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MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W GMINIE JERZMANOWICE-PRZEGINIA



Uchwały Nr VII/48/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice. 

Uchwały Nr VII/49/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice. 

Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy.

Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice. 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie: 



Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sa ̨spów. 

Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary.

Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice.

Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia. 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie: 



ZAMÓWIENIE REALIZOWANE JEST NA PODSTAWIE UMOWY NR 
IR.272.1.363.2019 Z DNIA 13 LISTOPADA 2019 ROKU
PIERWSZY ETAP REALIZACJI UMOWY OBEJMOWAŁ:

1) Sporządzenie i przekazanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń oraz pism zawiadamiających o przystąpieniu do 
sporządzania planów wraz z rozdzielnikami.

2) Zebranie i opracowanie materiałów wejściowych, w tym kalibracja rastrowych map stanowiących podkłady do 
sporządzania planów do plików z georeferencją (materiały kartograficzne musiały być zapisane we współrzędnych 
Państwowego Układu Współrzędnych 2000).

3) Sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej i przyrodniczej dla obszaru objętego zmianą planu.

4) Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego.

5) Sporządzenie i przekazanie wykazów odpowiedzi instytucji na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania 
planów.

6) Sporządzenie i przekazanie propozycji rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany planu z określeniem części 
uwzględnionej i nieuwzględnionej oraz uzasadnieniem.

7) Sporządzenie i przekazanie wykazu materiałów planistycznych wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy.

8) Sporządzenie i przekazanie koncepcji planów do akceptacji przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

9) Sporządzenie projektów uchwał Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie planów wraz z załącznikami 
graficznymi.

10) Sporządzenie projektu uzasadnienia do projektów uchwał Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie planów 
wraz z załącznikami graficznymi.

11) Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko skutków uchwalenia planów.

12) Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planów.

13) Przekazanie materiałów do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.



OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO 
SPORZĄDZANIA PLANÓW I ZMIAN PLANÓW

1) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw 

Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy,  Racławice, Sąspów, Szklary w gminie Jerzmanowice-Przeginia oraz ogłoszenie o 

przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach 

Czubrowice, Przeginia w gminie Jerzmanowice-Przeginia ukazały się w dniu 19 grudnia 2019 roku w Gazecie 

Krakowskiej.

2) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw 

Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy,  Racławice, Sąspów, Szklary w gminie Jerzmanowice-Przeginia oraz ogłoszenie o 

przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach 

Czubrowice, Przeginia w gminie Jerzmanowice-Przeginia ukazały się w dniu 19 grudnia 2019 roku na stronie 

internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

3) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw 

Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy,  Racławice, Sąspów, Szklary w gminie Jerzmanowice-Przeginia oraz obwieszczenie o 

przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach 

Czubrowice, Przeginia w gminie Jerzmanowice-Przeginia zostały zamieszczone w dniu 19 grudnia 2019 roku na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach 

gminy Jerzmanowice-Przeginia.

4) Zgodnie z wymienionymi wyżej ogłoszeniami oraz obwieszczeniami wnioski do planów lub zmian planów można 

było składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.



SPIS 31 INSTYTUCJI, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY WYSŁANE 
ZAWIADOMIENIA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANÓW I 
ZMIAN PLANÓW
1. Wojewoda Małopolski ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

2. Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków.

3. Zarząd Powiatu Krakowskiego, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.

7. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-068 Batowice.

8. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, ul. Rydla 19, 30-901 Kraków.

9. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

10. Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa.

11. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa.

12. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

13. Wojewoda Małopolski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

14. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków.

15. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków.

16. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.



17. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

18. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, w/m.

19. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz.

20. Burmistrz Gminy Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

21. Burmistrz Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała.

22. Wójt Gminy Zabierzów, ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

23. Wójt Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.

24. Wójt Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa.

25. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

26. Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

27. Starosta Krakowski, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

28. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków.

29. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Plac Szczepański 5, 30-011 Kraków

30. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

31. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Jordana 25, 40-043 Katowice.

