.

Działka w planie została przeznaczona
pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 01MN-II gdzie
dopuszczono możliwość realizacji
budynków usługowych oraz pod tereny
zabudowy zagrodowej 01RM-II, w
zakresie w jakim grunty rolne klasy RIIIb
nie uzyskały zgody ministra rolnictwa na
zmianę przeznaczenia.
Działki, według obowiązującego
Studium, znajdują się w terenach
rolniczych i leśnych – wykluczonych z
możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działek pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
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20.

21.06.2019

Działka to klasa IV piaszczysta.
Wyżej wymieniona działka posiada
klasę IV i nie nadaje się do
jakiejkolwiek produkcji rolnej.

55

04RZ

Uwaga
nieuwzględniona

21.

21.06.2019

Proszę o dokonanie korekty planu w
zakresie uwzględnienia 50% działek
do terenu budowlanego, zabudowy
mieszkaniowej.

524, 525

46MN
19RZ

Uwaga
nieuwzględniona

22.

21.06.2019

Proszę o korektę planu w zakresie
umożliwiającym zabudowę
zagrodową.

585

19RZ
10KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

23.

25.06.2019

Proszę o zakwalifikowanie działki
na działkę budowlaną w całości.

95/1

09MN
04R

Uwaga
nieuwzględniona

24.

03.12.2019

Proszę o przekształcenie mojej
działki w całości na budowlaną.

79

07MN
04R

Uwaga
nieuwzględniona

09.12.2019

Zwracam się o ponowne
przeanalizowanie planu oraz
zweryfikowanie i podjęcie
odpowiedniej decyzji w sprawie
środkowej części działki.
Moja uwaga do planu polega na tym,
że nie wyrażam zgody na
przeznaczenie środkowej części
działki jako teren zabudowy
zagrodowej.

26.

09.12.2019

Wnioskuję o zmianę przeznaczenia
działki z terenów trwałych użytków
zielonych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami lub tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

27.

03.12.2019

28.

29.

25.

616

01MN-II
02MN-II
01RM-II

Uwaga
nieuwzględniona

638/1

18RZ

Uwaga
nieuwzględniona

Proszę o przekształcenie mojej
działki w całości na budowlaną.

18

02MN
02R
01KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

27.12.2019

Zwracam się z prośbą o
przekwalifikowania działki na
działkę z przeznaczeniem pod
budowę.

353

13RZ

Uwaga
nieuwzględniona

10.12.2019

Wnoszę o przekwalifikowanie
(przekształcenie) działki rolnej na
budowlaną .

339

14RZ
04KD-L

Uwaga
nieuwzględniona

naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działki, według obowiązującego
Studium, znajdują się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
W planie ujęto północną część działek w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zgodnie z zasięgiem
wskazanym w Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działek w 50% pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie w
jakim nie uwzględnił jej Wójt Gminy
Czernichów.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto północną części działki w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działka w planie została przeznaczona
pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 01MN-II i 02MN-II oraz
pod tereny zabudowy zagrodowej 01RMII, w zakresie w jakim grunty rolne klasy
RIIIb nie uzyskały zgody ministra
rolnictwa na zmianę przeznaczenia.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto południową części działki
w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
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30.

10.12.2019

Wnoszę o przekwalifikowanie
(przekształcenie) działki rolnej na
budowlaną .

298, 611

20ZL
22RZ
01RM-II

Uwaga
nieuwzględniona

31.

11.12.2019

Proszę o zmianę przeznaczenia tej
działki na budowlaną, tj. MN.

520

09RM
20RZ

Uwaga
nieuwzględniona

32.

11.12.2019

Zwracam się o zmianę warunków
zagospodarowania działki.
Konkretnie chodzi o zmianę kąta
nachylenia dachu. Obecny plan
nachylenia 37-45 stopni. Warunki
zabudowy określały kąt dachu z
nachyleniem 30-45 stopni.

562/8

42MN

Uwaga
nieuwzględniona

33.

19.12.2019

Proszę o przydzielenie działki do
działki budowlanej lub zagrodowej.

55

04RZ

Uwaga
nieuwzględniona

34.

27.12.2019

Wnoszę o przeznaczenia działki pod
zabudowę zagrodową (RM) lub
mieszkaniowo-usługową (MNU).

352

13RZ

Uwaga
nieuwzględniona

35.

27.12.2019

Wnoszę o przeznaczenia działki pod
zabudowę zagrodową (RM) lub
mieszkaniowo-usługową (MNU).

521/1

19RZ
09KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

36.

