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UCHWAŁA NR XIII.182.2020
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity,
Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że plan nie narusza
ustaleń Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów,
uchwalonego Uchwałą Nr V/25/99 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 stycznia 1999 r., z późn. zm., Rada Gminy
Skrzyszów uchwala, co następuje:
Rozdział I.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D zwany
dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar w granicach ustalonych na rysunkach planu, który został oznaczony zgodnie
z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XX/170/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 lipca 2016r.
zmieniającej Uchwałę Nr XIX/222/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi integralną część planu, są:
1) Załączniki Nr 1 - 3 – rysunki planu w skali 1:2000 dla miejscowości Skrzyszów; w zakresie:
a) ustaleń planu:

᠆ granic obszaru objętego planem – etap B, C, D,
᠆ linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
᠆ strefa odmiennych warunków przeznaczenia i zagospodarowania,
᠆ przeznaczenia terenu wg symboli podanych w §3,
᠆ nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) oznaczeń wynikających z przepisów odrębnych:



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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᠆ granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego,
᠆ stref kontrolowanych od gazociągów,
c) pozostałe oznaczenia na rysunkach planu posiadają charakter informacyjny;
2) Załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – nie stanowiący ustaleń
planu; Załącznik Nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – nie stanowiący ustaleń planu.
§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w planie sposób
zagospodarowania i zabudowy powierzchni działek budowlanych (w przypadku terenów przeznaczonych
pod zabudowę), działek lub części działek ewidencyjnych (w przypadku pozostałych terenów) w obrębie
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby
zagospodarowania, określone jako dopuszczone;
2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go
wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu,
określającą dopuszczalne zbliżenie budynku (części nadziemnej i podziemnej, mierzonej od elementów
konstrukcyjnych ściany) do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię
z zachowaniem przepisów odrębnych: okapu, daszków, schodów, ramp, pochylni, balkonów, tarasów,
ganków, wykuszy, elementów ocieplenia, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości
o więcej niż 2,0 m;
4) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych mierzoną od poziomu terenu w najniższym punkcie styku
z obrysem zewnętrznym obiektu, do najwyższego punktu elementu wykończenia obiektu budowlanego;
5) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich
obiektów istniejących i projektowanych, liczonej po zewnętrznym obrysie obiektu w odniesieniu do działki
budowlanej;
6) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi
suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, mierzona po zewnętrznym
obrysie;
7) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez administrację
publiczną bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie podmiotów prywatnych
zapewniających daną usługę, z zakresu administracji, oświaty i nauki, sportu, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, itp.;
8) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła,
administracji niepublicznej, turystyki, obsługi bankowej i usług finansowych, doradztwa, usług prawnych,
ochrony zdrowia, edukacji, kultury, usług projektowych, obsługi komunikacji oraz inne usługi o zbliżonym
charakterze;
9) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych
potrzeb mieszkańców, tj. usługi handlu detalicznego, usługi gastronomii, usługi dla ludności, nie kolidujące
z funkcją podstawową terenu;
10) drobnej wytwórczości i rzemiosła – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o charakterze
wykonawczym, naprawczym, konserwacyjnym urządzeń, sprzętu i dóbr oraz produkcję nie stwarzającą
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uciążliwości i nie kolidującej z funkcją podstawową, w której jest realizowana, której oddziaływanie na
otoczenie nie spowoduje pogorszenia standardów jakości środowiska;
11) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę terenów inwestycji przez dostęp do
dróg publicznych;
12) elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć elewację budynku usytuowaną od strony drogi
publicznej, a w przypadku położenia przy dwóch drogach publicznych lub w przypadku lokalizacji budynku
na działce budowlanej nie przylegającej do drogi publicznej, od strony wejścia głównego do budynku;
13) powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć sumę powierzchni pomieszczeń budynku służących do
zaspokajania potrzeb związanych z jego przeznaczeniem, mierzoną po wewnętrznej długości ścian
pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych), z wyjątkiem powierzchni piwnic,
klatek schodowych oraz szybów dźwigów;
14) działce budowlanej − należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
15) istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę istniejącą na dzień uchwalenia planu;
16) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
obowiązującymi na dzień uchwalenia niniejszego planu;
17) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń urządzoną, o przeważającym składzie rodzimych
gatunków drzew i krzewów zimozielonych, odpornych na zanieczyszczenia;
18) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ukształtowane w sposób zaplanowany zespoły roślinności,
składające się z drzew, krzewów i zieleni niskiej, z możliwością uzupełnienia o obiekty małej architektury,
parki, skwery, oczka wodne, urządzenia rekreacyjne oraz ciągi piesze i ścieżki rowerowe;
19) terenowych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych – należy przez to rozumieć budowle i urządzenia
sportowo-rekreacyjne takie jak: boiska do sportowych gier zespołowych, korty tenisowe, bieżnie, skocznie,
strzelnice sportowe, trasy rowerowe, skate-parki z wyposażeniem, skałki i ścianki wspinaczkowe, stoły do
gier planszowych, linaria wspinaczkowe, drążki gimnastyczne, pola golfowe i do mini golfa, place zabaw
z urządzeniami (huśtawki, karuzele, piaskownice), miejsca do wypoczynku oraz podobne;
20) powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynku;
21) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
22) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem,
o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną symbolami
literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami
odrębnymi.
§ 3.
1. Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:
1) 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) 3TL – teren zabudowy rekreacji indywidualnej;
3) 2U – teren zabudowy usługowej;
4) 3U – tereny zabudowy usługowej i działalności produkcyjnej;
5) 3RM – teren istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
6) 3RM.ZZ – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych położone
w obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi;
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7) 1RMZ - teren rolniczy, w których dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych;
8) 1ZR – teren zieleni nieurządzonej;
9) 1KDGP – teren dróg publicznych klasy GP (główne ruchu przyspieszonego);
10) 1KDD – teren dróg publicznych klasy D (dojazdowe);
11) 5KDW – teren dróg wewnętrznych.
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunkach planu oraz
w tekście niniejszej uchwały wyróżniono symbolem liczbowo-liczbowo-literowo-liczbowym, np. 4_3U.1, gdzie:
1) liczba poprzedzająca znak podkreślenia oznacza obręb tj.: 4_ dla miejscowości Skrzyszów;
2) liczba następująca po znaku podkreślenia oznacza tereny o tym samym przeznaczeniu, o którym mowa
w punkcie 3, ale różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;
3) symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu;
4) trzecia liczba oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów.
Rozdział II.
Ustalenia ogólne
§ 4.
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy,
do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu;
2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
3) w ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach
zagospodarowania dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń budowlanych, wskazanych
w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów
i wskaźników;
4) realizacja zagospodarowania terenu z zakresu przeznaczenia dopuszczanego – przed realizacją obiektu
z zakresu przeznaczenia podstawowego - jest możliwa i zgodna z planem wyłącznie w takim przypadku, gdy
nie uniemożliwi to przyszłej realizacji zabudowy i zagospodarowania z zakresu przeznaczenia
podstawowego - zgodnie z parametrami, wskaźnikami i warunkami zagospodarowania terenu określonymi
w planie;
5) ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania
istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem spełnienia przepisów szczegółowych określonych
w niniejszej uchwale, z możliwością zachowania istniejącej funkcji;
6) w terenach 3MN, 2U, 3U, 3TL, 3RM, 3RM.ZZ dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów
okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w zbliżeniu do
granicy, lecz nie mniejszej niż 1,5 m;
7) dopuszcza się w całym obszarze planu, lokalizowanie:
a) zieleni urządzonej, obiektów małej architektury,
b) dojazdów, ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych obiektów i
urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami z zakresu ochrony
gruntów rolnych i leśnych;
8) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas trwania
budowy, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
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9) nakaz uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w pkt 10 oraz ustalonych gabarytów
budynków, rodzajów dachów i kątów nachylenia połaci dachowych projektowanej zabudowy - zawartych
w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III;
10) zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