SPIS 31 INSTYTUCJI, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY WYSŁANE 
ZAWIADOMIENIA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANÓW I 
ZMIAN PLANÓW



PODKŁADY MAPOWE WYKORZYSTYWANE DO SPORZĄDZENIA 
PLANÓW I ZMIAN PLANÓW
Podkłady mapowe zostały pozyskane

z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

Prace nad podkładami mapowymi obejmowały:

• wycięcie każdego z 98 arkuszy map do odpowiedniego kształtu;

• skalibrowanie każdego arkusza mapy do odpowiedniego układu współrzędnych (w tym przypadku do 
Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000 - strefa 7).

Największe problemy napotykane przy pracy z podkładami mapowymi:

• stosunkowo mała ich aktualność – niektóre podkłady mapowe pochodzą nawet z końca lat 70-tych, zaś 
znaczna ich większość pochodzi z lat 80-tych;

• mała czytelność informacji zawartych na mapach - w szczególności oznaczeń (numerów) działek, 
oznaczeń klasoużytków, etc.;

• mała czytelność wprowadzanych z biegiem lat korekt na mapach - w szczególności zmian w klasyfikacji 
gruntów czy przebiegu granic działek);

• pojedyncze arkusze map nie zawsze idealnie przylegały do siebie na ich styku - prawdopodobnie wynika 
to z błędów na etapie ich digitalizacji (skanowania wersji papierowej do postaci cyfrowej) – konieczne 
było więc w takich przypadkach dodatkowe ich dokalibrowywanie.



PODKŁADY MAPOWE WYKORZYSTYWANE DO SPORZĄDZENIA 
PLANÓW I ZMIAN PLANÓW

Rys. Przykładowy arkusz podkładu mapowego



INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA I PRZYRODNICZA

Inwentaryzacja urbanistyczna i przyrodnicza obszarów objętych planami i zmianami planów objęła:

Prace terenowe, w ramach których:

• naniesiono na mapy stan zainwestowania w zakresie zabudowy na obszarze gminy;

• zidentyfikowano obiekty, miejsca i obszary wartościowe pod względem przyrodniczym a nieobjęte 
ustawowymi formami ochrony przyrody na obszarze gminy.

Prace analityczne i studialne, w ramach których:

• dokonano weryfikacji stanu zainwestowania w zakresie zabudowy na obszarze gminy na podstawie 
zdjęć lotniczych, bazy danych obiektów topograficznych (BDOT-10k), innych materiałów źródłowych;

• zweryfikowano obiekty, miejsca i obszary wartościowe pod względem przyrodniczym na obszarze gminy 
na podstawie opracowań źródłowych dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
odnoszących się do obszaru gminy;

• opracowano mapy inwentaryzacji urbanistycznej i przyrodniczej, uzupełniając informacje zawarte na 
mapie inwentaryzacji przyrodniczej o dane dotyczące ustawowych formami ochrony przyrody na 
obszarze gminy.



INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA I PRZYRODNICZA

Rys. Fragment mapy inwentaryzacji urbanistycznejRys. Fragment mapy inwentaryzacji przyrodniczej



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DLA GMINY 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 

27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., nr 155, poz. 1298)

Część tekstowa



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DLA GMINY 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Część graficzna



WYKAZY ODPOWIEDZI OD INSTYTUCJI

Przykładowe strony z wykazu odpowiedzi od instytucji do planu miejscowego sołectwa Jerzmanowice



WYKAZY ODPOWIEDZI OD INSTYTUCJI

Przykładowe strony z wykazu odpowiedzi od instytucji do planu miejscowego sołectwa Jerzmanowice



WYKAZY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO SPORZĄDZANIA PLANÓW 
I ZMIAN PLANÓW

Sporządzono 8 wykazów – po 1 dla każdego sołectwa

W sumie złożono 1456 wniosków, a w tym:

• 116 wniosków do sołectwa Czubrowice

• 41 wniosków do sołectwa Gotkowice

• 136 wniosków do sołectwa Łazy

• 454 wnioski do sołectwa Jerzmanowice

• 255 wniosków do sołectwa Przeginia

• 73 wnioski do sołectwa Racławice

• 260 wniosków do sołectwa Sąspów

• 48 wniosków do sołectwa Szklary



WYKAZY MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH



KONCEPCJE PLANÓW I ZMIAN PLANÓW

W ramach opracowania koncepcji planów i zmian planów określono na mapach w skali
1:5000 potencjalny zasięg terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania z
uwzględnieniem ustaleń obecnie obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Koncepcje planów i zmian planów zakładają łączny przyrost terenów przeznaczonych do zabudowy i 
zainwestowania, w stosunku do obecnie obowiązujących planów miejscowych o około 673, 81 ha co 
stanowi prawie 62% powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania w obecnie 
obowiązujących planach miejscowych (1091,61 ha) i przewidują, że łączna powierzchnia terenów 
przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania będzie wynosiła około 1765,42 ha, w tym:

Tereny przeznaczone Nowe tereny przeznaczone Łączna powierzchnia
do zabudowy i zainwestowania do zabudowy i zainwestowania terenów przeznaczonych
w obecnie obowiązujących w koncepcjach planów do zabudowy
planach miejscowych (w ha) i zmian planów (w ha) i zainwestowania (w ha)

• w sołectwie Czubrowice 67,62 53,70 121,32

• w sołectwie Gotkowice 67,33 40,70 108,03

• w sołectwie Łazy 99,76 75,90 175,66

• w sołectwie Jerzmanowice 370,31 233,09 603,40

• w sołectwie Przeginia 190,23 98,69 288,92

• w sołectwie Racławice 107,45 54,94 162,39

• w sołectwie Sąspów 135,85 96,94 232,79

• w sołectwie Szklary 53,06 19,85 72,91



PROJEKTY PLANÓW I ZMIAN PLANÓW
WÓJT GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

DLA OBSZARU SOŁECTWA GOTKOWICE 

1 INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 

 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne 

 
§ 4 

1. Następujące elementy, występujące na rysunku planu, są ustaleniami obowiązującymi niniejszego planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych, o których mowa w § 5, pkt. 1 niniejszej uchwały; 

4) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w § 7, pkt. 1 niniejszej 
uchwały; 

5) symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania, 

do których dodaje się na początku symbol cyfrowy oznaczający kolejny numer porządkowy terenu wy-
różniający go spośród pozostałych: 
a) MN1, MN2, MN4 –   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) MU1, MU2, MU3 –   Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
c) UP –   Tereny usług publicznych, 
d) UC1, UC2 –   Tereny usług komercyjnych, 

e) UK –  Tereny usług kultu religijnego, 
f) KDGP –   Tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu 

przyspieszonego, 

g) KDL –   Tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej, 
h) KDX1 –   Tereny ciągów pieszo-jezdnych o szerokości w liniach 

rozgraniczających 8 m, 

i) KU1 –   Tereny parkingów, 
j) KU2 –  Tereny stacji paliw, 
k) KS –  Tereny obsługi komunikacji, 

l) W –  Tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w wo-
dę, 

m) E –  Tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w 

energię elektryczną, 
n) EO –  Tereny wytwarzania energii z odnawialnych źródeł o 

mocy przekraczającej 100 kW, 

o) ZN –  Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych 
w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgod-
nie z przepisami o ochronie przyrody, 

p) R –   Tereny rolne. 
2. Następujące elementy niewystępujące na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi niniejszego planu: 

1) minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od działek ewidencyjnych zaliczonych do ka-

tegorii gminnych dróg publicznych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów symbolem „dr” i nie ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KDL, o których mowa w § 5, pkt. 2 niniejszej uchwały; 

2) minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od ciągów pieszo-jezdnych KDX1, o których 

mowa w § 5, pkt 3 niniejszej uchwały; 
3) minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od działek ewidencyjnych będących we wła-

sności lub we władaniu gminy, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów symbolem „dr” i nie oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem KDX1, o których mowa w § 5, pkt 4 niniejszej uchwały; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych i rowów stanowiących 

urządzenia melioracji wodnych, nie wyznaczonych na rysunku planu, o których mowa w § 5, pkt 5 ni-

niejszej uchwały; 
5) nieprzekraczalne linie ogrodzeń trwałych od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych nie wyzna-

czonych na rysunku planu, o których mowa w § 5, pkt 6 niniejszej uchwały; 

6) nieprzekraczalne linie ogrodzeń nietrwałych od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych nie wy-
znaczonych na rysunku planu, o których mowa w § 5, pkt 7 niniejszej uchwały. 