27.12.2019

Wnoszę o uwzględnienie działki
jako w całości przeznaczoną pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową
(MNU).

278

20MN
07R

Uwaga
nieuwzględniona

37.

30.12.2019

Wnoszę o przeznaczenie działki w
planie do zabudowy zagrodowej.

521/1

19RZ
09KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

38.

30.12.2019

Wnoszę o przeznaczenie działek w
planie do zabudowy zagrodowej.

352/1, 352/2

13RZ

Uwaga
nieuwzględniona

Działka nr 298, według obowiązującego
Studium, znajduje się w lasów –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki nr 298 pod
zabudowę.
Działka nr 611, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki nr 611 w
całości pod zabudowę.
Ponadto działka nr 611 w planie została
przeznaczona pod tereny zabudowy
zagrodowej 01RM-II, w zakresie w jakim
grunty rolne klasy RIIIb nie uzyskały
zgody ministra rolnictwa na zmianę
przeznaczenia.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
zabudowy zagrodowej RM.
Plan zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zdecydowana większość miejscowości
Dąbrowa Szlachecka położona jest na
terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego i w jego otulinie. Dla
terenów tych Studium (Część IIIUstalenia Studium, rozdział 4.2,Tabela 4:
Warunki zagospodarowania obszarów
lub obiektów wynikające z przyjętych w
studium zasad ochrony środowiska i jego
zasobów) określa następujące formy
dachów: symetryczne dwu lub
czterospadowe o kącie nachylenia połaci
głównych mieszczącym się w przedziale
od 37° do 45° z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz kalenicą
równoległą do dłuższego boku budynku;
dach z wyraźnie akcentowaną linią
okapu.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się częściowo w
terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, a częściowo w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
W planie ujęto północną części działki w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w zakresie zgodnym ze
Studium.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć całej działki pod
zabudowę.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych z przewagą łąk i pastwisk –
wykluczonych z możliwości zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę, w tym pod zabudowę
zagrodową.
Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę, w tym pod zabudowę
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zagrodową.

39.

23.12.2019

Zauważamy, że w drugim wyłożeniu
planu obszar: dz. 367/3 i dz. 36714
został oznaczony jako „02U" –
obszar usługowy, a stoi to w
sprzeczności z obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
(SUIZP) gminy Czernichów.
Zgodnie z założeniami SUIZP
obszar ten jest oznaczony jako
„MNU” – mieszkaniowa-usługowy.
W związku z powyższym dokonana
została zmiana charakteru
przeznaczenia terenów pod
zabudowę, parametrów
kształtowania zabudowy dla
przedmiotowych terenów, oraz
zaplanowanego ładu przestrzennego
w stosunku do tych zapisanych w
SUiZP.
Należy zaznaczyć również, że
przedmiotowy teren znajduje się w
obszarze Bielańsko — Tynieckiego
Parku Krajobrazowego (BTPK), w
związku z tym w SUiZP zostały
wyspecyfikowane obostrzenia w
parametrach zabudowy dla tego
terenu (uwaga: parametry te są ujęte
w tabeli nr 4: Warunki
zagospodarowania obszarów lub
obiektów wynikające z przyjętych w
studium zasad ochrony środowiska i
jego zasobów, dotyczą wszystkich
budynków zarówno
mieszkaniowych, mieszkaniowo usługowych, jak i usługowych).
Nieuwzględnienie tych zapisów w
PZP również stanowi zmianę w
stosunku do zapisów SUiZP.
W ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
jednym z podstawowych celów jest
zachowanie tzw. „ ładu
przestrzennego". Dlatego bardzo
ważnym jest, aby kreowane
parametry nowej zabudowy
zapewniały tenże ład. Istniejącą
zabudowę cechują parametry m.in.
takie, jak średni współczynnik
powierzchni zabudowy/wysokość
maksymalna budynków/średnia
szerokość elewacji/linia zabudowy.
Dla Dąbrowy Szlacheckiej (BTPK)
to odpowiednio: 12%/9m/14m/10m.
Zaproponowane w PZP parametry to
odpowiednio: 50%/12m/30m/16m,
czyli są niespójne, przekraczają
przeszło dwu-trzykrotnie istniejącą
zabudowę, i nie są zapewnieniem
zachowania ładu przestrzennego.
Nowo proponowane parametry
odstają od rzeczywistości i
istniejącej zabudowy.
Będąc najbliższym sąsiedztwem do
przedmiotowego obszaru zwracamy
uwagę na ostatnią decyzję SKO
(SKO.ZP/415/727/2019), dotyczącą
zamierzenia inwestorki na działkach
367/3 oraz 367/4. SKO słusznie
wskazuje, że każdy ma prawo do
zabudowy i zagospodarowania
terenu, do którego ma tytuł prawny,
ale w zgodzie z warunkami
ustalonymi w prawie miejscowym
lub decyzji o warunkach zabudowy.
Równoczesnym warunkiem jest nie
naruszanie prawem chronionego
interesu publicznego oraz osób
trzecich. Według nas obecny kształt
PZP na tym obszarze tego nie
gwarantuje. Wolność do zabudowy i
zagospodarowania ma być
realizowana w ramach istniejącego
porządku prawnego formułującego
wymogi, których spełnienie
umożliwia dopiero jej realizację.
Nasze obawy są podyktowane tym,
że w bezpośrednim sąsiedztwie
może powstać ogromny obiekt,
odstający i dwukrotnie większy niż
istniejąca zabudowa. Ponadto
zasłoni nam dostęp do światła
(wielka ściana zacieni budynek i
działkę, strefę odpoczynku),
uniemożliwi działanie
zainstalowanych urządzeń
technicznych (m.in. solary), i
skazuje nas na nieuniknione immisje
związane z prowadzeniem
zamierzonej działalności (tj. m.in.
hałas, zwiększony ruch