᠆ 1KDGP, 1KDD – zgodnie z rysunkiem planu,
᠆ 5KDW - 4 m od linii rozgraniczającej,
b) w przypadkach, w których nieprzekraczalne linie zabudowy nie zostały wyznaczone na rysunkach planu,
obowiązują przepisy odrębne, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,
c) w przypadku istniejących budynków położonych w całości lub w części w odległości mniejszej niż
ustalona w planie nieprzekraczalna linia zabudowy należy stosować ustalenia określone
w ust. 5 pkt. 2;
11) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji
kołowej, transportu publicznego i komunikacji pieszej wymaga zapewnienia warunków dla poruszania się
osób ze szczególnymi potrzebami – w terenach z urządzeniami i obiektami dla komunikacji kołowej, pieszej
i rowerowej.
2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz z wyjątkiem następujących inwestycji:
a) drogi oraz obiekty mostowe,
b) infrastruktura techniczna, wraz z infrastrukturą z zakresu łączności publicznej,
c) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
d) ośrodki wypoczynkowe lub hotele wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
e) obiekty sportowe i rekreacyjne oraz terenowe urządzenia sportowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
f) stałe pola kempingowe lub karawaningowe,
g) budowle przeciwpowodziowe, a także regulacja wód lub ich kanalizacja
zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych,

rozumiana

jako

h) budowle piętrzące wodę,
i) scalanie gruntów,
j) gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów;
2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
w terenach oznaczonych symbolami 3U;
3) Ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
4) Wszystkie istniejące cieki wodne, w tym nie wydzielone na rysunku planu, podlegają ochronie, w zakresie
której ustala się:
a) konieczność zachowania ich ciągłości, w tym w miejscach skrzyżowania z infrastrukturą drogową,
b) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się regulację, wykonanie przepustów
oraz obiektów mostowych, a także możliwość zarurowania odcinków koryta, na zasadach określonych
w przepisach odrębnych,
c) dopuszcza się możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych;
5) ustala się obowiązek utrzymania i ochrony istniejących rowów, dla których w sposobie zagospodarowania
ustala się:
a) konieczność zachowania ciągłości prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych,
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b) nakaz zachowania funkcji odwadniającej,
c) zakaz lokalizacji:

᠆ budynków w odległości do 3,0 m od górnej krawędzi skarpy rowu,
᠆ obiektów budowlanych w odległości do 1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowu,
z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej,
d) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się ich przebudowę, odbudowę
i rozbudowę i wykonanie nowego przebiegu rowów, wykonanie przepustów oraz obiektów mostowych,
a także możliwość zarurowania odcinków koryta, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
6) w zakresie ochrony jakości wód:
a) obszar objęty planem położny jest w granicach lokalnego zbiornika wód podziemnych „rynny
podkarpackiej”,
b) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu
i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby,
c) ustala się zakaz lokalizacji wysypisk, wylewisk, zbiorników z substancjami ropopochodnymi
i toksycznymi;
7) w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się konieczność zapewnienia dróg pożarowych oraz
zaopatrzenia w wodę w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach odrębnych;
8) w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym z obiektami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w energię
elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady
budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury telekomunikacji określone w planie;
9) ustala się następujące zasady ochrony, kształtowania i urządzania zieleni:
a) zakaz likwidacji przydrożnych i nadwodnych zadrzewień, jeśli nie wynika to z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, bądź budowy,
odbudowy, utrzymania urządzeń wodnych oraz regulacji rzeki potoków;
10) w zakresie ochrony akustycznej, należy uwzględnić następujące tereny faktycznie zagospodarowane
zgodnie z ustaleniami planu:
a) w terenach oznaczonych na rysunkach planu symbolami 3MN, 3RM, 3RM.ZZ – jako tereny „pod
zabudowę mieszkaniową”,
b) w terenach oznaczonych na rysunkach planu symbolami 2U, 3U, 3TL – jako tereny „na cele mieszkaniowo
– usługowe”;
11) zachować warunki wynikające z położenia terenów objętych planem w granicy Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, dla którego obowiązują cele ochrony oraz zakazy określone
w przepisach odrębnych;
12) w granicy obszaru objętego planem nie występują pomniki przyrody objęte ochroną.
3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz
dóbr kultury współczesnej:
1) w obszarze planu nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków
oraz inne obiekty dziedzictwa kulturowego i dobra kultury współczesnej wymagające określenia zasad ich
ochrony.
4. Ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości w obszarze objętym planem:
1) nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;
2) dla przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
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a) minimalne parametry działek dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN:

᠆ powierzchnia działek 800m2 w przypadku zabudowy wolnostojącej, 600m2 w przypadku zabudowy
bliźniaczej i 300m2 w przypadku zabudowy szeregowej,

᠆ szerokość frontów działek 18m w przypadku zabudowy wolnostojącej, 12m w przypadku zabudowy
bliźniaczej i 8m w przypadku zabudowy szeregowej,
b) minimalne parametry działek dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3TL:

᠆ powierzchnia działek 500m2,
᠆ szerokość frontów działek 20m,
c) minimalne parametry działek dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U, 3U:

᠆ powierzchnia działek 500m2,
᠆ szerokość frontów działek 25m,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70-110;
3) ustalone w lit. d parametry nie dotyczą działek wyznaczonych pod drogi publiczne i wewnętrzne oraz obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej, które można wyznaczyć odpowiednio do potrzeb.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nakaz zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkami planu;
2) W odniesieniu do terenów zagospodarowanych i istniejących obiektów budowlanych:
a) położonych częściowo lub w całości w liniach rozgraniczających dróg ustala się:

᠆ możliwość utrzymania, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania wyłącznie na zasadach
określonych w przepisach odrębnych,

᠆ nakaz uwzględnienia warunków technicznych budynków określonych przepisami w zakresie ochrony
przed drganiem i hałasem w tym zwiększonych wymagań konstrukcyjnych i izolacyjnych (np. realizacji
zabezpieczeń takich jak stolarka dźwiękochłonna, zieleń izolacyjna) w celu zniwelowania uciążliwości
wywołanym ruchem kołowym oraz warunków określonych przepisami o drogach publicznych,
b) położonych częściowo lub w całości pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą
dróg ustala się:

᠆ możliwość utrzymania, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
wyłącznie na zasadach określonych w przepisach odrębnych, przy zachowaniu warunku
nie przekraczania istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany i wysokości
określonej w ustaleniach szczegółowych,

᠆ nakaz uwzględnienia warunków technicznych budynków określonych przepisami w zakresie ochrony
przed drganiem i hałasem w tym zwiększonych wymagań konstrukcyjnych i izolacyjnych (np. realizacji
zabezpieczeń takich jak stolarka dźwiękochłonna, zieleń izolacyjna) w celu zniwelowania uciążliwości
wywołanym ruchem kołowym oraz warunków określonych przepisami o drogach publicznych,
c) o parametrach i wskaźnikach zabudowy przekroczonych w stosunku do ustaleń planu, nie dopuszcza się
prowadzenia robót budowlanych, które powodują dalsze naruszenie ustaleń planu, za wyjątkiem
zwiększenia parametrów i wskaźników na skutek zamierzonego docieplenia obiektów budowlanych oraz
lokalizacji szybów windowych, klatek schodowych zewnętrznych oraz budynków garażowych
i gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy,
d) o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, dla których wskaźnik wysokości został przekroczony,
dopuszcza się roboty budowlane z wyłączeniem nadbudowy, pod warunkiem nieprzekroczenia
pozostałych ustalonych planem wskaźników,
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e) w sytuacji, gdy w stanie istniejącym (liczonym na dzień wejścia w życie planu) teren biologicznie czynny
jest mniejszy niż ustalony minimalny wskaźnik, dopuszcza się możliwość budowy, przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy lub odbudowy budynków, budowli, dróg komunikacji kołowej na tej działce bez
zmniejszenia powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego,
f) w zakresie dachów:

᠆ w przypadku przebudowy istniejących budynków oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza
nieużytkowego dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów,

᠆ w przypadku rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego
dachu do geometrii dachu budynku rozbudowywanego;
3) określa się wymagane minimalne ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, realizowanych
w formie parkingów naziemnych, podziemnych i w garażach, w tym garażach wielostanowiskowych
odpowiednio do przeznaczenia terenów:
a) dla zabudowy mieszkaniowej oraz funkcji mieszkaniowej wyłącznie w przypadku lokalizacji nowej
zabudowy (nie dotyczy nadbudowy obiektu niepowodującej wydzielenia kolejnego samodzielnego lokalu
mieszkalnego) w 1 miejsce postojowego na 1 lokal mieszkalny (w tym garaż wolnostojący lub wbudowany
w budynek),
b) dla zabudowy usługowej oraz funkcji usługowej 1 miejsce postojowe na 40m2 powierzchni użytkowej (z
wyłączeniem powierzchni pomocniczej - socjalnej, technicznej i magazynowej),
c) nie ustala się wymogu zapewnienia miejsc postojowych w przypadku zamiaru wykonywania robót
budowlanych w istniejących budynkach, polegających na przebudowie, remoncie, dociepleniu oraz
lokalizacji pochylni i ramp dla niepełnosprawnych, szybów windowych i klatek schodowych
zewnętrznych oraz w przypadku nadbudowy budynku mieszkalnego,
d) miejsca postojowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy bilansować i realizować w ramach
działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja,
e) dodatkowe, poza bilansem (ponad wymagania określone w pkt 3) miejsca postojowe mogą być
lokalizowane także w obrębie terenów dróg publicznych - dojazdowych - w formie wydzielonych zatok
lub wyznaczonych miejsc postojowych w obrębie jezdni, w liniach rozgraniczających dróg publicznych
zgodnie z przepisami odrębnymi lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest
przeznaczenie na parkingi,
f) w bilansowaniu miejsc postojowych dla obiektów określonych w pkt 1 i 2, za wyjątkiem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, przy realizacji miejsc postojowych powyżej
5 należy zabezpieczyć min. 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, a przy parkingach powyżej 15 – min. 2 miejsca specjalnie oznakowane i usytuowane blisko
wejść do budynków użyteczności publicznej,
g) miejsca postojowe i stanowiska postojowe dla rowerów mogą być lokalizowane w obrębie terenów dróg
publicznych - dojazdowych i lokalnych - jako pasy i zatoki postojowe, na wydzielonych terenach, dla
których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi lub w innych terenach, gdzie dopuszczono ich
lokalizację;
4) w zakresie architektury ustala się:
a) geometria dachów:

᠆ obowiązek stosowania dachów dwu lub wielospadowych, o nachyleniu głównych połaci dachowych
w przedziale 20 - 55; obowiązek zachowania symetrii kątów nachylenia połaci dachowych; dopuszcza
się przekrycie lukarn dachem płaskim; dopuszcza się także realizację dachów płaskich, z nakazem
stosowania ścian attykowych przy ścianach szczytowych,

᠆ dopuszcza się dla obiektów garażowych, gospodarczych, inwentarskich i składowych kąt nachylenia
połaci dachowych w przedziale 15 - 45o oraz dachy jednospadowe w przypadku realizacji obiektów
w granicy działki,
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᠆ dopuszcza się inne formy dachów dla obiektów usługowych i produkcyjnych, realizowanych w terenach
o symbolu 2U i 3U, dostosowane do rozwiązań konstrukcyjnych i technologii produkcji,

᠆ dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn – w przypadku stosowania lukarn wymagana jedna
forma lukarn w obrębie jednej połaci dachu, nawiązująca do podstawowej formy dachu,

᠆ dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu w przypadku rozbudowy budynku,
b) pokrycie dachu:

᠆ w przypadku dachów dwu lub wielospadowych stosować dachówki lub inne materiały i elementy
o fakturze dachówek oraz blachy płaskie, w kolorze czerwieni, brązu, ciemnej zieleni oraz grafitu z ich
odcieniami,