3. Następujące elementy występujące na rysunku planu są informacjami dodatkowymi, niestanowiącymi usta-

leń niniejszego planu: 
1) otulina Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (cały obszar planu); 
2) Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 „Częstochowa E” (cały obszar planu); 

3) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych; 
4) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Rudawie w Krzeszowicach; 
5) cieki wodne, potoki, rowy melioracyjne; 

6) strefa kontrolowana wzdłuż istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 500 PN 63. 
 

§ 5 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) wyznacza się na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych, określające do-

puszczalne położenie nowych budynków od dróg publicznych; 

2) w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę, przylegających do działek ewidencyjnych zali-
czonych do kategorii gminnych dróg publicznych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów symbolem 
„dr” i nie oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, obowiązuje lokalizacja nowych ogrodzeń w 

odległości nie mniejszej niż 6 m i lokalizacja nowych budynków w odległości nie mniejszej niż 9 m od li-
nii wyznaczającej środek działek ewidencyjnych; 

3) ustala się minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od istniejących i projektowanych 

ciągów pieszo-jezdnych KDX wyznaczonych na rysunku planu, określające dopuszczalne położenie 
nowych ogrodzeń i nowych budynków w terenach przeznaczonych pod zabudowę, mierzone osi tych 
ciągów pieszo-jezdnych: 

Przykładowa część ustaleń tekstowych

projektu planu dla sołectwa Gotkowice

W ramach sporządzenia projektów planów i zmian planów opracowano 8 projektów
dokumentów planistycznych z których każdy zawiera:
• ustalenia tekstowe projektu planu;
• część graficzną projektu planu (rysunek planu w skali 1:2000).

Ustalenia tekstowe projektu planu zawierają:
• Przepisy wprowadzające – obejmujące między innymi definicje niektórych pojęć używanych w 

projekcie planu;
• Ustalenia ogólne – odnoszące się generalnie do całego obszaru objętego projektem planu, w tym 

między innymi:
- symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach 

zagospodarowania,
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych,
- zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości,
- zasady obsługi, budowy i rozbudowy systemów komunikacji,
- zasady obsługi, budowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej;
• Przeznaczenie terenów oraz warunki zabudowy i zagospodarowania – zawierające podstawowe 

przeznaczenia poszczególnych terenów, użytkowania dopuszczalne w poszczególnych terenach, 
zasady zagospodarowania terenów (w tym między innymi: wskaźniki intensywności zabudowy, 
powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wskaźniki miejsc parkingowych), zasady 
kształtowania zabudowy (w tym między innymi: maksymalne wysokości budynków, gabaryty 
budynków zasady kształtowania dachów, zasady rozbudowy budynków istniejących);

• Przepisy końcowe – zawierające między innymi stawki procentowe związane z wysokością 
jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z 
uchwaleniem planu.

Ustalenia graficzne projektu planu zawierają:
• Rysunek projektu planu w skali 1:2000 – w tym między innymi przeznaczenia poszczególnych 

terenów, linie zabudowy określające dopuszczalną lokalizację budynków, położenie obiektów i 
przebieg granic obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych (w tym w 
zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego);

• Opis oznaczeń użytych na rysunku projektu planu;
• Skalę rysunku projektu planu i podziałkę liniową.



UZASADNIENIA DO UCHWAŁ

Przykładowe uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego sołectwa Racławice



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przykładowa strona tekstu prognozy 

oddziaływania na środowisko

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko do projektów planów i zmian planów został uzgodniony (zgodnie z przepisami odrębnymi w
tym zakresie) z:
• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie;
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie.

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów planów i zmian planów jest jednym z elementów przeprowadzenia Strategicznej
Oceny Oddziaływania Na Środowisko projektów tych dokumentów planistycznych i składa się ona z:
• części tekstowej prognozy;
• rysunku prognozy oddziaływania na środowisko w skali 1:5000.