367/3, 367/4

02U
06KD-D

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w zakresie w
jakim nie uwzględnił jej Wójt Gminy
Czernichów.
Zgodnie ze Studium w terenach MNU
dopuszcza się usługi i drobną
wytwórczość na wydzielonych działkach.
Zmiany w parametrach zabudowy, które
łagodzą różnice przestrzenne w skali
zabudowy usługowej i mieszkaniowej,
oparto na ustaleniach Studium zawartych
w Części III-Ustalenia Studium, rozdział
4.2,Tabela 4: Warunki
zagospodarowania obszarów lub
obiektów wynikające z przyjętych w
studium zasad ochrony środowiska i jego
zasobów – z uwagi na położenie terenów
02U na terenie Bielańsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego.
Ustalenia Studium pozwalają na
przyjęcie w planach miejscowych
regulacji dotyczących zasad
kształtowania i modernizacji zabudowy z
uwzględnieniem stylowych cech
tradycyjnej architektury regionu gdzie dla
budynków innych niż mieszkalne i
mieszkalno-usługowe,
sparametryzowanie takich cech jak:
gabaryt i proporcje brył obiektów, kształt
i kolorystyka dachu, ma następować na
etapie sporządzania projektu planu
miejscowego, przy czym decyzja o
stopniu szczegółowości ustaleń prawa
miejscowego została podporządkowana
celom ochrony wartości historycznych i
kulturowych, rozumianej jako ochrona
tradycyjnych form zabudowy wiejskiej.
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samochodowy na lokalnej drodze o
szerokości jezdni zaledwie 3m, ruch
dostawczy i obsługowy, ogólna
uciążliwość związana z
prowadzeniem lokalu
gastronomicznego i funkcjonowania
60 osób na sąsiadującym obszarze
zaledwie 12 arów). Decydując się na
inwestycję w dom jednorodzinny
mieliśmy zapewnienie WZ oraz
SUiZP (BTPK), że nie ma
możliwości forsowania wielkich
obiektów i jedyną formą sąsiedzką
będą podobne budynki
jednorodzinne w formie i
parametrach jak wzdłuż całej ulicy
Bielańskiej.
Prosimy o zachowanie parametrów
w zgodzie z istniejącą zabudową,
obowiązującymi WZ i SUiZP
(BTPK). Tym samym prosimy o
poszanowanie mieszkańców i równe
traktowanie wszystkich inwestorów.

40.

41.

42.