᠆ zakaz stosowania materiałów typu papa na lepiku na dachach o kącie nachylenia powyżej 15o,
᠆ dopuszcza się montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na połaciach dachu
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 100 kW,
c) ściany budynków mieszkalnych – zakaz stosowania okładzin typu siding, blacha falista, blacha
trapezowa;
5) ustala się wysokość obiektów infrastruktury technicznej - dostosowana do wymogów technologicznych
obiektu, jednak nie większa niż 30 m.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
1) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy przestrzeni publicznych:
a) nakaz zharmonizowania kolorystyki i detali elementów użytkowych małej architektury w ramach
inwestycji, w szczególności: lamp oświetleniowych, oznakowania tras rowerowych i turystycznych,
ławek, elementów dekoracyjnych i użytkowych dla aranżacji sezonowych, koszy na śmieci, a także
elementów zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki place, ciągi piesze i pieszo-jezdne),
b) obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do komunikacji, ciągów
pieszych, przejść pieszych, czasowych miejsc postojowych (likwidacja progów wysokościowych),
obiektów usługowych oraz terenów zieleni urządzonej,
c) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych w obiekty małej architektury i oświetlenie.
7. W obszarze objętym planem zlikwidowany jest odwiert gazu, nie występują jednak obszary i tereny
górnicze.
1) dla odwiertów znajdujących się poza terenami i obszarami górniczymi, zachować strefy ochronne wolne od
zabudowy, zaznaczone na rysunkach planu r = 5 m.
8. W obszarze objętym planem występują tereny zagrożone podtopieniami
1) w terenach zagrożonych podtopieniami, oznaczonych na rysunkach planu, przy realizacji inwestycji należy
uwzględnić możliwość wystąpienia lokalnych podtopień i powodzi.
9. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz sposób obsługi komunikacyjnej
terenów objętych planem:
1) obsługa obszaru planu przez docelowy układ drogowy, przedstawiony na rysunkach planu:
a) układ podstawowy obsługujący komunikacyjnie tereny obszaru objętego planem:

᠆ 1KDGP – istniejąca droga publiczna klasy GP – główna ruchu przyspieszonego, zgodnie z rysunkami
planu,
b) układ wspomagający obejmuje drogi oznaczone symbolami:

᠆ 1KDD – istniejące i projektowane drogi dojazdowe,
᠆ 5KDW – istniejące i projektowane drogi wewnętrzne, zgodnie z rysunkami planu;
2) dojazd do działek budowlanych: bezpośrednio z drogi publicznej, za pośrednictwem dróg wewnętrznych,
dojazdów niewydzielonych lub ciągów pieszo - jezdnych;
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3) ustala się nakaz wytyczania dojazdów zapewniających dostęp do dróg publicznych w sposób umożliwiający
prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu;
4) podstawowym przeznaczeniem terenów tras komunikacyjnych oznaczonych w planie symbolami 1KDGP,
1KDD, 5KDW jest lokalizacja dróg, z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi
w obszarze (jezdnie, chodniki, obiekty małej architektury, trasy rowerowe, ciągi piesze, pasy i zatoki
postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia
przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako
kanały zamknięte lub rowy otwarte, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania
ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej);
5) obsługa komunikacyjna może być rozbudowywana o dojazdy i ciągi pieszo – jezdne. W tych przypadkach
szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do
potrzeb i nie powinny być one mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach techniczno –
budowlanych;
6) w terenach komunikacji dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń minimalizujących oddziaływanie
akustyczne od dróg;
7) dopuszcza się możliwość realizacji tras rowerowych z możliwością ich prowadzenia w obrębie terenów
przeznaczonych na cele komunikacji jako wydzielone trasy rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe w liniach
rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
8) dojazdy niewydzielone, niezbędne dla poszczególnych działek budowlanych, zapewniające dostęp do dróg
publicznych, należy tyczyć w sposób uwzględniający obsługę terenów znajdujących się w sąsiedztwie,
w zgodzie z ustaleniami planu oraz z uwzględnieniem możliwości prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia
technicznego, przy czym:
a) dla obsługi 1-5 działek dopuszcza się lokalizację dojazdu o minimalnej szerokości 5 m,
b) obsługa więcej niż 5 działek poprzez drogę wewnętrzną o minimalnej szerokości 6 m, zakończoną placem
do zawracania samochodów o wymiarach min. 12,5x12,5 m, lub zapewnienie wyjazdu na drogę publiczną
bez konieczności zawracania;
9) w przypadku realizacji obiektów w terenach: MN, TL, U, RM, RM.ZZ, RMZ dopuszcza się na działkach
przyległych do działek określonych w ewidencji gruntów symbolem „dr” realizację zabudowy, zachowując
odległość minimum 5 m od granicy drogi, w głąb działki,
10) w przypadku realizacji nowych obiektów w terenach 3U zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi 1KDGP nakłada się:
a) obowiązek włączenia poprzez drogę niższej klasy, chyba że ustalenia szczegółowe w Rozdziale III
stanowią inaczej,
b) obowiązek dostosowania parametrów istniejących wjazdów do rodzaju realizowanych usług
uwzględniając przepisy odrębne z zakazem realizacji nowych zjazdów bezpośrednio z drogi 1KDGP.
10. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce i odłączeniu obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej a także
zmianie przebiegu sieci w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów
odrębnych w tym zakresie;
2) uwzględnić wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej ograniczenia w zakresie
zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, wynikające z unormowań odrębnych;
3) zasadę lokalizacji obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji
z nakazem uwzględniania ochrony zdrowia mieszkańców przed oddziaływaniem (promieniowaniem) pól
elektromagnetycznych;
4) w zakresie gospodarowania odpadami ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi
oraz odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami odrębnymi oraz zasadami
obowiązującymi w gminie Skrzyszów;
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5) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej oraz z innych źródeł własnych gminy, dopuszcza
się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach
odrębnych,
b) utrzymanie istniejącej na terenie planu miejskiej sieci wodociągowej oraz zasilanie z urządzeń położonych
poza obszarem planu,
c) możliwości rozbudowy i przebudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę stosownie do potrzeb
socjalno-bytowych, przemysłu i usług oraz celów gaśniczych,
d) budowę, rozbudowę i przebudowę zbiorowej sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż ø 60 mm,
e) lokalizacja obiektów liniowych urządzeń sieci wodociągowej względem zabudowy, obiektów małej
architektury i zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości dla umożliwienia
dostępu i obsługi eksploatacyjnej,
f) uwzględnienie potrzeb ochrony przeciwpożarowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem;
w dostosowaniu do wymagań określonych w obowiązujących przepisach odrębnych należy wykonać sieć
hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru, w terenach
zabudowy usługowej oraz produkcyjno-usługowej dopuszcza się realizacje zbiorników
przeciwpożarowych;
6) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:
a) odprowadzanie ścieków poprzez zbiorczy system kanalizacyjny do zbiorczej oczyszczalni ścieków
w Tarnowie,
b) budowę, rozbudowę i przebudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
c) na obszarze nie objętym zbiorowym systemem kanalizacyjnym, dopuszcza się:

᠆ indywidualne systemy oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów
odrębnych,

᠆ stosowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków, pod warunkiem systematycznego
wywozu ścieków do punktów zlewnych; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone
przepisami odrębnymi;
7) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
a) w przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny
teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,
b) zagospodarowanie wód opadowych, w tym pochodzących z terenów utwardzonych dróg i dojazdów oraz
parkingów, poprzez:

᠆ retencję w miejscu z możliwością zastosowania urządzeń oczyszczających, zbiorników retencyjno odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni wód opadowych, usytuowanych w obrębie działki
budowlanej,

᠆ odprowadzenie do cieku, rowu, z uwzględnieniem rozwiązań: zapewniających pełną ochronę przed
przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby, z zachowaniem warunków określonych w przepisach
odrębnych ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do gruntu oraz spowalniających odpływ, do
odbiornika do ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem,
c) dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów powyżej 0,1 ha, obowiązek realizacji kanalizacji
opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) w zakresie gazownictwa ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez przyłącza do systemu gazowej sieci dystrybucyjnej ø20 – ø250,
b) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i linii gazociągów przesyłowych oraz sieci gazowniczych
średniego i niskiego ciśnienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
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c) należy uwzględnić ograniczenia wynikające z występowania stref kontrolowanych wzdłuż gazociągów
wysokiego i średniego ciśnienia, których maksymalny zasięg określono na rysunkach planu,
d) dla gazociągów, przy ustalaniu lokalizacji projektowanych budowli, urządzeń i dróg, nakazuje się
zachowanie odległości podstawowych lub stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) w zakresie elektroenergetyki ustala się:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji GPZ 110/15 kV poprzez układ sieci i urządzeń
elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć lub poprzez jego rozbudowę, zgodnie z przepisami
odrębnymi w tym zakresie,
b) możliwość przebudowy lub lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilających SN
przy spełnieniu warunku, że nie będą naruszać szczegółowych ustaleń planu,
c) należy uwzględnić ograniczenia wynikające z występowania pasów technicznych wzdłuż linii
energetycznych 15kV, oznaczonych na rysunkach planu,
d) dopuszcza się wykorzystanie takich odnawialnych źródeł energii, jak m.in.: zespoły ogniw
fotowoltaicznych oraz energia wód płynących lub biogazownie;
10) w zakresie ciepłownictwa ustala się:
a) utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej
w oparciu o indywidualne źródła ciepła i lokalne systemy grzewcze,
b) zaopatrzenie obiektów w ciepło w oparciu o lokalną sieć ciepłowniczą, w przypadku objęcia obszaru
planu zasięgiem sieci, lokalne źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe na zasadach określonych
w przepisach odrębnych,
c) dopuszcza się wykorzystywanie urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii w formie
solarów, pomp ciepła itp., o mocy nie przekraczającej 100 kW;
11) w zakresie telekomunikacji ustala się:
a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci zgodnie
z przepisami odrębnymi w tym zakresie,
b) dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na obszarze całej
gminy, z zastrzeżeniem §4 ust. 10 pkt 11 lit d,
c) dopuszcza się zmianę przebiegu sieci, budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci, obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
odrębnych przepisów w tym zakresie,
d) zakaz realizacji masztów i wież służących łączności publicznej na terenach oznaczonych symbolem ZR
oraz terenach oznaczonych symbolami MN, w których dopuszcza się lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zabudowy:
1) obowiązek zachowania minimalnych odległości dla budynków od lasu, wynikających z ochrony
przeciwpożarowej;
2) obowiązek przełożenia sieci drenarskich dla zachowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń
melioracyjnych - w przypadku zabudowy w terenach zdrenowanych; dopuszcza się odbudowę i remont
urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wynikających z bieżących potrzeb zabezpieczenia terenu
gminy Skrzyszów;
3) w terenach oznaczonych na rysunkach planu symbolami 3TL, dopuszcza się realizację urządzeń i obiektów
związanych z wydobyciem, dystrybucją i wykorzystywaniem zasobów wód geotermalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 13 –

Poz. 5436

Rozdział III.
Ustalenia szczegółowe
§ 5.
1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem
4_3MN.1, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) usługi podstawowe;
2) zabudowę zagrodową wyłącznie w strefie odmiennych warunków przeznaczenia i zagospodarowania,
której zakres oznaczono na rysunku planu;
3) usługi komercyjne, obiekty drobnej wytwórczości oraz rzemiosła, do 300 m2 powierzchni zabudowy;
4) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne;
5) wewnętrzne ciągi piesze i rowerowe, nie wyznaczone na rysunku planu dojścia piesze, ciągi piesze, trasy
rowerowe, dojazdy, zapewniające skomunikowanie terenu działki z drogami publicznymi, niewyznaczone
na rysunku planu;
6) miejsca postojowe;
7) zieleń towarzyszącą w tym izolacyjną;
8) wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze, wiaty;
9) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN
i większych.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,5,
b) minimalny – 0,1;
3) wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej:

᠆ dla

budynków o dachach dwu lub wielospadowych - do 11 m; dopuszcza
zwiększenie wysokości do 12 m w przypadku sąsiedztwa z obiektem o wysokości 12 m i więcej,

się

᠆ dla budynków o dachach płaskich - do 8m,
b) garaży – do 6 m,
c) o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 – do 10 m,
d) pozostałej – do 8 m;
4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej;
5) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2,
c) dla zabudowy szeregowej 300 m2;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektów – 25 m;
7) dla wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych - ograniczenie powierzchni zabudowy do 150 m2;
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8) dla usług podstawowych:
a) realizowanych jako wolnostojące - ograniczenie powierzchni zabudowy dopuszczonych usług
podstawowych do 300 m2,
b) realizowanych jako wbudowane - ograniczenie powierzchni użytkowej do 30% łącznej powierzchni
użytkowej obiektów zlokalizowanych na działce budowlanej.
§ 6.
1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem
4_3MN.2, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) usługi podstawowe;
2) usługi komercyjne, obiekty drobnej wytwórczości oraz rzemiosła, do 300 m2 powierzchni zabudowy;
3) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne;
4) wewnętrzne ciągi piesze i rowerowe, nie wyznaczone na rysunku planu dojścia piesze, ciągi piesze, trasy
rowerowe, dojazdy, zapewniające skomunikowanie terenu działki
z drogami publicznymi, niewyznaczone na rysunku planu;
5) miejsca postojowe;
6) zieleń towarzyszącą w tym izolacyjną;
7) wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze, wiaty;
8) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN
i większych.
3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,5,
b) minimalny – 0,1;
3) wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych - do 11 m; dopuszcza się zwiększenie wysokości do
12 m w przypadku sąsiedztwa z obiektem
o wysokości 12 m i więcej,

᠆ dla budynków o dachach płaskich – do 8 m,
b) garaży – do 6 m,
c) o której mowa w ust. 2 pkt 1 – do 10 m,
d) o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 – do 6 m,
e) pozostałej – do 8 m;
4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej;
5) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2,
c) dla zabudowy szeregowej 300 m2;
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6) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektów – 25 m;
7) dla wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych - ograniczenie powierzchni zabudowy do 150 m2;
8) dla usług podstawowych:
a) realizowanych jako wolnostojące - ograniczenie powierzchni zabudowy dopuszczonych usług
podstawowych do 300 m2,
b) realizowanych jako wbudowane - ograniczenie powierzchni użytkowej do 30% łącznej powierzchni
użytkowej obiektów zlokalizowanych na działce budowlanej.
§ 7.
1. Wyznacza się teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku planu symbolem
4_3TL.1, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty okresowego wypoczynku rodzinnego.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty hotelarskie, agroturystyczne;
2) obiekty usług rehabilitacyjnych, usług gastronomicznych i turystycznych;
3) obiekty sportu i terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
4) usługi podstawowe;
5) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
6) lokalizację obiektów małej architektury (altany, zadaszenia, kapliczki itp.);
7) drewnianą tradycyjną zabudowę w postaci miniskansenu, lokalizację drewnianej tradycyjnej zabudowy
w wyniku przeniesienia z innych terenów okolic gminy;
8) wewnętrzne ciągi piesze i rowerowe, nie wyznaczone na rysunku planu dojścia piesze, ciągi piesze, trasy
rowerowe, dojazdy, zapewniające skomunikowanie terenu działki z drogami publicznymi, niewyznaczone
na rysunku planu;
9) miejsca postojowe;
10) zieleń towarzyszącą w tym izolacyjną;
11) wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze, wiaty;
12) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN
i większych.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 25%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,6,
b) minimalny – 0,05;
3) wysokość zabudowy:
a) o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1:

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych – do 12 m,
᠆ dla budynków o dachach płaskich – do 8m,
b) o której mowa w ust. 2 pkt 4 i 5:

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych - do 11 m,
᠆ dla budynków o dachach płaskich – do 8 m,
c) o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 7 – do 6 m,
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d) pozostałej – do 8 m;
4) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej;
5) minimalną wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych – 500 m2;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektów – 15 m;
7) dla wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych - ograniczenie powierzchni zabudowy do 150 m2;
8) dla usług podstawowych:
a) realizowanych jako wolnostojące - ograniczenie powierzchni zabudowy do 90 m2,
b) realizowanych jako wbudowane - ograniczenie powierzchni użytkowej do 40% łącznej powierzchni
użytkowej obiektów zlokalizowanych na działce budowlanej.
§ 8.
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 4_2U.17,
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) wydzielenie mieszkań w obiektach usługowych lub wolnostojące budynki mieszkalne;
2) usługi publiczne;
3) obiekty magazynowe i składowe;
4) wiaty i zadaszenia;
5) wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze;
6) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne;
7) wewnętrzne ciągi piesze i rowerowe, nie wyznaczone na rysunku planu dojścia piesze, ciągi piesze, trasy
rowerowe, dojazdy, zapewniające skomunikowanie terenu działki z drogami publicznymi, niewyznaczone
na rysunku planu;
8) miejsca postojowe;
9) zieleń towarzyszącą w tym izolacyjną;
10) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110kV/SN
i większych.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 1,0,
b) minimalny – 0,2;
3) wysokość zabudowy:
a) o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 2 – do 16 m,
b) mieszkaniowej wolnostojącej, o której mowa w ust. 2 pkt 1:

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych – do 12 m,
᠆ dla budynków o dachach płaskich - do 8 m,
c) o której mowa w ust. 2 pkt 3 – do 12 m,
d) pozostałej – do 8 m;
4) zachować minimum 35% powierzchni biologicznie czynnej;
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5) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektów – 50 m;
6) dla mieszkań o których mowa w ust. 2 pkt 1:
a) realizowanych jako wbudowane - ograniczenie do 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego,
b) wolnostojących - ograniczenie do 30% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na
działce budowlanej.
§ 9.
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej i działalności produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 4_3U.3 – 4_3U.4 z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, obiekty wytwórczości
i przetwórstwa, obiekty obsługi komunikacyjnej (komis samochodowy, serwis samochodowy, myjnia, stacja
paliw, itp.).
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) wydzielenie mieszkań w obiektach usługowych z ograniczeniem do 30% powierzchni użytkowej budynku;
2) usługi publiczne;
3) wiaty i zadaszenia;
4) składy bazy i magazyny;
5) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne;
6) wewnętrzne ciągi piesze i rowerowe, niewyznaczone na rysunku planu dojścia piesze, ciągi piesze, trasy
rowerowe, dojazdy, zapewniające skomunikowanie terenu działki
z drogami publicznymi, nie wyznaczone na rysunku planu;
7) miejsca postojowe;
8) zieleń towarzyszącą w tym izolacyjną;
9) wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze;
10) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110kV/SN
i większych.
3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 1,0,
b) minimalny – 0,2;
3) wysokość zabudowy:
a) o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 2 - do 16 m,
b) mieszkaniowej wolnostojącej, o której mowa w ust. 2 pkt 1:

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych - do 12 m,
᠆ dla budynkach o dachach płaskich - do 8 m,
c) o której mowa w ust. 2 pkt 4 – do 10 m,
d) pozostałej – do 8 m;
4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektów – 80 m.
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§ 10.
1. Wyznacza się teren istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, oznaczone na rysunkach planu symbolem 4_3RM.1
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy zagrodowej.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) lokalizację wolnostojących obiektów usługowych i małych zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych;
3) lokalizację obiektów garażowo–gospodarczych;
4) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);
5) remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy pod warunkiem utrzymania
obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych;
6) realizację ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych;
7) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
4. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,6,
b) minimalny – 0,1;
3) wysokość zabudowy:
a) o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1:

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych - do 11 m; dopuszcza się zwiększenie wysokości do
12 m w przypadku sąsiedztwa z obiektem o wysokości 12 m i więcej,

᠆ dla budynków o dachach płaskich – do 8 m,
b) o której mowa w ust. 2 pkt 2 – do 10 m,
c) o której mowa w ust. 2 pkt 3 – do 6 m,
d) związanej z produkcją rolną, m. in. inwentarskich, gospodarczych i innych – do 11 m; dopuszcza się
dostosowanie wysokości obiektów związanych z produkcją rolną do technologii produkcji,
e) pozostałej – do 8 m;
4) zachować minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej.
5. Dopuszczona funkcja usługowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie może przekroczyć 50% powierzchni
użytkowej budynku lub zespołu budynków.
§ 11.
1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
położone w obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi oznaczone na rysunkach planu symbolem
4_3RM.ZZ.1 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy zagrodowej.
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) lokalizację wolnostojących obiektów usługowych i małych zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych;
3) lokalizację obiektów garażowo–gospodarczych;
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4) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.);
5) remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy pod warunkiem utrzymania
obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych;
6) realizację ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych;
7) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
6. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,6,
b) minimalny – 0,1;
3) wysokość zabudowy:
a) o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1:

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych - do 11 m; dopuszcza się zwiększenie wysokości do
12 m w przypadku sąsiedztwa z obiektem o wysokości 12 m i więcej,

᠆ dla budynków o dachach płaskich – do 8 m,
b) o której mowa w ust. 2 pkt 2 – do 10 m,
c) o której mowa w ust. 2 pkt 3 – do 6 m,
d) związanej z produkcją rolną, m. in. inwentarskich, gospodarczych i innych – do 11 m; dopuszcza się
dostosowanie wysokości obiektów związanych z produkcją rolną do technologii produkcji,
e) pozostałej – do 8 m;
4) zachować minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej. Dopuszczona funkcja usługowa, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej budynku lub zespołu budynków.
§ 12.
1. Wyznacza się teren rolniczy, w których dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunkach planu symbolem 4_1RMZ.15 z podstawowym
przeznaczeniem pod uprawy rolnicze.
2. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 1,0,
b) minimalny – 0,001;
3) wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej:

᠆ dla budynków o dachach dwu lub wielospadowych – do 10 m,
᠆ dla budynków o dachach płaskich – do 7 m,
b) zabudowy związanej z produkcją rolną, m. in. inwentarskich, gospodarczych
i innych – do 9 m,
c) dopuszcza się dostosowanie wysokości obiektów związanych z produkcją rolną do technologii produkcji,
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d) garaży – do 6 m; dopuszcza się dostosowanie wysokości obiektów garażowych do gabarytów
samochodów, ciągników, sprzętu i maszyn rolniczych,
e) pozostałej – do 8 m;
4) zachować powierzchnię biologicznie czynną – minimum 50%;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 30 m.
§ 13.
1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunkach planu symbolami 4_1ZR.74,
z podstawowym przeznaczeniem pod obudowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną.
1) w terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się z zachowaniem
przepisów odrębnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
2) zalesienie gruntów klas V i VI oraz nieużytków;
3) rolnicze użytkowanie terenu;
4) miejsca postojowe;
5) obiektów i urządzeń komunikacji kołowej w tym wiaduktów drogowych;
6) wewnętrzne ciągi piesze i rowerowe, niewyznaczone na rysunku planu dojścia piesze, ciągi piesze, trasy
rowerowe, dojazdy, zapewniające skomunikowanie terenu działki z drogami publicznymi, niewyznaczone
na rysunku planu.
3. sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury techniczne, dojazdy niewydzielone oraz ciągi piesze i szlaki
turystyczne W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych
w ust. 2, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych.
§ 14.
1. Wyznacza się tereny komunikacji z podziałem na:
1) tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:
a) klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem 4_1KDGP.3,
b) klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 4_1KDD.11;
2) tereny dróg wewnętrznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem
4_5KDW.43.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów komunikacji oznaczonych w planie symbolami KDGP, oraz KDD
jest lokalizacja dróg, z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi w obszarze (jezdnie,
chodniki, obiekty małej architektury, trasy rowerowe, ciągi piesze, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni,
przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte,
oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu
uciążliwości komunikacyjnej). Dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych funkcjonalnie z drogą na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
3. Tereny dróg wewnętrznych KDW przeznacza się pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji
w zakresie obsługi ruchu, wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami
i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie tego terenu uwzględnia ponadto
umieszczanie w nich obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie
z drogą, oraz obiektów małej architektury, zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej.
4. Dla dróg publicznych oraz wewnętrznych oraz ciągów ustala się szerokości w liniach rozgraniczających
zgodnie z rysunkiem planu.
5. W terenach komunikacji dopuszcza się podejmowanie działań minimalizujących oddziaływanie
akustyczne od dróg.
6. W granicach terenów określonych w ust.1, w miejscu przecięcia z rowami i ciekami wodnymi ustala się
obowiązek realizacji urządzeń gwarantujących zachowanie ich ciągłości.
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§ 15. Określa się stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę w stosunku
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w przypadku, gdy właściciel lub
użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w terminie nie późniejszym niż 5 lat od daty wejścia planu
w życie, w wysokości:
1) 2U, 3U – 15%;
2) dla terenów o symbolach: 3MN, 3TL, 3RM, 3RM.ZZ – 10%;
3) dla pozostałych – 5%.
Rozdział IV.
Ustalenia końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Tryba
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII.182.2020
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY SKRZYSZÓW W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU
W SPRAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW
- ETAP B, C, D
Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiera listę uwag nieuwzględnionych lub nieuwzględnionych częściowo.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów w okresie od
15 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r.
Informację o terminach: wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości składania uwag Wójt Gminy Skrzyszów ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, komunikatu
w Internecie (zamieszczonego na stronie http://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow) oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu
Gminy Skrzyszów. W toku wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz w wymaganym terminie po
wyłożeniu do publicznego wglądu, tj. do dnia 20 lipca 2020 r. wniesiono 5 uwag, z czego 3 zostały nieuwzględnione, a 1 została uwzględniona przez Wójta
Gminy Skrzyszów. 1 uwaga dotyczyła obszaru wykraczającego poza zakres wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Gminy Skrzyszów postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:
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Gminy Skrzyszów w zakresie warunków realizacji inwestycji na działkach 2361, 1955/2 na
terenie o symbolu planu 4_2TL.2, 4_3TL.2 (propozycja dodany §.13a).
Stanowczo nie zgadzają się z proponowanymi zmianami planistycznymi w wyłożonym
projekcie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skrzyszów.
Propozycja możliwości zabudowy nowych terenów obiektami użyteczności publicznej (obiekty
hotelarskie, obiekty sportu) bez rozstrzygnięcia na etapie planistycznym dojazdu do tych
terenów narusza podstawową ustawę o samorządzie gminy (ustawa z dnia 8 marca 1990 roku).
Ustawa w rozdziale 2 określa zakres działania i zadania gminy a art. 7.1 określa szczególne
zadania własne obejmujące sprawy: ładu przestrzennego, gminnych dróg. Ponadto czy nowy
obszar pod zabudowę będzie zgodny z definicją „działki budowlanej” gdzie jest mowa o
dostępności do drogi publicznej oraz realizacji obiektów budowlanych spełniających wymogi
wynikające z odrębnych przepisów.
Brak rozstrzygnięcia na etapie planistycznym zgodnego z przepisami ustawy o drogach
publicznych dojazdu do nowych terenów inwestycyjnych spowoduje narastanie problemu
obsługi komunikacyjnej w tym obszarze oraz stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa przeciw
pożarowego.
W chwili obecnej już istnieje problem obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy wzdłuż
drogi ozn. nr. działki 1924/16 o symbolu planu 4.KDW. Dojazd istniejący na gruncie jest
niezgodny z docelowymi parametrami pasa drogi wyznaczonym przez mpzp Gminy Skrzyszów.
W związku z tym, proponowanie obsługi komunikacyjnej dla nowego terenu ą drogą jest
naruszeniem warunków ustawy o drogach publicznych w szczególnym przypadku – parametrów
dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.
Dopuszczenie w tym obszarze miejscowości Skrzyszów możliwości realizacji obiektów
użyteczności publicznej stwarza sytuację naruszającą obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Funkcjonowanie zrealizowanych takich obiektów pociąga za sobą również zagrożenie
środowiskowe.
Obawiając się o ich warunki bezpieczeństwa nie zgadzają się na wprowadzenie tej konkretnej
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
Zwracają się z prośbą o niedokonywanie zmian zapisu, dotyczących zagospodarowania terenu
lub studium działki, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Skrzyszów.
Wyjaśnienie:
Na działce 2361 na którym został wybudowany obiekt rekreacyjno-hotelowy o ok. 1000 mkw
powierzchni użytkowej oraz na działkach nr 1955/2 prowadzone są dalsze inwestycje budowlane
będące kontynuacją i rozwijaniem dalszej działalności usługowej. W związku z poszerzeniem
działalności w projekcie MPZ pojawiły się zmiany, dotyczące tych działek.
Jako właściciele działek przylegających bezpośrednio do drogi 1924/17 prowadzącej do ww.
terenów inwestycyjnych nie zgadzają się na jakiekolwiek zmiany, które obciążą drogę
dojazdową do planowanych i już istniejących inwestycji, a zarazem ich domów. Poszerzenie
działalności znacznie wpłynie na zwiększony ruch na drodze, która już w tej chwili nie spełnia
podstawowych parametrów technicznych oraz parametrów bezpieczeństwa. W planie istniejąca
droga mająca szerokość 5 m nie ma się w żaden sposób do stanu faktycznego, w niektórych
miejscach poniżej 3 m. Bardzo duży ruch pojazdów już teraz zagraża bezpieczeństwu. W
związku z powyższym ze względu na bezpieczeństwo, wnioskują o wstrzymanie jakichkolwiek
działań mogących zwiększyć zagrożenie i uciążliwość na drodze 1924/17.
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Wnosi o zmianę możliwej wysokości zabudowy terenów zabudowy usługowej i działalności
produkcyjnej na całości powierzchni objętej planem z planowanej 16 metrów na 20 metry. Jeżeli
wniosek nie znajdzie uznania, wnosi o uchwalenie zmiany wysokości zabudowy dla ww.
wymienionych działek.
Uzasadnienie uwagi:
Ww. teren jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów z branży magazynowo- produkcyjnej.
Wysokość zabudowy jest istotna w celu właściwego zbilansowania potencjalnej inwestycji.
Zwiększenie wysokości zabudowy spowoduje zainteresowanie potencjalnych firm działających
w dużo większej skali niż ci dla których wysokość 16 metrów byłaby wystarczająca. Dodaje, iż
przyciągnięcie atrakcyjnych inwestorów przyniesie korzyści dla Gminy w postaci podatków i
miejsc pracy.
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SUiKZP.

[…]* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.)
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII.182.2020
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zadania własne gminy, zapisane w niniejszym
planie, obejmują w szczególności sprawy:

᠆ gminnych dróg i ulic,
᠆ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B,
C, D został określony w Uchwale Nr XIX/222/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skrzyszów, zmienionej Uchwałą Nr XX/170/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 lipca 2016 r., wraz
z załącznikami graficznymi stanowiącymi ich integralne części.
Przystąpienie do sporządzenia ww. planu uzasadnione było koniecznością umożliwienia
zagospodarowania obszaru w sposób zgodny z kierunkami rozwoju wytyczonymi w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, w warunkach presji
rozwoju urbanistycznego Gminy. Podjęcie procedury wynikało również z potrzeby opracowania jednolitej
wersji planu miejscowego dla całej Gminy z uwagi na liczne punktowe zmiany planu. Niniejsze etapy
sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów mają na celu
zakończenie procedury rozpoczętej w 2012 roku, rozdzielonej w związku z koniecznością wstrzymania
procesu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzyszów dla
części terenów, dla których planowana była realizacja układu komunikacyjnego o znaczeniu
ponadlokalnym oraz w związku z wniesionymi uwagami do wyłożonego po raz trzeci do publicznego
wglądu.
Ustalenia planu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka
a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego gminy, w kontekście lokalnym oraz
ponadlokalnym.
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu
Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej
obszaru objętego planem będą realizowane w oparciu o ustalenia niniejszego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D oraz w częściach graficznych planu
stanowiących integralne części uchwał.
W zakresie należącym do zadań własnych Gminy Skrzyszów w planu zapisano inwestycje
infrastrukturalne obejmujące:
1. Zmianę układu komunikacyjnego
Obsługa komunikacyjna obszaru nastąpi poprzez istniejący układ dróg publicznych, zlokalizowanych poza
zakresem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C,
D.
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2. Rozbudowę infrastruktury technicznej
Obsługa nowych terenów budowlanych lub terenów o zmienionym przeznaczeniu w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach planu,
za pomocą sieci i urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w granicach planu oraz w jego
sąsiedztwie.
II. Realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Gminy Skrzyszów
Prognoza skutków finansowych sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – etap B, C, D wykazała:
§Uchwalenie i wejście w życie planu częściowo obciąża budżet gminy – poprzez uchwalenie planu
miejscowego powstaje obowiązek realizacji infrastruktury i dróg stanowiących zadania własne gminy.
§Uchwalenie planu pozwala na możliwie najmniej inwazyjne dla krajobrazu przeprowadzenie
inwestycji.
§Nastąpi nieznaczny wzrost wpływów związanych z podatkami od nieruchomości (od budowli
realizowanych w ramach inwestycji). Przewiduje się wpływy z tytułu opłaty planistycznej.
PRZEWODNICZĄCY RADY
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