Część tekstowa prognozy zawiera między innymi:
• Podstawy formalne opracowania prognozy, zakres prognozy oraz główne cele opracowania prognozy;
• Powiązania formalne i merytoryczne prognozy z innymi dokumentami;
• Zastosowane metody przy opracowaniu prognozy oraz propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
• Ocenę możliwości oddziaływań transgranicznych w wyniku realizacji postanowień projektowanego dokumentu;
• Charakterystykę stanu środowiska – obejmującą między innymi informacje w zakresie:
- różnorodności biologicznej,
- demografii,
- występowania fauny (zwierzęta) i flory (rośliny),
- występowania i stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
- jakości powietrza atmosferycznego i zagrożenia hałasem,
- powierzchni ziemi w tym rzeźby terenu, warunków geologiczno-inżynierskich i pokrywy glebowej,
- krajobrazu i warunków klimatycznych,
- zabytków i dóbr materialnych;
• Informacje dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody – Ojcowski Park Narodowy 

wraz z otuliną, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie wraz z otuliną, rezerwat przyrody „Dolina Szklarki”, obszary Natura 2000 
„Dolinki Jurajskie” i „Dolina Prądnika”, pomniki przyrody;

• Informacje dotyczące obszarów podlegających innym formom ochrony – Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 
„Częstochowa (E), strefy ochronne ujęć wody, strefy sanitarne od cmentarzy, tereny zagrożone ponadnormatywnym hałasem i 
wibracjami;

• Identyfikację czynników mających wpływ na środowisko, dobra materialne i dobra kultury;
• Ocenę uwzględnienia przez projektowany dokument celów oraz sposobów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym;
• Kierunki zmian w zagospodarowaniu terenów w wyniku realizacji postanowień projektowanego dokumentu;
• Przewidywane, znaczące oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji postanowień projektowanego dokumentu;
• Przewidywane oddziaływania wynikające z realizacji postanowień projektowanego dokumentu na Ojcowski Park Narodowy 

wraz z otuliną, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie wraz z otuliną, rezerwat przyrody „Dolina Szklarki”, obszary Natura 2000 
„Dolinki Jurajskie” i „Dolina Prądnika”, pomniki przyrody;

• Rozwiązania eliminujące, ograniczające lub kompensujące negatywne oddziaływania na środowisko;
• Propozycje rozwiązań alternatywnych;
• Streszczenie.

Ustalenia graficzne prognozy zawierają:
• Rysunek prognozy w skali 1:5000 – w tym między innymi przyrosty terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, 

korytarze migracyjne zwierząt wynikające ze sporządzonych opracowań odrębnych w tym zakresie, położenie obiektów i przebieg 
granic obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych (w tym w zakresie ochrony środowiska 
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego), inne informacje graficzne istotne z punktu widzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko

• Opis oznaczeń użytych na rysunku prognozy;
• Skalę rysunku prognozy i podziałkę liniową.



PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA PLANÓW
I UCHWALENIA ZMIAN PLANÓW
Wybrane strony z prognozy skutków finansowych uchwalenia planów i uchwalenia zmian planów



KOLEJNE ETAPY REALIZACJI UMOWY

KOLEJNE ETAPY REALIZACJI UMOWY OBEJMOWAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ETAPY PROCEDURY PLANISTYCZNEJ:

1) Przekazanie do opiniowania i uzgadniania, opracowanych w ścisłej współpracy z gminą, ostatecznych wersji 

projektów planów i projektów zmian planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2) Udział zespołu autorskiego w procedurze opiniowania i uzgadniania projektów planów i projektów zmian planów 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

3) Sporządzenie materiałów do uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie gruntów rolnych na 

cele nierolnicze i nieleśne na nowo projektowanych do zabudowy gruntach rolnych o klasach bonitacyjnych od I do 

III oraz sporządzenie materiałów do uzyskania zgody Marszałka Województwa Małopolskiego na wyłączenie 

gruntów leśnych na cele nieleśne na nowo projektowanych do zabudowy gruntach leśnych.

4) Wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Marszałka Województwa Małopolskiego o uzyskanie 

stosownych zgód

5) Udział zespołu autorskiego w procedurze wyłożenia do wglądu publicznego projektów planów i projektów zmian 

planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

6) Udział zespołu autorskiego w procedurze rozpatrywania uwag złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego 

projektów planów i projektów zmian planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

7) Przygotowanie projektów planów i projektów zmian planów do uchwalenia przez Radę Gminy Jerzmanowice-

Przeginia.

8) Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnych sporządzenia planów i zmian planów do przekazania Wojewodzie 

Małopolskiemu.
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