18.12.2019

29.05.2020

15.07.2020

Wnosimy o:
1) wyłączenie działki z tereny
przeznaczonego pod budowę drogi,
2) zmianę statusu działki z 13RZ na
status tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub
tereny zabudowy letniskowej.
Zwracam się z wnioskiem o
dokonanie korekty w miejscowym
planie zagospodarowania wsi
Dabrowa Szlachecka. Jako
właścicielka działek proszę o
korektę tekstu i rysunku planu
polegającą na:
1. Ujednoliceniu zapisu dla terenu
U. W obecnie wyłożonym projekcie
planu mamy rozróżnione dwa
rodzaje terenu U a mianowicie 01U i
02U. Zapisy różnią się w
dopuszczalnych parametrach tj. dla
terenu 01U wysokość maksymalna
obiektów 12 m a dla terenu 02U - 9
m. Proponuję ujednolicenie
wysokości do 12 metrów.
2. Ujednoliceniu zapisów
dotyczących geometrii dachów w
zakresie kształtu połaci dachowych
tj. dla terenu 02U powinny być takie
same zapisy jak dla terenu 01U w
zakresie kształtu połaci dachowych
dopuszczające dachy jedno-, dwulub wielospadowe o kącie
nachylenia z przedziału od 20 stopni
do 45 stopni z dopuszczeniem części
budynku o dachu płaskim jak w
obecnym zapisie dla terenu 02U.
Nadal podtrzymuję także uwagę z
poprzedniego wyłożenia że
generalnie plan nie zezwala na
realizacje budynków o dachach
płaskich ( lub o niewielkich
spadkach ) co w przypadku usług i
obecnych tendencji w architekturze
wydaje się niewłaściwym
rozstrzygnięciem (niepotrzebnym
ograniczeniem ). Obecnie
proponowany zapis powoduje brak
możliwości zastosowania
technologii tzw. dachów zielonych,
które są rozwiązaniem
proekologicznym nie ingerującym w
krajobraz. Niewątpliwie dla
budynków usług i użyteczności
publicznej dach taki powinien być
dozwolony. Pozwalać to będzie
także na ewentualne rozwiązania o
wysokich walorach estetycznych
stanowiących o podniesieniu
wartości kulturowej miejsca.
Zwracam także uwagę na
niejednoznaczne oznaczenie w
rysunku planu zmiany obejmującej
część działki 368. Brak na rysunku
symbolu (zapewne MN), a
kierowanie się jedynie legendą i
kolorem nie jest czytelne.
W niniejszym piśmie zgłaszamy
uwagi do projektu miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (PZP) miejscowości
Dąbrowa Szlachecka.
Obszar działek o numerach 367/3 i
367/4 został oznaczony jako
usługowy „02U". Stoi to w
sprzeczności z obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Czernichów (SUIZP).
Zgodnie z założeniami SUIZP

338

367/3, 367/4,
332/17

367/3, 367/4,
332/18

04KD-L
13RZ

02U
31MN

02U
02MN-I
16RZ

Uwaga
nieuwzględniona

Działka, według obowiązującego
Studium, znajduje się w terenach
rolniczych – wykluczonych z możliwości
zabudowy – oraz w korytarzu planowanej
drogi lokalnej.
Plan, zgodnie z art. 20 ustawy nie może
naruszać ustaleń Studium, a więc nie
można przeznaczyć działki pod
zabudowę.

Uwaga
nieuwzględniona

Zmiana parametrów zabudowy
(wysokość i powierzchnia zabudowy,
geometria dachu) dla terenów 02U
została wprowadzona w wyniku
uwzględnienia uwagi złożonej przez
właścicieli nieruchomości sąsiedniej.
Organ planistyczny w tym zakresie ważył
interes obu właścicieli nieruchomości i
starał się osiągnąć względna równowagę
w ustaleniach planistycznych. Nie może
powiem uchodzić z pola widzenia, że
prawo do zabudowy nie może się
realizować kosztem nadmiernego
obciążania nieruchomości sąsiednich.
Celem planu jest ograniczenie
możliwości powstawania budynków
usługowej o zbyt dużej powierzchni, a
umożliwienie realizacji usług
uzupełniających zabudowę
mieszkaniową.
Dachy płaskie w obszarze BielańskoTynieckiego Parku Krajobrazowego są
sprzeczne z celami ochrony parku gdzie
jednym z nich jest ochrona tradycyjnych
form zabudowy.
Analogiczne zapisy co do kształtowania
geometrii dachów zawiera Studium.

Uwaga
nieuwzględniona

Zabudowa usługowa jest naturalnym
uzupełnieniem dla zabudowy
mieszkaniowej i nie stanowi ona funkcji
kolidującej. Działalność usługowa jest
wręcz pożądana i oczekiwana w terenach
mieszkaniowych ponieważ służy
zaspokajaniu podstawowych potrzeb
ogółu społeczeństwa jak i lokalnych
społeczności. Ustalenia planu mają za
zadanie w sposób uniwersalny i
komplementarny określić parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
obszar ten jest oznaczony jako
mieszkaniowo-usługowy „MNU".
Studium określa wprost obszary
przeznaczone na tereny zabudowy
usługowej. W związku z powyższym
dokonana została zmiana charakteru
przeznaczenia terenów pod
zabudowę, parametrów
kształtowania nowej zabudowy dla
przedmiotowych terenów oraz
zaplanowanego ładu przestrzennego
w stosunku do tych zapisanych w
SUIZP. Przedmiotowy teren
znajduje się w obszarze BielańskoTynieckiego Parku Krajobrazowego
(BTPK), SUIZP określa obostrzenia
w parametrach zabudowy dla tego
terenu (tabela nr 4: Warunki
zagospodarowania obszarów lub
obiektów wynikające z przyjętych w
studium zasad ochrony środowiska i
jego zasobów). Nieuwzględnienie
tych zapisów w PZP stanowi zmianę
w stosunku do zapisów SUIZP.
Jesteśmy mieszkańcami tej
miejscowości, decydując się na
inwestycję w dom jednorodzinny
mieliśmy zapewnienie WZ oraz
SUIZP (BTPK) o braku możliwości
forsowania Wielkich obiektów a
jedyną formą sąsiedzką będą
podobne budynki jednorodzinne (w
formie i parametrach jak wzdłuż
całej ulicy Bielańskiej). Na terenach
MNU nie było mowy o realizacji
obiektów użyteczności publicznej
(!). Ta zmiana jest niezgodna ze
studium. Pod usługi były
wyznaczone inne obszary (w SUIZP
oznaczone UO, UA, UKR, US, UT,
etc.).
Kolejna uwaga dotyczy terenu
oznaczonego „16RZ" (trwałe użytki
zielone). Mowa tu o terenach o
szczególnych warunkach
zagospodarowania na obszarze
zurbanizowanym i wskazanym do
urbanizacji. Pomiędzy pierwszym a
kolejnymi wyłożeniami planu teren
zamieniono na prawdopodobnie MN
bez podania jasnego oznaczenia. W
studium teren ten był przeznaczony
na cele mieszkaniowe jednorodzinne
MN w strefie XII, gdzie
powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych na cele
realizacji zabudowy jednorodzinnej,
letniskowej i zagrodowej nie może
być mniejsza niż 1 500 m2;
powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 70%
powierzchni działki budowlanej;
zakaz realizacji ogrodzeń pełnych;
teren w obszarze BTPK. Z uwagi na
brak jasnego oznaczenia
wnioskujemy o wyjaśnienie i
zachowanie zgodności z SUIZP.
Podsumowując prosimy o
zachowanie parametrów w zgodzie z
istniejącą zabudową,
obowiązującymi WZ i SUIZP
(BTPK). Tym samym prosimy o
poszanowanie mieszkańców i równe
traktowanie wszystkich inwestorów.
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Poz. 5331
Konstruowane ustaleń planu opiera się
przede wszystkim w oparciu o ustalenia
Studium.
Wyznaczone w Studium tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej
MNU zawierają dopuszczenie usługi i
drobną wytwórczość na wydzielonych
działkach – tym samym plan nie narusza
ustaleń Studium.
W obrębie działki nr 332/18 dokonano
poszerzenia terenów zabudowy
mieszkaniowej 02MN-I do zasięgu na
jaki pozwala na to Studium.

Ilekroć w treści rozstrzygnięcia jest mowa o:

᠆ Studium - należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Czernichów,

᠆ planie - należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Dąbrowa Szlachecka,

᠆ ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.227.2020
Rady Gminy Czernichów
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych
I. Do zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy należą:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego obejmująca:
1) wykup gruntów pod planowane gminne drogi publiczne,
2) budowę gminnych dróg publicznych.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa sieci i obiektów infrastruktury technicznej, obejmująca:
1) zaopatrzenie w wodę w zakresie rozbudowy gminnej sieci, w oparciu o istniejącą sieć,
2) odprowadzenie ścieków w zakresie rozbudowy systemu gminnej sieci kanalizacyjnej w tym budowa
niezbędnych budowli i instalacji do unieszkodliwiania ścieków.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy:
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie poprzez:
1) wydatki z budżetu gminy;
2) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy w ramach m.in.:
a) finansowania inwestycji drogowych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji samorządu powiatu,
d) dotacji unijnych,
e) emisji obligacji,
f) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
g) innych kredytów i pożyczek bankowych,
h) innych środków zewnętrznych.
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych gminy:
Bezpośrednie przygotowanie, realizację i obsługę finansowania inwestycji komunikacyjnych,
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych
prowadzą gminne jednostki organizacyjne.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski

