
ZARZĄDZENIE NR 244/2014 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA 

z dnia 3 listopada 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C” 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.), art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 41, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 227 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego w dniach 

od 1 września do 29 września 2014 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „C”, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XIV/168/2007 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2007 r. 

2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag zawiera załącznik do zarządzenia. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy 
w Wieliczce. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2014 r.   

  
 

 Burmistrz 
 
 

Artur Kozioł 

 



 Załącznik do Zarządzenia Nr 244/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 

z dnia 3 listopada 2014 r. 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA I GMINY WIELICZKA – OBSZAR „C” 
ORAZ UWAG WNIESIONYCH W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU TEGO PLANU. 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 1 września do 29 września 2014r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem do 13 października 2014 r. 

W ww. terminie zostały złożone uwagi i pisma wyszczególnione w poniższym wykazie. 

 
 
 

NR 
UWAGI 

 

 
 
 

Lp 

 
 

DATA 
ZŁOŻENIA 

UWAGI 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

lub 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ 
(adres w dokumentacji 

planistycznej) 

 
 
 

TREŚĆ UWAGI 
(pełna treść uwagi znajduje się 
w dokumentacji planistycznej) 

 
OZNACZENIA 

NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 
(nr działki lub inne 
określenie terenu 
objętego uwagą) 

 
USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA 

NIERUCHOMOŚĆI KTÓREJ DOTYCZY 
UWAGA 

 
ROZSTRZYGNIECIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

 
UWAGI 
(informacje i wyjaśnienia dotyczące 
rozpatrzenia uwagi – w zakresie 
uwag nieuwzględnionych, 
uwzględnionych z zastrzeżeniem 
lub nieuwzględnionych 
z zastrzeżeniem) 

 
UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 1.  1.  
01.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działek 
z terenów rolnych na budowlane, 
zgodnie ze Studium 

 działki nr 341, 
342, 343, 344 

Podstolice 
 
 
 

 205R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działek w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 



zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 2.  2.  
02.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
teren budowlany w całości lub 
w części południowej i środkowej – 
w części gdzie nie ma osuwiska 

 
działka nr 398 
Janowice 
 

 181R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą, w części 
północnej, otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą, 
w części wschodniej, dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 



właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze. 

 3.  3.  
02.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną – działka nie jest 
używana do celów gospodarczych 
 

 działka nr 378/1 
Dobranowice 

 39Z, 67MN  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 4.  4.  
02.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Powiększenia terenów budowlanych 
na działkach nr 298/2, 291/4, 272, 
341, 194/2 

 działki nr 298/2, 
 
 

291/4, 
 
 

272, 
341, 

194/2 
Chorągwica 

 
 
 

 
14MN, 17Z, 18Z, 63KDD 

 
26MN, 31MN, 46R, 47R,21Z 

 
26MN, 45R 

28MN, 42R,19Z 
6R,8MN 

 1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
w zakresie działki nr 
194/2 i północnego 
fragmentu działki nr 

341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

w zakresie działek 
298/2, 291/4, 

272 i części działki 341 

 1) Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki nr 
194/2 i części działki nr 
341 z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Zastrzeżenie 
odnosi się, że zmiana 
przeznaczenia terenu objętego 
uwagą dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
2) Decyzją z dnia 



12.10.2012r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(dalej „Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 



projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 
Ponadto informuje się, iż 
działki nr 298/2 i 291/4 
zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
zlokalizowana są, 
w przeważających swych 
częściach w obszarach 
nie wskazanych poza 
zabudowę (tereny rolne 
i tereny zieleni). 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 5.  5.  
02.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki na teren 
budowlany 

 działka 
nr 38/4 

Chorągwica 
 

 1Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
80 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 6.  6.  
02.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działek pod 
zabudowę mieszkaniową 

 działki nr 58, 53/3 
Chorągwica 

 
 

 1Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
80 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 7.  7.  
02.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
1) Przekwalifikowania działek na 
działki budowlane – działki spełniają 

 działki 
nr 395/1, 395/3, 

394/1 i 395/2 

 108MN, 22R  
1) i 2) Uwaga 
uwzględniona 

    1) i 2) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 



kryteria działki budowlanej, 
 
2) Wpisania działek nr 394/1 i 395/2 
pod rezerwę drogi wewnętrznej 

Dobranowice z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane 
i wyznaczona zostanie droga 
wewnętrzna, zgodnie z pkt 
2 uwagi. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że zmiana 
przeznaczenia terenu objętego 
uwagą dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 8.  8.  
02.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki na teren 
budowlany 

 działka nr 38/2 
Chorągwica 

 

 1Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
80 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 9.  9.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
teren budowlany 

 działka nr 244/2 
Janowice 

 

 186R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działek w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 



były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 10.  10.  
03.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki na budowlaną 

 działka nr 15/4 
Gorzków 

 138R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 30 kwietnia 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 11.  11.  
04.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z terenu rolnego na budowlany 

 działka nr 557/7 
Grajów 

 17R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie przeznaczenia 
zachodniej części działki na 
cele budowlane. Zastrzeżenie 
odnosi się do utrzymania 
dotychczasowego rolnego 
przeznaczenia w pozostałej 
części działki zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 



Studium. 

 12.  12.  
04.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z terenu rolnego na budowlany 

 działka nr 557/7 
Grajów 

 17R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie przeznaczenia 
zachodniej części działki na 
cele budowlane. Zastrzeżenie 
odnosi się do utrzymania 
dotychczasowego rolnego 
przeznaczenia w pozostałej 
części działki zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium. 

 13.  13.  
04.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia części działek na 
działki budowlane – zgodnie 
z załącznikiem graficznym 

 działki nr 17, 18/2 
Koźmice Wielkie 

 poza obszarem planu  -  -  Pismo nie stanowi uwagi 
w rozumieniu przepisów 
art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdyż 
nie dotyczy projektu planu 
podlegającej wyłożeniu do 
publicznego wglądu. 
Wskazane w uwadze działki 
położone są w granicach 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka – obszar B. 

 14.  14.  
04.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Przeznaczenia całej działki nr 
490 na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) Przeznaczenia działki nr 377 na 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działki nr 490, 
377 

Raciborsko 

 82R     1) i 2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) i 2) Decyzją z dnia 
12.10.2012r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(dalej „Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 



obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 15.  15.  
04.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlaną, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 działki 
nr 291/1 
Janowice 

 186R  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Korekty błędu jakim objęta jest 
działka, na której widnieje 
oznaczenie terenu osuwiskowego, co 
nie pokrywa się z wynikami badań 
geologicznych wykonanych w 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działek w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
2) Na obszarze objętym 
planem znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny kartach 
rejestracyjnych oraz 
opracowaniu pn. ” Rejestracja 
osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. W zaktualizowanej 
w 2013r. dokumentacji 
osuwiskowej przedmiotowy 
obszar został utrzymany jako 
osuwiskowy. 

 16.  16.  
03.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia pasa zabudowy na 
działce do strefy buforowej 
osuwiska 

 działka nr 296/2 
Chorągwica 

 14MN, 17Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Południowa część działki 
wskazana w uwadze, do 
przeznaczenia pod teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 



zlokalizowana jest zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 17.  17.  
04.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki nr 136/2 pod 
budownictwo a działkę 135/5 pod 
drogę dojazdową 

 działki nr 136/2 
i 135/5 (droga 
dojazdowa) 

 65R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia działki nr 
135/5 na drogę wewnętrzną 
a nie dojazdową, ze względu 
na szerokość działki. 

 18.  18.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działek na działki 
mieszkaniowo – usługowe - MNU 

 działki nr 214/9, 
214/7, 214/4, 
214/3, 214/1 

Gorzków 

 215MN, 12U  Uwaga 
uwzględniona 

      

 19.  19.  
05.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia całej działki 
z terenu zieleni nieurządzonej na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działka nr 926 
Golkowice 

 384MN, 282Z,6ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem”, ze względu 
na przeznaczenie na cele 
budowlane części działki. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy, 
w przeważającej części, 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
Informuje się iż teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zlokalizowany 
jest bezpośrednio przy terenie 
lasu oznaczonego symbolem 
6ZL. W związku 



z powyższym minimalną 
odległość budynków od lasu 
należy wyznaczać zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

 20.  20.  
05.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu budowlanego 
w granicach całej działki lub 
w części tak aby możliwe było 
wydzielenie dwóch działek 
budowlanych 

 działka nr 42 
Raciborsko 

 

 378MN, 116R, 39KDD,  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 21.  21.  
05.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Braku zgody na przedłużenie drogi 
biegnącej po działce nr 959 (droga 
prowadzi obecnie do działki nr 
909/2) 

 działki nr 909/2, 
959 

Koźmice Wielkie 

 240MN, 10ZI  Uwaga 
uwzględniona 

 

    Zgodnie z ustaleniami 
projektu planu, wyłożonego 
do publicznego wglądu, 
działka nr 959 zlokalizowana 
jest w terenie zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN i nie jest 
wydzielona liniami 
rozgraniczającymi na rysunku 
planu. 

 22.  22.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całych działek na 
tereny zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej MNU 

 działki nr 214/2, 
214/1, 214/9 

Gorzków 
 

 12U  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 23.  23.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całych działek na 
tereny zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej MNU 

 działki nr 214/2, 
214/1, 214/9 

Gorzków 
 

 12U  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 24.  24.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całości terenu 12U 
na teren zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej MNU 

 działki nr 214/2, 
214/1, 214/9, 
214/3, 214/4, 
214/7, 215/3 

Gorzków 

 12U,215MN,13KDL  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 25.  25.  
08.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Usunięcia projektowanej drogi 
KDW na działce 255/2 – droga 

 działka nr 255/2 
Byszyce 

 282MN, 283MN, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      



uniemożliwia zagospodarowanie 
działki w zamierzony sposób – 
składający uwagę proponuje 
zakończenie drogi wewnętrznej na 
działkach 265 i 264 

 26.  26.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 666/1 

Koźmice Wielkie 

 298MN, 243Z, 41ZL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie przeznaczenia 
niewielkiej południowej 
części działki pod teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o powierzchni 
ok. 8ar. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
pozostałej części działki, 
która zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z oraz terenie lasów 
ZL. 
Uwzględnienie uwagi 
w całości spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 27.  27.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całości terenu 12U 
na teren budowlany lub zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej 

 teren 12U 
w tym działka nr 

215/3 
Gorzków 

 12U  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 28.  28.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenie terenu na MN 
lub MNO 

 działka nr 223/2 
Kożmice Wielkie 

 238Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części południowej, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 



wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
Ponadto informuje się, iż 
północna część działki 
zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi w tej 
części działki 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 29.  29.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlaną w całości lub 
w części (10ar) 

 działka nr 4/6 
Grajów 

 47R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części południowej, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 30.  30.  
08.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działek na 

 działki nr 205/6, 
206/4 

 dz. nr 206/4 – teren 107Z 
dz. nr 205/6 – teren 216MN i 107Z 

 Uwaga 
uwzględniona 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 



budowlane Gorzków z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 31.  31.  
08.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całych działek jako 
budowlanych 

 działki 
nr 205/7, 205/6 

Gorzków 

 216MN, 107Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 32.  32.  
10.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu budowlanego na 
obie działki lub w taki sposób by 
powstały dwie działki budowlane 

 działki 
nr 978/2, 1023/6 

Golkowice 

 193MN, 206R, 5KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części zachodniej 
działki nr 978/2, zostanie 
przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
-zmiana przeznaczenia terenu 



objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- działka nr 1023/6 pozostaje 
w dotychczasowym rolnym 
przeznaczeniu. 

 33.  33.  
10.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu budowlanego 

 działki 
nr 978/1, 1023/5 

Golkowice 

 193MN, 206R, 5KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części zachodniej 
działki nr 978/1, zostanie 
przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- działka nr 1023/5 pozostaje 
w dotychczasowym rolnym 
przeznaczeniu. 

 34.  34.  
10.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu budowlanego 

 działki nr 978/3, 
1023/7 

Golkowice 

 193MN, 206R,5KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części zachodniej 
działki nr 978/3, zostanie 
przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 



- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- działka nr 1023/7 pozostaje 
w dotychczasowym rolnym 
przeznaczeniu. 

 35.  35.  
10.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec projektu drogi 
przebiegającej przez działkę nr 
472/4 

 działka 
nr 472/4 

Koźmice Wielkie 

 306MN 
23KDD 
24KDD 

 

 Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga w zakresie usunięcia 
projektowanej drogi 
dojazdowej, w północnej 
części działki pozostaje 
uwzględniona. Zastrzeżenie 
odnosi się do pozostawienia 
drogi dojazdowej, po 
południowej stronie działki, 
zgodnie z obowiązującym 
planem miejscowym. 

 36.  36.  
10.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenu budowlanego 

 działka nr 698 
Podstolice 

 

 195R, 17ZL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części wschodniej 
działki nr 698, zostanie 
przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 37.  37.  
10.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki na teren 

 działka nr 190/2 
Grajów 

 14U,KDW  Uwaga 
uwzględniona 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 



zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

zastrzeżeniem przeznaczenia działki. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
utrzymania dotychczasowego 
przeznaczenia południowo 
wschodniego fragmentu 
działki jako teren drogi 
wewnętrznej KDW. 

 38.  38.  
11.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki z rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 72 
Janowice 

 340MN, 186R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 
istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 
na nierolnicze przeznaczenie 
gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 



zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 
pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 39.  39.  
11.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Przeznaczenia działki na 
mieszkaniowo – usługową MNU – 
ze względu na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w zakresie 
usług mechaniki samochodowej, 
2) Nieposzerzania drogi 11KDL 
o dodatkowe 4m z każdej strony 

 działka 
nr 435/3 
Gorzków 

 202MN 
11KDL, 12KDL 

 1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

    
 
 
 
 
 
2) Informuje się iż: 
a) droga lokalna 
przebiegająca po północnej 
stronie działki 435/3 zostanie 
zawężona do parametrów 
wyznaczonych w planie 
obowiązującym, 
b) droga lokalna 
przebiegająca po stronie 
południowo wschodniej 
działki zostanie zawężona tak 
aby nie ingerowała w granice 
działki. 

 40.  40.  
11.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działek na 
budowlane 

 a) działka 
nr 317, 

Janowice 
b) działka nr 468/3 

Podstolice 

 a) 186R, 53MNO 
b) 2USO 
 

 a) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    a) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 



 
 
 

b) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 
b) Zgodnie z ustaleniami 
projektu planu wyłożonego 
do publicznego wglądu 
działka zlokalizowana jest 
w terenie 2USO, tj. terenie 
sportu i rekreacji 
z ograniczonym 
użytkowaniem, ze względu na 
lokalizacje w tym obszarze 
osuwiska nr 203. Zastrzeżenie 
odnosi się do zasad 
i warunków 
zagospodarowania terenu, 
które zostały utrzymane na 
podstawie obowiązującej 
zmiany planu. W terenie tym 
nie jest możliwa lokalizacja 
budynków. 

 41.  41.  
11.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 508/92 

Raciborsko 

 134MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 42.  42.  
11.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Usunięcia fragmentu drogi 8KDD 
z działki nr 745 

 działka nr 745 
Podstolice 

 155MN, 157MN, 8KDD  Uwaga 
uwzględniona 

      

 43.  43.  
11.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działek 
z rolnych na budowlane 

 działki 
nr 404/4, 404/5, 

405/1 
Grajów 

 

 56R, 114ZL  Uwaga 
uwzględniona 

      

 44.  44.  
11.09.2014 

 „AD-SYSTEM” 
Sp. z o.o. 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenów 
leśnych ZL na tereny zieleni Z – ze 
względu na brak na tych terenach 
użytków leśnych wg operatu 
ewidencji gruntów – aktualizacja 
użytków w załączeniu 

 działki 
nr 715, 

716 Koźmice 
Wielkie 

 300MN, 39ZL  Uwaga 
uwzględniona 

      



 45.  45.  
11.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 34/5 

Chorągwica 

 1ZPz, 3R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
80 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 46.  46.  
11.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec przeprowadzenia 
drogi przez działkę nr 287/3 

 działka 
nr 287/3 
Gorzków 

 228MN, 229MN,42KDD  Uwaga 
uwzględniona 

    Uwaga uwzględniona 
poprzez likwidację drogi 
dojazdowej. 

 47.  47.  
11.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 143/4 

Chorągwica 

 6Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- zmianie przeznaczenia 
podlega wyłącznie północno 
wschodnia część działki 
(powierzchnia ok. 1337m2), 
zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium, 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 



planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 48.  48.  
11.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Usunięcia projektowanej drogi 
z działki nr 416/2 

 działka nr 416/2 
Grajów 

 85KDD  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 49.  49.  
11.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec oznaczenia terenu 
osuwiska na działkach nr 415, 
424 oraz jego usunięcia 

 działki nr 415, 
424 

Grajów 

 55R, 115ZL, 57Z,14MNO     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwagę uznaje się za 
nieuwzględnioną w zakresie 
likwidacji w granicach 
działek terenu osuwiska. 
Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w kartach rejestracyjnych 
oraz opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą w części 
otrzyma przeznaczenie jako 
„teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanych 
działek (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 



konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- w granicach działki nr 
415 zmiana przeznaczenia 
terenu, w części, dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
 
Informuje się, iż zachodni 
fragment działki nr 415 oraz 
południowa części działki 
zlokalizowane są w terenie 
zieleni Z, zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi w tych częściach 
działek spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 50.  50.  
12.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec oznaczenia na 
działce terenu zabudowy zagrodowej 
z ograniczonym rozwojem 

 działka nr 90/3 
Grajów 

 16MNO     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 
Według powyższych 
materiałów zabudowa 
w terenach zagrożonych 
występowaniem osuwisk 



może być dopuszczona po 
wcześniejszym wykonaniu 
dokumentacji geologiczno 
inżynierskiej. W związku 
z powyższym utrzymuje się 
dotychczasowe 
przeznaczenie. 

 51.  51.  
12.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Prośby o zaznaczenie na planie 
działek nr 90/5 i 92/1 jako drogi 
dojazdowej 

 działki nr 90/5, 
92/1 

Grajów 

 16MNO, 91MN     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwagę uznaje się za 
nieuwzględnioną w zakresie 
wyznaczenia na działkach nr 
90/5 i 92/1 drogi dojazdowej 
ze względu na nie wielką 
szerokość działek. Zgodnie 
z przepisami odrębnymi 
z zakresu dróg publicznych 
droga dojazdowa w liniach 
rozgraniczających powinna 
posiadać szerokość min. 10m. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
ustaleń projektu planu wg 
których w terenach MN 
i MNO w ramach 
przeznaczenia 
dopuszczalnego możliwa jest 
lokalizacja niewydzielonych 
w projekcie planu dróg. 

 52.  52.  
12.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu 8MN-zgodnie 
z załącznikiem graficznym 

 działka nr 211/1 
Chorągwica 

 8R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 53.  53.  
12.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną 

 działka nr 469 
Raciborsko 

 79R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 



przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenach 
rolnych R. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 54.  54.  
12.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wykreślenia i braku zgody n 
przeprowadzenie drogi 60KDD na 
działce nr 108 

 działki nr 108, 
109, 110 

Chorągwica 

 58KDD, 60KDD, 49MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 55.  55.  
12.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec przeznaczenia 
całej działki na teren mieszkaniowy 

 działka 
nr 486 
Grajów 

 110MN, 50Z, KDW     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
w przeważającej części 
zlokalizowana jest w terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
MN a fragment 
w południowej część 
w terenie zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 56.  56 
 

11.09.2014 
 * 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia całej działki pod 
budownictwo mieszkaniowej 
jednorodzinne 

 działka nr 199 
Janowice 

 327MN, 252Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 



wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 57.  57 
 

15.09.2014 
 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki na 
budowlaną 

 działka nr 112/3 
Jankówka 

 165MN  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 58.  58.  
15.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Rozszerzenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
182MN na całość działki nr 166/9 

 działka 
nr 166/9 

Kożmice Małe 

 182MN, 152Z  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 59.  59.  
15.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Rozszerzenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
182MN na całość działki nr 166/8 

 działki 
nr 166/8 

Kożmice Małe 
 

 152Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 60.  60.  
15.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Usunięcia projektowanej drogi 
z działki nr 412/3 

 działka nr 412/3 
Grajów 

 116MN, 119MN, 85KDD, 59Z  Uwaga 
uwzględniona 

 

      

 61.  61.  
15.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki z rolnej na 
budowlaną 

 działki nr 111 
Janowice 

 186R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w przeważającej części 
działki, do granic strefy 
buforowej od osuwiska 
aktywnego, zostanie 
przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-



III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 62.  62.  
15.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenu budowlanego 
na działkach 58 i 53/3- na działkach 
nie ma ruchów osuwiskowych 

 działki nr 58, 53/3 
Chorągwica 

 1Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
80 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 63.  63.  
15.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki 
z terenów zielonych na zabudowę 
jednorodzinną 

 działka nr 378/1 
Dobranowice 

 39Z, 65MN  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 64.  64.  
15.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Braku zgody na planowanie 
i prowadzenie w przyszłości prac 
inwestycyjnych przez Urząd miasta 
i Gminy Wieliczka w granicach 
własności składającego uwagę 

 działka 
nr 376/5 

Dobranowice 

 KDW     Uwaga 
nieuwzględnioną 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego planu 
miejscowego, uchwalonego 
w 2005 roku, działka nr 376/5 
stanowi teren przeznaczony 
pod drogę wewnętrzną. 
Wyłożony do publicznego 
wglądu projekt planu 
utrzymuje dotychczasowe 
przeznaczenia działki ze 
względu na konieczność 
wyznaczenia obsługi 
komunikacyjnej. 



Informuje się, iż drogi 
wewnętrzne nie stanowią 
dróg publicznych 
w rozumieniu ustawy 
o drogach publicznych 
w związku z powyższym 
działalność inwestycyjna 
w granicach powyższej 
nieruchomości prowadzona 
może być wyłącznie przez 
właściciela gruntu bądź za 
jego zgodą. 

 65.  65.  
15.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną 

 Działka 
nr 623/2 

Raciborsko 

 122MN, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      

 66.  66.  
15.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Ponowienia analizy terenu osuwiska 
nr 275 i rozszerzenie terenu 22MNO 
o działkę nr 269/4 

 działka 
nr 269/4 

Dobranowice 

 22MNO, 13R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 



 

 67.  67.  
16.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działek na budowlane 

 działki nr 143/3, 
143/5 

Chorągwica 

 6Z, 6R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy również gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
 



 68.  68.  
16.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
1) Przekształcenia działki w części 
poza osuwiskowej oraz w części 
oznaczonej jako osuwisko 131, 
2) Przekształcenie działki z rolnej na 
budowlaną 

 1) działka 
nr 704 

Podstolice 
 

2) działka 
nr 721 

Podstolice 

 1) 272Z 
152MN 
2) 194R 

 1) i 2) 
Uwaga 

uwzględniona 
z zastrzeżeniem 

    1) i 2) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 69.  69.  
16.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia części działki 
–zgodnie z załącznikiem graficznym 
– na budowlaną 

 działka 
nr 277/4 

Raciborsko 

 89R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 



ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 70.  70.  
16.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenu budowlanego 
od strony południowo zachodniej 
działki 

 działka nr 266 
Dobranowice 

 14R, 33MN     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 13 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 71.  71.  
17.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 działka nr 586 
Podstolice 

 196R, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą, w części 
zachodniej, otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 



osuwiskowym; pozostała 
część działki stanowić będzie 
teren MN, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 72.  72.  
17.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenie terenu budowlanego 
zgodnie z obowiązującym Studium 
jako kontynuacja terenu 
budowlanego połączonego 
z działkami 795/2 oraz 795/3 

 działki 
nr 795/4, 795/5 

Koźmice Wielkie 

 160R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 73.  73.  
17.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki na 
budowlaną w całości 

 działka nr 372 
Raciborsko 

 141MN, 82R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 



istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 
na nierolnicze przeznaczenie 
gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 
zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 
pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 74.  74.  
17.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany terenu na MNU ze względu 
na planowaną lokalizację budynku 
mieszkalnego oraz usługi w zakresie 
komunikacji – myjnia samochodowa 

 działka nr 972 
Koźmice Wielkie 

 7U,3KDZ  Uwaga 
uwzględniona 

      

 75.  75.  
17.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia 
z przeznaczenia na obiekty 
produkcyjno usługowego PU na 
teren zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej MRj 

 działki nr 176/9, 
176/11, 176/7, 
176/12, 176/13 

Grajów 
 

 4PU,103ZL  Uwaga 
uwzględniona 

w zakresie działki nr 
176/9 

z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w zakresie działek nr 
176/11, 176/7, 176/12, 

176/13 

 Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia działki na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w części 
dotychczas przeznaczonej na 
teren 4PU. utrzymany zostaje 
teren lasu wyznaczony we 
wschodniej części działki. 
 
Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działki 
zlokalizowane są w terenie 
zabudowy produkcyjno 
usługowej PU i terenie lasów 



ZL. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 76.  76.  
18.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia działek do terenów 
budowlanych z oznaczeniem MNO – 
tzn. z możliwością ich zabudowy po 
wykonaniu ekspertyzy geologiczno 
– inżynierskiej jaka jest wymagana 
dla terenów osuwiskowych oraz 
terenu usług sportowych US 

 działki nr 280/10 
i 280/11 

Koźmice Wielkie 

 19ZPz, 7ZI, 162R,291Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwagę uznaje się za 
nieuwzględnioną ze względu 
na zlokalizowanie działek 
w granicach osuwiska, 
w części aktywnej. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
218 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 77.  77.  
18.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania części działki 
z możliwością budowy małego 
domu jednorodzinnego 

 działka nr 277/2 
Raciborsko 

 90R, 86Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
rolnym R i zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 78.  78.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu budowlanego – 
w celu wydzielenia dwóch działek 
budowlanych 

 działka nr 181/2 
Byszyce 

 296MN,148R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
budowlanego. Zachodnia część 
działki zlokalizowana jest 
w terenie osuwiska aktywnego 
nr 364. Zgodnie z zapisami 
kraty rejestracyjnej osuwiska 
teren należy wyłączyć 
z zabudowy. 

 79.  79.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki z rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 348/6 
Gorzków 

 

 114R, 83ZL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 



wnioskowany w uwadze 
teren, w przeważającej części, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. Ponadto 
utrzymany zostanie teren lasu 
zlokalizowany w zachodniej 
części działki. 

 80.  80.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki pod 
budownictwo jednorodzinne MN 

 działka nr 918/13 
Golkowice 

 

 3ZL,282Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 



i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 81.  81.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu 
z terenu rolnego R na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 

 działka nr 187 
Podstolice 

 38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 82.  82.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu 
z terenu rolnego R na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 

 działka nr 187 
Podstolice 

 38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 



W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 83.  83.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Usunięcia i braku zgody na 
wprowadzenie drogi w granicach 
działki nr 412/2 – ze względu na 
znaczne ograniczenie szerokości 
działki 

 działka 
nr 412/2 

Koźmice Wielkie 

 315MN, 26KDD, 27KDD,39MNO  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie likwidacji drogi 
dojazdowej, oznaczonej 
symbolem 27KDD, 
przebiegającej wzdłuż 
południowo wschodniej 
granicy działki. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
pozostawienia w projekcie 
planu drogi oznaczonej 
symbolem 26KDD, która 
nieznacznie ingeruje 
w działkę nr 412/2. w/w 
droga jest niezbędna dla 
obsługi nowo wyznaczonych 
terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. 

 84.  84.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia w całości działki nr 
185/7 i 185/9 jako budowlanej 

 działki 
nr 185/7, 185/9 

Gorzków 
 

 203MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 85.  85.  
19.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki 
w całości lub w części pod 
zabudowę mieszkaniowa 
jednorodzinną 

 działka nr 339/2 
Chorągwica 

 19Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 86.  86.  
19.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Zlikwidowania terenu osuwiska 

 działka 
nr 296/3 

 14MN, 2ZPz     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 



i strefy buforowej z terenu działki nr 
296/3 

Chorągwica 
 
 

zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w kartach rejestracyjnych 
oraz opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. Plan miejscowy musi 
uwzględniać ustalenia kart 
rejestracyjnych oraz w/w 
dokumentacji osuwiskowej. 
W zaktualizowanej w 2013r. 
dokumentacji osuwiskowej 
przedmiotowy obszar został 
utrzymany jako 
osuwiskowy”. 

 87.  87.  
22.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Braku zgody na wyznaczoną 
w planie drogę 56KDD - ze 
względu, iż droga dzieli działki nr 
345/2 i 346 oraz przechodzi przez 
dwie czynne studnie - składający 
uwagę zgadzają się na 
przeprowadzenie drogi po granicy 
działki 345/2 z działką 345/1 
i 358 z pominięciem studni. 

 działki 
nr 345/2 i 346 

Mietniów 
 

 20MN, 21MN, 20KDL, 56KDD  Uwaga 
uwzględniona 

      

 88.  88.  
22.09.2014 

 Rada Sołecka 
Sołectwa Koźmice 

Wielkie 

 Uwaga dotyczy: 
1) pozostawienia na działkach nr 
280/2, 280/8 i 280/9 
dotychczasowego przeznaczenia 
zgodnego z obecnie obowiązującym 
Miejscowy Planem 
Zagospodarowania przestrzennego 
dla ob. C – działki te mogą stanowić 
rezerwę pod budowę obiektów 
użyteczności publicznej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 działki 
nr 280/2, 280/8, 
280/9, 280/10, 
280/11, 348/15 

Koźmice Wielkie 

 6UP,19ZPz,1USO,KDW,7ZI,291Z,162R,     1) Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Uwagę uznaje się za 
nieuwzględnioną ze względu 
na zlokalizowanie działek 
w granicach osuwiska 
aktywnego. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
możliwość lokalizacji 
zabudowy, w ramach 
przeznaczenia 
dopuszczalnego w terenach 
ZPz, pod warunkiem 
wykonania badań 
geologiczno – inżynierskich. 
Powyższe dopuszczenie 
odnosi się wyłącznie do 
terenów wyznaczonych 
w obowiązującym planie 
miejscowym, które zostały 
w projekcie planu 
przeznaczone pod tereny ZPz. 
Informuje się, iż opracowane 



 
 
 
 
 
 
2) wprowadzenia na działkach 
280/10 i 280/11 możliwości 
zabudowy po wykonaniu ekspertyzy 
geologiczno inżynierskiej jaka jest 
wymagana dla terenów 
osuwiskowych, 
 
3) przeznaczenia całej działki nr 
348/15 na cele usług sportowych bez 
pozostawiania w jej zachodniej 
części terenów rolnych 

 
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 

3) Uwaga 
nieuwzględniona 

karty rejestracyjne osuwisk, 
które były podstawą 
rozpatrzenia uwagi, są 
obecnie przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 
2) Działki zlokalizowane są 
w granicach osuwiska nr 
218 w części aktywnej. 
Zgodnie z zapisami karty 
rejestracyjnej osuwiska teren 
ten nie jest przeznaczony dla 
rozwoju zabudowy. 
 
3)Zasięg terenu usług sportu 
i rekreacji US, w projekcie 
planu, jest zgodny 
z obowiązującym Studium. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

 89.  89.  
22.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany sposobu użytkowania całej 
działki z rolniczej na budowlaną 

 działka nr 182 
Podstolice 

 158MN, 38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 



określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 90.  90.  
22.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki z rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 
260 Chorągwica 

 45R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 
istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 
na nierolnicze przeznaczenie 



gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 
zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 
pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 91.  91.  
22.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zwiększenia obszaru MNO w głąb 
działki, ze względu na 
przewidywane wykonanie dojazdu 
i w związku z tym konieczne 
odsunięcie planowanej inwestycji od 
planowanej drogi 

 działka nr 189 
Podstolice 

 

 158MN, 56MNO,38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 
istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 



na nierolnicze przeznaczenie 
gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 
zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 
pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 92.  92.  
22.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia obszaru MNO na 
działkę 715 i zwiększenie jego 
zasięgu w głąb działek nr 715 i 716 

 działki nr 715, 
716 

Podstolice 
 

 66MNO, 194R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 



konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 93.  93.  
22.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zwiększenia obszaru MNO w głąb 
działki, ze względu na 
przewidywane wykonanie dojazdu 
i w związku z tym konieczne 
odsunięcie planowanej inwestycji od 
planowanej drogi 

 działka nr 295 
Podstolice 

 158MN, 56MNO,38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 
istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 
na nierolnicze przeznaczenie 
gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 
zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 



pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 94.  94.  
22.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przesunięcia granicy terenu 331MN 
na wschód do granicy z zielenią lub 
zaznaczenia granicy pomiędzy 
terenem budowlanym 331MN 
a terenem rolnym 183R jako linii 
prostej 

 działka nr 392/2 
Janowice 

 331MN, 183R, 251Z  Uwaga 
uwzględniona 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie wyznaczenia 
pomiędzy terenem 331MN 
a terenem rolnym 183R linii 
prostej. 

 95.  95.  
22.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działka nr 494 
Koźmice Wielkie 

 

 177R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części zachodniej, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 96.  96.  
22.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działka nr 494 
Koźmice Wielkie 

 

 177R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części zachodniej, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 



przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 97.  97.  
23.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Przesunięcia drogi 50KDD 
osiowo na odcinku działki 125/1 tak 
aby oś drogi biegła po granicy 
działek nr 125/1 i 135/2 oraz 
przeznaczenia działki nr 125/1 
w całości na budowlaną, 
2) przeznaczenia działki nr 123 na 
budowlaną, 
 

 1) działka 
nr 125/1 

Jankówka 
2) działka 

nr 123 
Jankówka 

 

 1) 206MN, 165MN, 50KDD, 105Z 
 
 
 
 

2) 105Z 

 
1) Uwaga 

uwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

    1) Zastrzeżenie odnosi się do 
zmiany przebiegu drogi tak, aby 
oś drogi przebiegała po granicy 
działek 125/1 i 135/2. 
W związku z powyższym 
fragment działki 125/1 
pozostanie w przeznaczeniu na 
teren drogi, ale w węższym niż 
dotychczas pasie. 

 98.  98.  
23.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia części działki 
o powierzchni ok. 1000m2 z rolnej 
na budowlaną 

 działka nr 64/5 
Gorzków 

 186MN, 115R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 99.  99.  
23.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całej działki na cele 
budowlane 

 działka 
nr 586/1 

Koźmice Wielkie 
 

 13ZPz, 163R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 



planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 100.  
100. 

 
23.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Prośby o likwidację drogi 
wewnętrznej zamieszczonej w planie 
na działce nr 584/1 

 działka 
nr 584/1 

Koźmice Wielkie 
 

 261MN, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      

 101.  
101. 

 
23.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Przekwalifikowania działek nr 
475/6, 475/8 w całości lub w części 
(zgodnie z załącznikiem) na tereny 
budowlane, 
2) Poszerzenia terenu budowlanego 
– zgodnie z załącznikiem na 
działkach nr 477/6, 477/7, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 działki nr 475/6, 
475/8, 477/6, 

477/7 
Raciborsko 

 

 1) 78R 
2) 81R 

    1) i 2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Do przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z z dnia 29 maja 
2014r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 
2) Decyzją z dnia 
12.10.2012r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Wprowadzenia do projektu planu 
zapisu wiążącego wysokość kalenicy 
domu w zależności od powierzchni 
zabudowy, np. „dla domów 
o powierzchni parteru większej niż 
160m2 dopuszcza się wysokość 
Kalenicy 14m” – taki zapis 
pozwoliłby na budowę dużych 
domów (dworków) 
o pełnowartościowej kondygnacji 
piętra nie naruszając proporcji 
budynku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Uwaga 
nieuwzględniona 

(dalej „Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 



przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 
 
3) Uwagę w zakresie 
wprowadzenia zapisów jak 
w uwadze uznaje się za 
nieuwzględnioną. 
W ustaleniach projektu planu 
w §6 pkt 16 mowa jest 
o wysokości budynku 
w rozumieniu przepisów 
odrębnych. 

 102.  
102. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany projektu mpzp gminy 
Wieliczka dla terenów tras 
komunikacyjnych KDD w obszarze 
C21.25.MRj, w zakresie działki nr 
622, poprzez: 
a) Odstąpienie od budowy nowego 
odcinka drogi dojazdowej KDD 
łączącej się z drogą KDW (działka 
nr 384) i łączącej obszar C21.12.R 
z obszarem C21.24.MRj – przez 
działkę 622, 
lub 
b) wytyczenie jej z pominięciem 
działki nr 622, 
c) wytyczenie w taki sposób aby 
kończyła się jako „ślepa ulica” na 
styku z granicą działki 622, 
d) przesunięcie odcinka w/w drogi 
i jej usytuowanie wzdłuż 
południowej granicy działki nr 622. 

 działka nr 622 
Raciborsko 

 

 133MN, 54KDD  Uwaga 
uwzględniona 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie likwidacji drogi 
KDD. 

 103.  
103. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowanie całej działki 
z rolnej na budowlaną 

 działka 
nr 337/1 

Mietniów 

 poza obszarem planu  -  -  Pismo nie stanowi uwagi 
w rozumieniu przepisów 
art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdyż 
nie dotyczy projektu planu 
podlegającej wyłożeniu do 
publicznego wglądu. 
Wskazana w uwadze działka nr 



337/1 położona jest w granicach 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka – obszar B. 

 104.  
104. 

 
24.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
1) przeznaczenia całej działki jako 
teren zabudowy mieszkalnej MN, 
2) poszerzenia od strony zachodniej 
działki, przylegającej do działek nr 
116/1 i 116/4 w obszarze MN, 
3) poszerzenia obszaru MN na 
działce 117 o możliwie jak 
największą powierzchnię, 
analogicznie do zakresu obszaru MN 
na działkach sąsiednich nr 118 i 119 

 działka 
nr 117 

Podstolice 

 139MN, 206R  
 
 
 
 
 

3) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 1), 2) Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 1), 2) Decyzją z dnia 
12.10.2012r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(dalej „Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 



zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 
 
3) Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 
w kierunku zachodnim o ok. 
30m. Zastrzeżenie odnosi się 
do tego, że powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 105.  
105. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec wyznaczenia 
dwóch dróg przebiegających wzdłuż 
i wszerz działki nr 443 – 
nieuzasadniona jest lokalizacja dróg 
ze względu na to iż wszystkie 
sąsiednie działki posiadają już 
dojazd 

 działka 
nr 443 

Koźmice Wielkie 

 305MN, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      

 106.  
106. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całej działki lub jej 
części pod zabudowę; do działki 
istnieje dojazd działka nr 935/2 

 działki 
nr 936 i 935/2 

Golkowice 
 

 282Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 



budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 107.  
107. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Poszerzenia terenu budowlanego 
na działce nr 422, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  ustanowienia drogi KDW drogą 
publiczną (gminną ) 

 działka 
nr 422 

Podstolice 

 164MN, 203R  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane - do 
granicy osuwiska aktywnego. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 



wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
 
2) Uwaga w zakresie 
wyznaczenia drogi publicznej 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu dróg 
publicznych droga dojazdowa 
w liniach rozgraniczających 
powinna posiadać szerokość 
min. 10m, co spowodowałoby 
znaczna ingerencję w tereny 
przeznaczone pod zabudowę. 

 108.  
108. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Braku zgody na wyznaczona drogę 
KDW- ze względu na istniejąca 
drogę geodezyjną nr 254 

 działka nr 256 
Byszyce 

 

 283MN, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      

 109.  
109. .09.2014  * 

 Uwaga dotyczy: 
Braku zgody na wyznaczona drogę 
koło działki nr 264 - ze względu, iż 
dojazd do działek nr 265, 
257 i innych odbywa się „dołem” od 
strony działki nr 251; 

 działka nr 264 
Byszyce 

 

 283MN, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      

 110.  
110. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całej działki jako 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub poszerzenia 
terenu do wielkości działki 
sąsiedniej nr 350/4 

 działka nr 349 
Byszyce 

 
 

 293MN, 142R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej zostanie 
poszerzony 
o ok. 41m, 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy części działki, tj. 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 



 111.  
111. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlaną 

 działki 
nr 346/5 
Byszyce 

 

 142R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane, tj. 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej zostanie 
poszerzony o ok. 45m. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
części działki, tj. gruntów 
klas chronionych (I-III) i z 
tego względu wymagać 
będzie zgody właściwego 
organu (Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 112.  
112. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlaną – 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 działki 
nr 219 

Dobranowice 
 

 39MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 113.  
113. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlaną – 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 działka 
nr 291 

Byszyce 

 144R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przeważającej 
części działki, stanowiącej grunt 
klasy IV. Pozostała część działki 
pozostaje terenem rolnym R, 
zgodnie z ustaleniami Studium. 
Ponadto ww. część działki 
zlokalizowana jest w granicach 
gruntów klas chronionych (I-
III). 

 114.  
114. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlaną – 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 działka nr 217 
Byszyce 

 194Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 

    Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
uwzględniona. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że zmiana 
przeznaczenia terenu objętego 
uwagą dotyczy w części 
wschodniej działki, tj. 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 



wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 115.  
115. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wydzielenia drogi koniecznej do 
działki budowlanej nr 114 

 działka nr 114 
Byszyce 

 281MN     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 

 Uwagę uznaje się za 
nieuwzględniona 
w zakresie wyznaczenia układu 
komunikacyjnego. Zastrzeżenie 
odnosi się do możliwości 
realizacji, zgodnie 
z ustaleniami projektu planu, 
w terenach MN 
niewydzielonych na rysunku 
planu dróg. 

 116.  
116. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przywrócenia terenu budowlanego 
na działce nr 400 – jak w planie 
obowiązującym – na osuwisku 
nieaktywnym 

 działki nr 400 
Podstolice 

 18ZPz, 361MN  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 



konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 117.  
117. 

 
24.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przywrócenia terenu budowlanego 
na działce nr 400 – jak w planie 
obowiązującym – na osuwisku 
nieaktywnym 

 działki nr 400 
Podstolice 

 18ZPz, 361MN  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 118.  
118. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia południowej 
części działki w zakresie gruntów 
klasy IV– zgodnie z decyzja 
dotyczącą zmiany danych 
ewidencyjnych – załączoną do 
uwagi 

 działka 
nr 365/4 

Raciborsko 

 81R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 119.  
119. 

 
25.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całej działki na 
budowlaną 

 działka nr 315 
Podstolice 

 160MN, 205R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 



Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 



w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 120.  
120. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 582 
Golkowice 

 221R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- zmiana przeznaczenia 



terenu objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze. 

 121.  
121. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zwiększenia obszaru budowlanego 
w stronę rzeki 

 działka 
nr 120/2 

Jankówka 

 105Z  Uwaga 
uwzględniona 

    Teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniowa 
jednorodzinną poszerzono 
o ok. 40m. 

 122.  
122. 

 
25.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu 269MN – dla 
realizacji chociaż jednego budynku 
mieszkalnego – ze względu iż 
działka nie wymaga zgody Ministra 
(klasa gruntów PsIV, RIVa) 

 działka nr 987 
Koźmice Wielkie 

 199Z, 200Z, 43ZL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Zastrzeżenie odnosi się do 
konieczności zachowania 
minimalnej odległości od 
lasu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

 123.  
123. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wyznaczenia terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wschód od magistrali wodociągowej 
– 226Z 

 działka nr 828 
Koźmice Wielkie 

 

 226Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działki 
zlokalizowane są w terenie 
zieleni. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 124.  
124. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Rozszerzenia terenu budowlanego 

 działki nr 1,2 
Grajów 

 

 31MN, 47R, 65KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 
w kierunku zachodnim, o ok. 
78m. Zastrzeżenie dotyczy 
tego, że: 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 



właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- w granicach pozostałej 
części działek pozostawia się 
przeznaczenia rolnicze. 

 125.  
125. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Rozszerzenia terenu budowlanego 

 działki nr 192/2 
Chorągwica 

 8MN, 6R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 126.  
126. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Rozszerzenia terenu budowlanego 

 działki nr 30/2 
Grajów 

 89MN, 65R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 



 127.  
127. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Odrolnienia działki 

 działka nr 41/1 
Grajów 

 65R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 



klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 128.  
128. 

 
25.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Odrolnienia działki 

 działki nr 5/3 
Grajów 

 47R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
południowej części działki, 
stanowiącej grunty klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 129.  
129. 

 
25.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
1) Rozszerzenia terenu budowlanego 
na działce nr 146/1, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 działki nr 146/1 
i 148 

Grajów 

 95MN, 64R, 65Z  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1) Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
południowej części działki, tj. 
gruntów klas chronionych (I-III) 



 
 
 
2) Odrolnienia działki nr 148 

 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

i z tego względu wymagać 
będzie zgody właściwego 
organu (Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
2) Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia działki nr 148 – 
zgodnie z obowiązującym 
Studium, tj. w przeważającej 
części zachodniej. 

 130.  
130. 

 
25.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Rozszerzenia terenu budowlanego 

 działka nr 169/3 
Dobranowice 

 37MN, 40R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 



uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 131.  
131. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Zmiany przeznaczenia na 
budowlaną części działki nr 272/4, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Poszerzenia, na działce nr 496, 
terenu budowlanego tak aby można 
było wydzielić sześć działek 
budowlanych – ze względu na 
sześciu właścicieli działki 

 działki 
nr 272/4, 496 
Raciborsko 

 

 1) 90R, 86Z 
 
 
2) 23Z, 71R, 23MN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka działka 
zlokalizowana jest poza 
terenami przeznaczonym do 
zabudowy. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2) Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
poszerzony zostanie teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w kierunku 
północnym, o ok. 27m. 
Powyższa zmiana przeznaczenia 



terenu dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 132.  
132. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlana zgodnie 
z obowiązującym Studium – 
w całości lub w części 

 działka nr 88 
Dobranowice 

 40R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Do przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 13 maja 
2014r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 133.  
133. 

 
25.09.2014 

 UMiG Wieliczka 
Wydział Mienia 

Gminnego 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia, w zakresie 
całych działek, terenu na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 

 Dobranowice 
działki 

nr: 
1) 130/3, 
2) 210, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 228/4, 
 
 

 1) 365MN, 34R 
 
 
 

2) 41MN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 40MN, 17U, 92R 
 
 

 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Do przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych klas 
I –III konieczne jest uzyskanie 
zgody Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Decyzją z z dnia 
13 maja 2014r. Minister 
odmówił wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, obejmujących 
m.in. działki będące 
przedmiotem uwagi. W tej 
sytuacji teren ten nie może 
zostać przeznaczony pod 
zabudowę, gdyż naruszałoby to 
ustawę o planowaniu 
przestrzennym i ustawę 
o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych a w konsekwencji 
groziłoby stwierdzeniem 
nieważności uchwały o planie 
w całości lub w części. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) 433 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) 26KDL, 37Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
3) Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia fragmentu działki 
po stronie zachodniej z terenu 
zabudowy usługowej U na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN oraz 
poszerzenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN w kierunku zachodnim, 
o ok. 22m. 
Zastrzeżenie odnosi się do: 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-III) 
i z tego względu wymagać 
będzie zgody właściwego 
organu (Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- przeznaczenie działki 
w środkowej części działki 
pozostaje jak dotychczas, tj. 
rolne. 
 
4) Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 134.  
134. 

 
25.09.2014 

 UMiG Wieliczka 
Wydział Mienia 

Gminnego 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu, 
w zakresie całych działek, na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 

 działki 
nr 890/10, 890/12 

Golkowice 
 
 

 276MN, 285Z, 1ZL, KDW     Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Wschodnia część działki nr 
890/12 i działka nr 890/10 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego, 
w granicach którego zakazuje 
się lokalizacji zabudowy. 



 135.  
135. 

 
25.09.2014 

 UMiG Wieliczka 
Wydział Mienia 

Gminnego 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu, 
w zakresie całych działek, na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 

 działki 
nr 376/1, 529 
Raciborsko 

 
 

 127MN, 130MN, 
82Z, 

101ZL, 
29KDL, 
KDW 

    Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenów zieleni 
nieurządzonej i lasów na 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 136.  
136. 

 
25.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działka 
nr 488/1 

Podstolice 
 
 

 186R, 21ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwagę uznaje się za 
nieuwzględnioną ze względu na 
znaczne oddalenie działki od 
obszarów zabudowanych oraz 
zlokalizowanie pomiędzy 
obszarami osuwiskowymi, 
w tym części aktywnej osuwiska 
nr 201. Powyższe 
uwarunkowania uniemożliwiają 
zapewnienie m.in. obsługi 
komunikacyjnej. 

 137.  
137. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Powiększenia terenu budowlanego 

 działka 
nr 400/3 
Janowice 

 
 

 181R, 331MN  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 



dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 138.  
138. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu 

 działka nr 93 
Dobranowice 

 
 

 34MN, 40R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 
istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 
na nierolnicze przeznaczenie 
gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 



budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 
zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 
pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 139.  
139. 

 
26.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu 

 działka 
nr 100/1 
Grajów 

 93MN, 36R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 140.  
140. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu 

 działka nr 96/1 
Grajów 

 93MN, 36R, 310Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN, na 
przeważającą część działki, 
w kierunku północnym. 
Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
w północnej części pozostaje 
nieuwzględniona – czego 
dotyczy zastrzeżenie. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 141.  
141. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu 

 działka nr 96/2 
Grajów 

 93MN, 36R, 310Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN, na 
przeważającą część działki, 
w kierunku północnym. 
Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
w północnej części pozostaje 
nieuwzględniona – czego 
dotyczy zastrzeżenie. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 



naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 142.  
142. 

 
26.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia obszaru 130R –na 
działkach wskazanych w uwadze – 
do obszaru 252MN 

 działki nr 389/1, 
389/2 

Koźmice Wielkie 

 130R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 143.  
143. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1)Braku zgody na przeprowadzenie 
drogi KDW, 
2) właściwego oznaczenia działki 
550, która wg stanu faktycznego jest 
podzielona na działki nr 550/1, 
550/2 

 działka nr 551 
Podstolice 

 351MN, 60MNO, KDW  1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
2) Projekt planu sporządzono na 
aktualnych w rozumieniu 
ustawy podkładach mapowych. 

 144.  
144. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1)Braku zgody na przeprowadzenie 
drogi KDW, 
2) właściwego oznaczenia działki 
550, która wg stanu faktycznego jest 
podzielona na działki nr 550/1, 
550/2 

 działka 
nr 550/2 

Podstolice 

 350MN, 61MNO, KDW  1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
2) Projekt planu sporządzono na 
aktualnych w rozumieniu 
ustawy podkładach mapowych. 

 145.  
145. 

 
26.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całej działki na cele 
budowlane 

 działka 
nr 270/1 
Janowice 

 337MN, 186R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 



kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 146.  
146. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całej działki na teren 
budowlany 

 działka 
nr 64/10 
Gorzków 

 186MN, 115R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem” w zakresie 
poszerzenia terenu 
budowlanego w kierunku 
wschodnim o ok. 63m. 



Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- wnioskowany w uwadze 
teren nie zostanie w całości 
przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 

 147.  
147. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Zmiany przeznaczenia z terenu 
MN na teren UP, 
2) Podwyższenia wskaźnika 
dopuszczalnej powierzchni 
zainwestowania do 40%, 
3) Zwiększenia dopuszczalnej 
wysokości zabudowy do 12m 

 działki 
nr 311/1, 311/2 

Grajów 
 

 97MN,29KDL  1) Uwaga 
uwzględniona 

 
2) Uwaga 

uwzględniona 
 

3) Uwaga 
uwzględniona 

      

 148.  
148. 

 
26.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlaną w całości 

 działka nr 359 
Koźmice Wielkie 

 248MN, 132R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN wyłącznie 
w granicach gruntu klasy RIVa. 
Zastrzeżenie odnosi się do tego, 
że pozostała część działki 
stanowiąca grunty rolne klas I-
III, wymagające zgody na 
nierolnicze przeznaczenie, 
pozostaje w przeznaczeniu 
rolnym R. 

 149.  
149. 

 
26.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Zachowania dotychczasowego 
rolnego przeznaczenia działki nr 
558 z możliwością prowadzenia na 
niej działalności agroturystycznej 

 1) działka nr 
135/1 Grajów 

2) działka nr 558 
Raciborsko 

 1)371MN, 65R 
 

2)67Z, 104ZL 

    Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zachowania 
dotychczasowego rolnego 
przeznaczenia działki nr 558. 
Sposób przeznaczenia działki 
zgodny jest z obowiązującymi 
aktami planistycznymi, tj. 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium. 
Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 



Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 150.  
150. 

 
26.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Braku zgody na przebieg drogi 
KDW na działkach nr 48 i 49/1 

 działki nr 48, 49/1 
Jankówka 

 120MN, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      

 151.  
151. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlana, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Ponownej analizy terenów 
osuwiskowych i predysponowanych 
do osuwania 

 działka nr 186 
Byszyce 

 
 

 34MNO, 149R, 79ZL  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z ograniczonym 
rozwojem” (MNO), gdzie 
dopuszczona jest zabudowa na 
warunkach określonych 
w projekcie planu 
a wynikających z położenia 
wnioskowanej działki (działek) 
w obszarze osuwiskowym, 
- opracowane karty rejestracyjne 
osuwisk, które były podstawą 
rozpatrzenia uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem m.in. 
możliwości zabezpieczenia 
osuwiska oraz wytycznych do 
sposobu i rodzaju 
zagospodarowania obszaru 
osuwiska); wyniki analiz mogą 
spowodować konieczność 
zmiany projektu planu 
w zakresie obszarów osuwisk. 
- zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-III) 
i z tego względu wymagać 
będzie zgody właściwego 
organu (Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 



przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze. 
 
 
2) Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych 
wykazane w kartach 
rejestracyjnych oraz 
opracowaniu pn. ” Rejestracja 
osuwisk i terenów zagrożonych 
na terenie miasta i gminy 
Wieliczka w skali 1 : 10 000 
wraz z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym dla 
miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 2013. 
Powyższe materiały zostały 
opracowane przez Państwowy 
Instytut Geologiczny. 
W zaktualizowanej w 2013r. 
dokumentacji osuwiskowej 
przedmiotowy obszar został 
utrzymany jako osuwiskowy. 

 152.  
152. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlana, 
2) Ponownej analizy terenów 
osuwiskowych i predysponowanych 
do osuwania 

 działka nr 155 
Byszyce 

 
 

 234MN, 35MNO  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Uwaga w zakresie 
przeznaczenia działki na 
budowlana pozostaje 
uwzględniona. Zgodnie 
z wyłożonym do publicznego 
wglądu projektem planu, działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN i terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z ograniczonym 
użytkowaniem MNO. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenie działki jako 
„teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z ograniczonym 
rozwojem” (MNO), gdzie 
dopuszczona jest zabudowa na 
warunkach określonych 
w projekcie planu, wynika 
z położenia wnioskowanej 
działki w obszarze 
osuwiskowym. 
 
2) Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych 
wykazane w kartach 
rejestracyjnych oraz 
opracowaniu pn. ” Rejestracja 
osuwisk i terenów zagrożonych 
na terenie miasta i gminy 
Wieliczka w skali 1 : 10 000 



wraz z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym dla 
miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 2013. 
Powyższe materiały zostały 
opracowane przez Państwowy 
Instytut Geologiczny. 
W zaktualizowanej w 2013r. 
dokumentacji osuwiskowej 
przedmiotowy obszar został 
utrzymany jako osuwiskowy. 

 153.  
153. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej MN 

 działka nr 206 
Raciborsko 

 
 

 117R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części północnej, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 154.  
154. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia na teren budowlany 
części działki zlokalizowanej poza 
strefą cmentarza 

 działka nr 264 
Janowice 

 
 

 186R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu poza 
pasem izolującym cmentarz. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
zmiany przeznaczenia terenu 
poza terenem osuwiska 
aktywnego. Północna część 
działki zlokalizowana jest 
w terenie osuwiska 
aktywnego. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w pkt 
17 karty rejestracyjnej 
osuwiska nr 193 teren 
osuwiska należy wyłączyć 
z zabudowy. 

 155.  
155. 

 
29.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki nr 586 na: 
1) Teren zabudowy mieszkaniowej 

 działka nr 586 
Podstolice 

 

 196R, KDW  1), 2) i 3) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    1), 2) i 3) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 



jednorodzinnej, 
lub 
2) Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z ograniczonym 
rozwojem na obszarze zagrożonym 
osuwiskiem poza obszarem 
o zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
albo 
3) Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z ograniczonym 
rozwojem 

  
 

z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), w części zachodniej, 
gdzie dopuszczona jest 
zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 156.  
156. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Przeznaczenia działki nr 511 na 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z ograniczonym 
rozwojem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 działki nr 511, 
494 

Podstolice 
 
 

 1) 197R 
2) 186R, 16ZL 

 1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 



 
2) Przywrócenia częściowego 
przeznaczenia budowlanego na 
działce nr 494 (14ar) zgodnie z tym 
jak zostało zatwierdzone w ubiegłym 
roku 2013 

 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
 
2) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane, zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 157.  
157. 

 
29.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
1) Przesunięcia projektowanej drogi 
5KDD w stronę zachodnią na działki 

 działka nr 974 
Golkowice 

 193MN, 5KDD,     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie przesunięcia 
drogi dojazdowej na działki 
sąsiednie oraz zmiany na drogę 



nr 964, 965, 966, 972, 963/2 ze 
względu na brak możliwości 
zagospodarowania działki 974 
lub 
2) zmianę drogi 5KDD na drogę 
wewnętrzną na odcinku od działki nr 
963/2 do działki 141 

wewnętrzną pozostaje 
nieuwzględniona. Wyznaczona 
w projekcie planu droga 
dojazdowa jest niezbędna dla 
obsługi nowo wyznaczonych 
terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. Ponadto informuje 
się, iż droga dojazdowa 
wyznaczona została 
w obowiązującym Studium. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
zawężenie dotychczasowych 
linii rozgraniczających drogi 
dojazdowej oraz 
nieprzekraczalnej linii 
zabudowy. 

 158.  
158. 

 
29.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany granicy pomiędzy terenem 
141MN a terenem 82R – zgodnie 
z załącznikiem graficznym 

 działka 
nr 486/4 

Raciborsko 

 141MN, 82R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-III) 
i z tego względu wymagać 
będzie zgody właściwego 
organu (Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 159.  
159. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną 

 działka nr 326 
Podstolice 

 205R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 



nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 160.  
160. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną, zgodnie ze Studium 

 działka nr 677 
Podstolice 

 194R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu nastąpi poza gruntami 
rolnymi klas I-III, które 
wymagają zgody na 
nierolnicze przeznaczenie, 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 



 161.  
161. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną, zgodnie ze Studium 

 działki nr 677 
Podstolice 

 194R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu nastąpi poza gruntami 
rolnymi klas I-III, które 
wymagają zgody na 
nierolnicze przeznaczenie, 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 162.  
162. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną, zgodnie ze Studium 

 działka nr 677 
Podstolice 

 194R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu nastąpi poza gruntami 



rolnymi klas I-III, które 
wymagają zgody na 
nierolnicze przeznaczenie, 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 163.  
163. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia drugiej części działki 
z rolnej na budowlana 

 działki nr 252/1 
Chorągwicy 

 45R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 



i Gminy Wieliczka. 

 164.  
164. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenie działki na 
budowlaną w całości lub w części 

 działka 
nr 370/10 
Podstolice 

 264Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia południowej 
części działki do granic 
osuwiska aktywnego na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą, w części 
południowej we fragmencie 
zlokalizowanym w granicach 
strefy buforowej 
i nieaktywnej części 
osuwiska, otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- północna część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego - 
zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 karty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
198 część aktywną osuwiska 
należy wyłączyć z zabudowy. 

 165.  
165. 

 
29.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
1) Braku zgody na przeprowadzenie 

 działki 
nr 524, 598 

 350MN, 351MN, 61MNO, KDW  1) Uwaga 
uwzględniona 

      



* 
* 

drogi przez działki nr 524 i 598, 
2) Przekształcenia działki nr 598 na 
działkę budowlaną na całej długości 

Podstolice  
2) Uwaga 

uwzględniona 

 166.  
166. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną 

 działka nr 582 
Golkowice 

 221R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze. 
 

 167.    *  Uwaga dotyczy:  działka nr 522  138MN, 66KDD, KDW  Uwaga       



167. 29.09.2014 Braku zgody na wytyczenie drogi 
gminnej kosztem południowej części 
działki 

Raciborsko uwzględniona 

 168.  
168. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Braku zgody na wytyczenie drogi 
gminnej kosztem północnej części 
działki, w miejscu lokalizacji 
ogrodzenia, linii kablowej a także 
przyłączy wody ze studzienką 

 działka nr 521 
Raciborsko 

 132MN, 66KDD, 19KDL  Uwaga 
uwzględniona 

      

 169.  
169. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki pod teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działki nr 279 
Byszyce 

 145R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 170.  
170. 

 
29.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki na 
budowlaną 

 działka nr 10/1 
Jankówka 

 121MN, 1KDG  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Działka zlokalizowana jest 
w terenie zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia południowej 
części działki pod teren drogi 
głównej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 
1KDG. Zajętość terenów pod 
w/w drogę jest zgodne 
z obowiązującym planem 
miejscowym. 

 171.  
171. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia drugiej części działki 
z rolnej na budowlaną 

 działka 
nr 252/2 

Chorągwica 
 

 45R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 



Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 172.  
172. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Braku zgody na przekształcenie 
drogi wewnętrznej (dz. nr 924/2, 
925/2, 925/7) w drogę publiczną 
oraz dalsze wydzielenie tejże drogi 
z działki 925/5, 
 
 
 
 
2) Sprzeciwu wobec 
zaprojektowaniu w mpzp drogi 
wewnętrznej w obszarze działki 
925/6. 

 działki 
nr 924/2, 925/2, 

925/7, 925/6, 
925/5, 925/9 
Golkowice 

 384MN, 385MN, 2KDD, KDW, 6ZL  
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 1) Uwaga w zakresie 
nie wydzielania drogi z działki 
nr 925/5 pozostaje 
nieuwzględniona. Wyznaczony 
układ komunikacyjny jest 
niezbędny dla obsługi nowo 
wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
zmniejszenia parametrów drogi 
z dojazdowej na wewnętrzną. 

 173.  
173. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Braku zgody na przekształcenie 
drogi wewnętrznej (dz. nr 924/2, 
925/2, 925/7) w drogę publiczną 
oraz dalsze wydzielenie tejże drogi 
z działki 925/5, 
 
 
 
 
2) Sprzeciwu wobec 
zaprojektowaniu w mpzp drogi 
wewnętrznej w obszarze działki 
925/6. 

 działka 
nr 924/2, 925/2, 

925/7, 925/6, 
925/5 

Golkowice 

 384MN, 385MN, 2KDD, KDW, 6ZL  
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 1) Uwaga w zakresie 
nie wydzielania drogi z działki 
nr 925/5 pozostaje 
nieuwzględniona. Wyznaczony 
układ komunikacyjny jest 
niezbędny dla obsługi nowo 
wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
zmniejszenia parametrów drogi 
z dojazdowej na wewnętrzną. 

 174.  
174. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki rolnej na 
budowlaną 

 działki nr 111 
Janowicach 

 186R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren, 
w przeważającej części działki, 
do granic strefy buforowej od 
osuwiska aktywnego, zostanie 
przeznaczony w skorygowanym 
projekcie planu na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 



dotyczy tego, że zmiana 
przeznaczenia terenu objętego 
uwagą dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 175.  
175. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania gruntów rolnych 
i łąkowych na wskazanej działce na 
działkę budowlaną a obszar leśny 
w jakimkolwiek jego stopni na 
działkę rekreacyjną lub w razie 
niemożności z pozwoleniem na 
zabudowę budynków letniskowych 

 działki nr 323/5 
Raciborsko 

 

 144MN, 85R, 94ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Przeznaczenie działki nr 
323/5 jest zgodne 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 176.  
176. 

 
30.09.2014 

 * 
* 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działek na 
budowlane 
w całości 

 działki 
nr 101/1, 101/2, 

101/3, 101/4 
Dobranowice 

 

 34MN, 40R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren, 
w przeważającej części działek, 
tj. w granicach działki nr 101/2, 
101/3, 101/4, zostanie 
przeznaczony w skorygowanym 
projekcie planu na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: - zmiana 
przeznaczenia terenu objętego 
uwagą dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- działka nr 101/1 pozostanie 
w dotychczasowym 
przeznaczeniu rolnym. 

 177.  
177. 

 
30.09.2014 

 „AD-System” 
Sp. z o.o. 

 Uwaga dotyczy: 
1) Zwiększenia terenów 
budowlanych od strony zachodniej 

 działki nr 40/5 
i 40/7 

Koźmice Wielkie 

 234Z, 258MN  
1) Uwaga 

uwzględniona 

    1) Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia części zachodniej 
działki nr 40/5, w bezpośrednim 



na działce 40/5 
i od strony północnej 40/7, 
2) Zmiany przeznaczenia terenu 
z MN na MNU 

z zastrzeżeniem 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

sąsiedztwie drogi 3KDZ. 
Zastrzeżenie odnosi się do tego, 
że uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia północnej części 
działki nr 40/7 pozostaje 
nieuwzględniona, ze względu na 
lokalizację tej części działki 
w granicach projektowanego 
użytku ekologicznego od rzeki 
Wilgi - obszar ten podlegał 
opiniowaniu z Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

 178.  
178. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenów budowlanych 
na osuwisku nieaktywnym, po 
wykonaniu badań geologiczno - 
inżynierskich 

 działki 
nr 324/5, 324/6 

Janowice 

 337MN, 186R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 179.  
179. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 



zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 180.  
180. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 181.  
181. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 



art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 182.  
182. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Sprostowania projektu planu 
w zakresie wyznaczenia pasa 
izolującego cmentarz ponad 50m na 
działkach 338/6, 338/7 – zgodnie 
z załącznikiem, 
2) Połączenia i przekształcenia na 
teren budowlany terenów działek 
poza pasem izolującym cmentarz 
(338/6, 338/7), 
3) Zmniejszenia pasa izolującego 
obszar cmentarza z 50m na 25m. 

 działki nr 338/6, 
338/7 

Podstolice 

 4ZI  1) i 2) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) i 2) Uwaga w zakresie 
przeznaczenia na teren 
budowlany części działek 
poza pasem izolującym 
zostaje uwzględniona. Części 
działek w zasięgu pasa 
izolujące teren cmentarza 
o szerokości 50m pozostają 
w przeznaczeniu zieleni 
izolacyjnej ZI. 
3) Uwaga w zakresie 
zmniejszenia pasa izolującego 
teren cmentarza pozostaje 
nieuwzględnioną. Szerokość 
w/w pasa jest zgodna 
z przepisami odrębnymi. 

 183.  
183. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka nr 138 
Podstolice 

 2ZI, 207R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 184.    *  Uwaga dotyczy:  działki nr  196R  Uwaga     Uwaga uwzględniona 



184. 30.09.2014 Zmiany przeznaczenia działki nr 
588 pod budownictwo 
jednorodzinne oraz powiększenia 
terenu budowlanego na działkach 
594 i 593 

588,594, 593 
Podstolice 

uwzględniona 
z zastrzeżeniem 

w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w granicach 
działki nr 588. 
Zastrzeżenie odnosi się do, że 
uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia działek nr 
594 i 593 na cele budowlane 
pozostaje nieuwzględniona – ze 
względu iż działki we 
wnioskowanej części stanowią 
grunty klasy I-III. 

 185.  
185. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki pod 
budownictwo jednorodzinne 

 działka nr 589 
Podstolice 

 196R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- działka w części zachodniej 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 186.  
186. 

 
30.09.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Zmniejszenia pasa ochronnego od 
cmentarza do 25m i przeznaczeniem 

 działka 
nr 147/5 

Podstolice 

 212MN, 2ZI, 6KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwagę w zakresie zmniejszenia 
pasa ochronnego od cmentarza 
uznaje się za nieuwzględnioną. 



działki pod budownictwo 
mieszkaniowe 

Szerokość pasa izolacyjnego 
została wyznaczona w pełnej 
zgodności z przepisami 
odrębnymi. 

 187.  
187. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia terenu 130R do terenu 
252MN 

 działki 
nr 389,388/1, 

388/2, 393, 395, 
394 

Koźmice Wielkie 

 252MN, 130R, 233Z, KDW     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu pozostaje 
nieuwzględniona. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 188.  
188. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
w całości z rolnej na teren 
budowlany 

 działka 
nr 303/5 

Chorągwica 

 27MN, 44R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 
istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 
na nierolnicze przeznaczenie 



gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 
zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 
pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 189.  
189. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania czwartej klasy 
gruntu na budowlaną – 
w południowej części działki wg 
załączonej mapy 

 działka 
nr 365/3 

Raciborsko 

 81R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 190.  
190. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zwiększenia powierzchni terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 8MN (wg Studium) 
o 0,1ha (10ar) w celu możliwości 
zabudowy południowej części 
działki –zgodnie z załącznikiem 
graficznym 

 działka nr 167 
Chorągwica 

 

 6Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (dalej „Minister”) 
ostatecznie odmówił wyrażenia 
zgody na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów rolnych 
klas I-III, wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja oznaczała 
konieczność opracowania 
nowego projektu planu 
miejscowego, ze znacznym 
ograniczeniem nowych terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych (I-III). Kierując się 
m.in. wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów budowlanych 
pozostających w zasięgu 
istniejącej lub planowanej 
infrastruktury drogowej 
i technicznej. Sporządzony 
zgodnie z w/w przesłankami 
projekt planu uzyskał wymagane 
prawem uzgodnienia i opinie 



właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę Ministra 
na nierolnicze przeznaczenie 
gruntów klas I-III. W stanie 
aktualnym nie ma możliwości 
dalszego zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach klas 
chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie objętym 
uwagą. Tereny, które w obecnie 
sporządzonym projekcie planu 
nie mogły z przyczyn jak wyżej 
zostać przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie z kierunkiem 
określonym w Studium 
pozostają w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako rezerwa 
pod nowe tereny budowlane, 
które będą wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej edycji 
planu miejscowego. 

 191.  
191. 

 
29.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
1)Przeznaczenia działki nr 135/1 na 
teren z możliwością lokalizacji 
zabudowy 
jednorodzinnej/zagrodowej 
i gospodarczej – wytyczenie terenu 
zabudowy wzdłuż północnej granicy 
działek 135/1 od granicy wschodniej 
do zachodniej, 
2) braku możliwości udostępnienia 
dojazdu – przez prywatna 
wykupiona drogę – do położonej 
ponad skarpą działki 

 działka 
nr 135/1 
Grajów 

 
działka 
nr 558 

Raciborsko 

 371MN,65R 
 
 
 

67Z, 104ZL 

 1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    
 
 
 
 
 
 
2) Na rysunku projektu planu 
nie wyznaczono liniami 
rozgraniczającymi drogi, 
w związku z powyższym 
uwagę uznaje się za 
uwzglednioną. Zastrzeżenie 
odnosi się do możliwości 
lokalizacji w terenach MN 
niewyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi na rysunku 
dróg – zgodnie z ustaleniami 
projektu planu. 

 192.  
192. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia terenu 130R do terenu 
252MN 

 działki 
nr 388/3, 388/4, 

388/7 
 
 

 130R, 233Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 



i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 193.  
193. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenu budowlanego na 
działkach powstałych z działki 
220/1, tj. 220/3, 220/4, 220/6 – 
w załączeniu mapa z projektem 
podziału 

 działka 
nr 220/1 

Chorągwica 

 9R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w kierunku 
zachodnim, w granicach działek 
nr 220/4, 220/5 i 220/6. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-III) 
i z tego względu wymagać 
będzie zgody właściwego 
organu (Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- utrzymuje się dotychczasowe 
przeznaczenie terenu 
w granicach działki nr 220/3, tj. 
rolne. 

 194.  
194. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia terenu oznaczonego 
w załączniku do uwagi jako teren 
budowlany 204MN 

 działka nr 173 
Jankówka 

 104Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 Przeznaczenie terenu jest 
zgodne z ustaleniami 
obowiązującego Studium. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 195.  
195. 

 
29.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Częściowego odrolnienia działki 

 działka 
nr 220/5 

Koźmice Wielkie 

 304MN  Uwaga 
uwzględniona 

    Informuje się, iż cała działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN. 

 196.  
196. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 



o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 197.  
197. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 198.  
198. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 



890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 199.  
199. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 200.  
200. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 



 201.  
201. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 202.  
202. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 203.  
203. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 



uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 204.  
204. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 205.  
205. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 



o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 206.  
206. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 207.  
207. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 



890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 208.  
208. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 209.  
209. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 



 210.  
210. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 211.  
211. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki nr 890/11, 
890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 212.  
212. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 



uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 213.  
213. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 214.  
214. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 



o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 215.  
215. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 216.  
216. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 



890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 217.  
217. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 218.  
218. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 



 219.  
219. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 220.  
220. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 221.  
221. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 



uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 222.  
222. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 223.  
223. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 



o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 224.  
224. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 225.  
225. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 



890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 226.  
226. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 

 227.  
227. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów zielonych na 
działce nr 890/11 i 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 276MN, 285Z, 1ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Przeznaczenie działek jest 
zgodne z obowiązującym 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia 
wschodniej części działki nr 
890/12 pod teren zieleni 
nieurządzonej i terenu lasu. 
Ponadto w/w część działki 
zlokalizowana jest w terenie 
osuwiska aktywnego. 



 228.  
228. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenu budowlanego 
zgodnie z obowiązującym Studium 

 działka nr 641 
Golkowice 

 282Z, 1KDL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 229.  
229. 

 
01.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
W terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej: 
1) Zmniejszenia minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych 
działek budowlanych do 8000m2, 
2) Podwyższenia wskaźnika 
dopuszczalnej powierzchni 
zainwestowania do 40%, 
3) Obniżenia wskaźnika terenu 
biologicznie czynnego do 60%. 

 działka nr 324 
Podstolice 

 160MN     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Ustalenia w zakresie 
wskaźników i parametrów 
wpływają bardzo znacząco na 
kształtowanie ładu 
przestrzennego – co jest 
głównym celem planu 
miejscowego. W projekcie 
planu zostały one 
wyznaczone po 
szczegółowych analizach na 
wstępnym etapie 
opracowania. Projekt planu 
został uzgodniony 
i zaopiniowany przez 
właściwe organy, w zawiązku 



z powyższym nie widzi się 
zasadności jego zmiany 
w tym zakresie. 

 230.  
230. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zakwalifikowania części działki od 
strony wschodniej jako teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - w zamian 
proponowanego w projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu rolnego 

 działka nr 557 
Koźmice Wielkie 

 164R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest poza 
terenami przeznaczonymi pod 
zabudowę. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 231.  
231. 

 
30.09.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Nieprzekształcania działki jako 
osuwiskowej – ze względu na brak 
osuwiska na działce 

 działka nr 8 
Chorągwica 

 7ZPz, 2Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwagę uznaje się za 
uwzględniona w zakresie 
zmiany przeznaczenia terenu 
objętego uwagą na „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
tego ,że: 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 



planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w kartach rejestracyjnych 
oraz opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 

 232.  
232. 

 
30.09.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przywrócenia dotychczasowego 
stanu przeznaczenia: 
1) 315/2- w części, 316/5, 316/6, 
316/7, 316/9, 316/10, 316/12 - 
działki budowlane, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 315/4, 315/5 - działki rolne 

 działki 
nr 315/2, 315/4, 

315/5, 316/5, 
316/6, 316/7, 
316/9, 316/10, 

316/12 
Raciborsko 

 6ZPz  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 1) Uwagę uznaje się za 
uwzględnioną w zakresie 
zmiany przeznaczenia terenu 
objętego uwagą na „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
tego ,że opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 
2) Uwagę w zakresie zmiany 
przeznaczenia działek na 



rolne uznaje się za 
nieuwzględnioną ze względu 
na ustalenia planu 
obowiązującego, według 
którego działki nr 315/4, 
315/5 stanowią terenu 
budowlane. 

 233.  
233. 

 
01.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Powiększenia powierzchni 
budowlanej działki nr 184 

 działka nr 184 
Podstolice 

 158MN, 38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-



III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 234.  
234. 

 
02.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania części działki – 
IV kategorii, 13ar-na działkę 
budowlaną 

 działka nr 288 
Podstolice 

 38R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 



i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 235.  
235. 

 
02.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na teren 
budowlany zgodnie 
z obowiązującym Studium 

 działka nr 756/3 
Koźmice Wielkie 

 242MN, 158R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 236.  
236. 

 
02.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na teren 
budowlany zgodnie 
z obowiązującym Studium 

 działka 
nr 756/4 

Koźmice Wielkie 

 242MN, 158R 225Z  Uwaga 
uwzględniona 

      

 237.  
237. 

 
03.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia części działki 
nr 366/1 – wskazanej w planie jako 
teren leśny-na teren zielony – 
zgodnie ze stanem faktycznym 

 działki nr 366/1 
Dobranowice 

 127ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwagę w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu uznaje 
się jako nieuwzględnioną. 
Aktualne przeznaczenie 
terenu jest zgodne 
z użytkowaniem gruntu, jakie 
zostało wykazane na 
podkładzie geodezyjnym. 

 238.  
238. 

 
03.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działek na budowlane 
w części lub całości 

 działki nr 91/1, 
91/2 

Dobranowice 

 40R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Do przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 13 maja 
2014r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 239.  
239. 

 
03.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Przeznaczenia działki nr 
498 w całości lub części jako teren 
zabudowy usługowej, jak na działce 
nr 499, 
2) Wyłączenia z osuwiska oraz ze 

 działki nr 
498, 
179 

Byszyce 

 
187Z, 5U 

295MN,148R 

    1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 

 1) Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 



strefy buforowej działki nr 179  
 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2) Uwagę uznaje się za 
nieuwzględnioną w zakresie 
wyłączenia z obszaru 
osuwiska i strefy buforowej 
działki nr 179. 
Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w kartach rejestracyjnych 
oraz opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 

 240.  
240. 

 
03.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia połowy działki 
z rolnej na budowlaną od strony 
drogi 

 działka 
nr 591/1 

Podstolice 

 62MNO, 196R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 



planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 241.  
241. 

 
03.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia działek do terenów 
budowlanych, zgodnie ze Studium 

 działki nr 69, 70 
Raciborsko 

 116R, 161ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 



wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 



w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 
Grunt klasy IVa w granicach 
działek zlokalizowany jest 
w znacznej odległości od 
terenów zabudowy 
i oddzielony jest gruntami 
klasy I- III co uniemożliwia 
jego obsługę komunikacyjną 
a tym samym przeznaczenie 
na cele budowlane. 

 242.  
242. 

 
03.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekształcenia całej działki na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działka nr 223 
Chorągwica 

 12MN, 10R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 



uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 243.  
243. 

 
03.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki rolnej, 
położonej na osuwisku 
nieaktywnym, zgodnie ze Studium 
na działkę budowlaną 

 działka nr 340 
Podstolice 

 205R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działek w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 



były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 244.  
244. 

 
03.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 działka nr 187 
Podstolice 

 38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 245.  
245. 

 
02.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zawężenia linii zabudowy od strony 
drogi o 3m – ze względu na 
uzyskaną od Gminnego Zarządu 
Dróg w Wieliczce zgodę na 
zawężenie linii zabudowy 

 działka 
nr 361/1 

Podstolice 

 163MN, 3KDL  Uwaga 
uwzględniona 

      

 246.  
246. 

 
03.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania, w całości lub 

 działki nr 584, 
579, 577, 576, 

 221R  Uwaga 
uwzględniona 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 



w części, działek z rolnych na 
budowlane 

599, 633 
Golkowice 

z zastrzeżeniem 
w zakresie działek nr 
584, 577, 576, 579, 

633 

w zakresie działki nr 
599 

z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w zakresie działek nr 
584, 577, 576, 579, 633, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane, 
w całości lub w części. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą, 
w zakresie działki nr 584, 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- teren objęty uwagą, 
w zakresie działek nr 584, 
577, 576, 579, otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 



konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- północna część działek nr 
576 i 579 zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium zlokalizowana jest 
w terenie zieleni - 
uwzględnienie uwagi e tej 
części spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 
- aktywna część osuwiska 
zlokalizowana w granicach 
działki nr 579 zostanie 
wyłączona z możliwości 
lokalizacji zabudowy. 
Działka nr 599 zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
studium zlokalizowana jest 
poza obszarem wskazanym 
do zabudowy. W związku 
z powyższym uwzględnienie 
uwagi e tej części 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 247.  
247. 

 
06.10.2014 

 Ludowy Klub 
Sportowy „Sokół” 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działek na usługi 
sportowe 

 działki nr 24/9, 
24/2, 24/1 

Chorągwica 

 153ZL, 2Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu, ze 
względu iż teren stanowi 
grunt leśny. 

 248.  
248. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) dokonania korekty związanej 
z uwzględnieniem aktualnego 
podziału dotychczasowej działki nr 
550, 
2) zlikwidowania wyznaczonej na 
działce nr 550/2 drogi 

 działka 
nr 550/1, 550/2 

Podstolice 

 352MN, KDW  
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Uwaga w zakresie 
aktualizacji podkładu 
mapowego pozostaje 
nieuwzględniona. 
Projekt planu poprzez swoje 
ustalenia nie może naruszać 
granic ewidencyjnych 
działek. 
 



 249.  
249. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) zmniejszenia szerokości linii 
rozgraniczających projektowanej 
drogi dojazdowej na drogę 
wewnętrzną, 
 
 
 
 
 
2)zlikwidowania użytku zieleni 
nieurządzonej lub znacznego 
zmniejszenia powierzchni tego 
użytku 

 działka nr 250 
Mietniów 

 16MN, 16Z, 57KDD, 58KDD  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

    1) Uwaga w zakresie 
zmniejszenia szerokości 
i zmiany na drogę 
wewnętrzna zostaje 
uwzględniona w zakresie 
drogi oznaczonej symbolem 
57KDD. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem 58KDD, która 
zostaje utrzymana jako 
dojazdowa ale jej szerokość 
zostanie zawężona. 

 250.  
250. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całych działek na 
teren budowlany 

 działki nr 1050, 
485/2 

Koźmice Wielkie 

 305MN, 23KDD, 178R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 



administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 251.  
251. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zlikwidowania oznaczenia działki 
nr 361/2 jako nieczynnego osuwiska 
i przeznaczenia działki na 
budowlaną z przeznaczeniem na 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 działka 
nr 361/2 
Byszyce 

 141R, 182Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą, 
w przeważającej części, 
otrzyma przeznaczenie jako 
„teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 



były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 

 252.  
252. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia gruntu 
rolnego na budowlany pod 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 działka 
nr 429/2 
Byszyce 

 144Z,188R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 253.  
253. 

 
06.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Wyłączenia działek nr 417/2 i 417/3 
z zakresu strefy nadzoru 
archeologicznego 

 działki nr 417/2 
i 417/3 

Raciborsko 

 129MN, 82Z, 97ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Projekt planu w zakresie 
ustaleń związanych ze 
stanowiskami 
archeologicznymi i strefa 
nadzoru archeologicznego 
uwzględnia materiały 
i wytyczne Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 
w Krakowie. Projekt planu 
w powyższym zakresie 
uzyskał pozytywne 
uzgodnienie w/w urzędu. 

 254.  
254. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekształcenia działki z rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 404/2 
Raciborsko 

 144MN, 15MNU, 97ZL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Zastrzeżenie odnosi się do 
pozostawienia niewielkiej 
południowo wschodniej 
części jako terenu lasu ZL. 

 255.    *  Uwaga dotyczy:  działki nr 318,     Uwaga     Uwaga została rozstrzygnięta 



255. 06.10.2014 objęcia działek terenami 
budowlanym MRj –zgodnie ze 
Studium 

319 
Janowice 

uwzględniona 
z zastrzeżeniem 

jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 

 256.  
256. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
braku akceptacji projektowanej 
drogi KDD 

 działka nr 329 
Chorągwica 

 27MN, 64KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwagi nie uwzględnia się. 
Wyznaczony układ 
komunikacyjny jest 
niezbędny dla obsługi nowo 
wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę. Projekt planu 
utrzymuje układ 
komunikacyjny wyznaczony 
w planie obowiązującym. 

 257.  
257. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na budowlana zgodnie 
z obowiązującym Studium 

 działka 
nr 143/2 

Chorągwica 

 6R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 



zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 258.  
258. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Dopuszczeni zabudowy zgodnie 
z obowiązującym planem 

 działka nr 34/4 
Chorągwica 

 1ZPz     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
80 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 259.  
259. 

 
04.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczeni 13ar działki z rolnej na 
budowlaną, na gruncie IV kategorii 

 działka nr 288 
Podstolice 

 38R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 



m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 260.  
260. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki nr 63 na cele 
budowlane, zgodnie ze Studium – 
w wyniku modernizacji ewidencji 
gruntów działka nr 63 została 
sklasyfikowana jako LzIV. 

 działka nr 63 
Grajów 

 107ZL  Uwaga 
uwzględniona 

      

 261.  
261. 

 
07.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany zapisu projektu planu w §6 
pkt 16 z: 
„wysokość budynku – należy przez 
to rozumieć określenie 
maksymalnego pionowego wymiaru 
budynku, zgodnie z przepisami 
odrębnymi ” 
 
na 
„wysokość budynku – należy przez 
to rozumieć wysokość, o której 
mowa w przepisach odrębnych 
z zakresu warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” 
 
czyli bezpośrednie odwołanie do §6 
Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie – który definiuje 
wysokość budynku. 

 działka nr 508/70 
Raciborsko 

 Ustalenia projektu planu  Uwaga 
uwzględniona 

      

 262.  
262. 

 
07.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przekazania załącznika do pisma 
z dnia 04.09.2014 – dotyczącego 
rejestru gruntów 

 działka 
nr 291/1 
Janowice 

 186R  -  -  Pismo nie stanowi uwagi 
w rozumieniu przepisów 
art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdyż 
nie dotyczy projektu planu 
podlegającej wyłożeniu do 
publicznego wglądu. 

 263.  
263. 

 
07.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Nieprzekształcania części działki 

 działka 
nr 323/6 

 224MN     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego studium, 



323/6 na budowlana, tj. 
pozostawienia jak dotychczas jako 
część rolną – ze względu na 
ukształtowanie działki 

Gorzków  działka zlokalizowana jest 
w obszarze zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej 
intensywnosci z przewagą 
zabudowy zagrodowej MRj. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

 264.  
264. 

 
07.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działek na 
budowlane 

 działki nr 382/2, 
387 

Janowice 

 342MN, 182R, 251Z, 181R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
w zakresie działki 

nr 387 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w zakresie działki nr 
382/2 

 Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowana w uwadze 
działka nr 387 zostanie 
przeznaczona na cele 
budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren działki nr 387 otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 



osuwisk. 
Działka nr 382/2, zgodnie 
z ustaleniami Studium, 
zostanie utrzymana jako teren 
zieleni nieurządzonej – 
uwaga w tym zakresie 
pozostaje nieuwzględniona. 

 265.  
265. 

 
07.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przywrócenia i poszerzenia pasa 
budowlanego – zgodnie ze Studium 

 działka nr 363 
Byszyce 

 141R,182Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą, 
w przeważającej części, 
otrzyma przeznaczenie jako 
„teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 266.  
266. 

 
07.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całej działki pod 
zabudowę 

 działka nr 31/2 
Grajów 

 89MN,65R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 
w kierunku zachodnim, o ok. 
47m. 



Zastrzeżenie odnosi się do 
tego, że: 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- pozostała część działki 
pozostaje w terenie rolnym. 
 
Informuje się, iż grunt klasy 
IVa w granicach działki 
zlokalizowany jest 
w znacznej odległości od 
terenów zabudowy 
i oddzielony jest gruntami 
klasy I- III co uniemożliwia 
jego obsługę komunikacyjną 
i przeznaczenie na cele 
budowlane. 
 

 267.  
267. 

 
06.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia terenu rolnego na 
działki budowlane w całości lub 
w części 80ar 

 działka nr 22 
Dobranowice 

 32MN, 40R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Do przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 13 maja 
2014r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 268.    *  Uwaga dotyczy:  działki nr 209/1  7R, 6Z, 63KDD, 62KDD     Uwaga  Zgodnie z ustaleniami 



268. 07.10.2014 Zmiany w całości działek nr 209/1 
i 209/2 z terenu zieleni 
nieurządzonej 6Z oraz terenu 
rolnego 7R na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN 

i 209/2 
Chorągwica 

nieuwzględniona obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działki 
zlokalizowane są poza 
terenami wskazanymi pod 
zabudowę. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 269.  
269. 

 
08.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
usunięcia z projektu planu terenu 
pod urządzenia wodociągowe 2W 

 działka nr 182/2 
Raciborsko 

 194MN, 2W  Uwaga 
uwzględniona 

      

 270.  
270. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 381/6 Gorzków 

 115Z, 83ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działki 
zlokalizowane są poza 
terenami wskazanymi pod 
zabudowę. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 271.  
271. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki rolnej 
klasy IVa na budowlaną, zgodnie ze 
Studium 

 działka nr 
290 Byszyce 

 144R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 272.  
272. 

 
08.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
1) przeznaczenia działek, 
zlokalizowanych przy drodze 
gminnej na budowlane, w całości lub 
w części, 
 
 
 
 

 działki nr 335, 
332, 

328 Podstolice 

 205R  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
w zakresie działek nr 

335 i 328 
 

 
1) Uwaga 
nieuwzględniona 
w zakresie działki nr 
332 
 
 
 
 

 1) Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy w części 
zachodniej działki nr 
335 i 328. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
tego , że: 
- część zachodnia działek 
zlokalizowana jest w terenie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)ponownego rozważenia kwestii 
osuwiskowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Uwaga 
nieuwzględniona 

osuwiska nieaktywnego, 
w związku z powyższym 
teren poszerzony otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
 
Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki nr 332z 
terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 



uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 
 
2) Na obszarze objętym 
planem znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 
 

 273.  
273. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) przeznaczenia całej działki nr 
338/5 , w pasie ochronnym od 
cmentarza, na budowlaną, 
2) przeznaczenia działek nr 336, 
292, w całości lub w części na 
budowlane, wzdłuż drogi gminnej 

 działki nr 338/5, 
336, 292 

Podstolice 

 1) 161MN, 4ZI 
 
 
 

2) 205R 

 1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 



 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
 
2) Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 
 

 274.  
274. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) likwidacji przeznaczenia działki 
nr 145/1 pod cmentarz, 
2) braku informacji właścicieli 
o nanoszeniu dróg przez działki 

 działka 
nr 145/1 

Podstolice 

 1ZC  1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Uwaga w zakresie 
likwidacji terenu cmentarza 
w granicach działki nr 145/1 
pozostaje uwzględniona. 
 
2) Zgodnie z ustawą 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym podczas 
procedury sporządzania planu 
miejscowego właściciel może 
zapoznać się z rozwiązaniami 
planistycznymi podczas 
wyłożenia projektu planu do 
publicznego wglądu. 

 275.    *  Uwaga dotyczy:  działki nr 406/2  164MN, 203R  Uwaga     Uwaga została rozstrzygnięta 



275. 08.10.2014 przekwalifikowania działek na 
budowlane do wysokości osuwiska 

i 407/2 Podstolice uwzględniona 
z zastrzeżeniem 

jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 276.  
276. 

 
08.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
likwidacji drogi dzielącej działki 

 działki nr 32/2, 
77/7 Raciborsko 

 188MN,189MN,KDW,160ZL  Uwaga 
uwzględniona 

      

 277.  
277. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
prośby o zaprojektowanie drogi 
dojazdowej do działki nr 12 – 
składający uwagę proponuje 
przeprowadzenie drogi po działce nr 
11/6 

 działki nr 11,12 
Raciborsko 

 185MN  Uwaga 
uwzględniona 

    
 
Dotychczasowa działka nr 
11 zgodnie z danymi na 
podkładzie mapowym została 
podzielona na działki nr 11/1, 
11/2, 11/3, 11/4, 11/5 i 11/6. 

 278.  
278. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka nr 71/3 
Chorągwica 

 2MN,4R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 279.  
279. 

 
08.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
przekształcenia działki w całości na 

 działka nr 173/3 
Chorągwica 

 8MN,5R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 



działkę budowlaną i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 



z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 280.  
280. 

 
07.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
włączenia działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

 działka nr 483 
Janowice 

 314MN,175R,28KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 



w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 281.  
281. 

 
08.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki na 
działkę budowlaną, mieszkaniową 
w całości 

 działka nr 317 
Byszyce 

 294MN, 180Z,10KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 



w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 282.  
282. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia działki 
w całości na obszar przeznaczony 
pod zabudowę jednorodzinną 

 działka nr 371 
Raciborsko 

 141MN,82R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 283.  
283. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) zmiany przeznaczenia działki na 
obszar pod zabudowę jednorodzinną 
– w części gruntu klasy ŁIV, 
zgodnie z załącznikiem graficznym, 
2) likwidacji strefy KDW, która 
w rzeczywistości stanowi teren 
zalesiony 

 działka nr 151 
Dobranowice 

 81MN,31Z  1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

    
 
 
 
Informuje się, iż na dołączonym 
załączniku graficznym 
nie zaznaczono części działki 
objętej uwagą. Rozpatrzenie 



uwagi odnosi się do gruntów 
klasy IV. 

 284.  
284. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
nakreślenia drogi do działki 93/2 
przez działki 93/1 i 79 

 działki nr 93/1, 
93/2, 79 
Byszyce 

 280MN, 56ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie 
wyznaczenia drogi pozostaje 
nieuwzględniona. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
ustaleń projektu planu, 
według których w terenach 
MN możliwa jest lokalizacja 
dróg nie wydzielonych na 
rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi. 

 285.  
285. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia gruntów 
z terenów rolnych na tereny 
przeznaczone pod budownictwo 
jednorodzinne 

 działki nr 477/3, 
477/2 

Raciborsko 

 142MN,81R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 286.  
286. 

 
08.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działek 926B1-

 działki nr 926 
Koźmice Wielkie 

 269MN,156R  Uwaga 
uwzględniona 

      



B4 klasy RIVa na teren budowlany 

 287.  
287. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
braku zgody na projektowana drogę 
dojazdową wzdłuż granicy działki 
50/1 i 49/1, przecinającą działkę 
46/5 

 działka nr 46/5 
Jankówka 

 120MN,98ZL, 
KDW 

 Uwaga 
uwzględniona 

      

 288.  
288. 

 
07.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
włączenia działki do terenów 
budowlanych 

 działka nr 475 
Byszyce 

 188Z  Uwaga 
uwzględniona 

      

 289.  
289. 

 
07.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
braku zgody na przekształcenie 
prywatnej drogi 94/7 i 94/11 na 
planowaną drogę w projekcie 
zagospodarowania przestrzennego 

 działki nr 94/5, 
94/9, 94/7, 94/10, 
94/11 Chorągwica 

 4MN,5Z,58KDD  Uwaga 
uwzględniona 

      

 290.  
290. 

 
07.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
braku zgody na przekształcenie 
prywatnej drogi 94/7 na planowaną 
drogę w projekcie 
zagospodarowania przestrzennego 

 działki nr 94/6, 
94/8, 94/7 

Chorągwica 

 4MN,5Z,58KDD 61KDD  Uwaga 
uwzględniona 

      

 291.  
291. 

 
07.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia działki 
z rolnej na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 działka nr 15/3 
Gorzków 

 138R,40KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 30 kwietnia 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 292.  
292. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
braku zgody na projektowana drogę 
dojazdową wzdłuż granicy działki 
50/1 i 49/1, przecinającą działkę 

 działka nr 46/5 
Jankówka 

 120MN,98ZL, 
KDW 

 Uwaga 
uwzględniona 

      



46/5 

 293.  
293. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki rolnej 
klasy IV a na budowlaną, zgodnie ze 
Studium 

 działka nr 
1043 Koźmice 

Wielkie 

 152R,210Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
również gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka 

 294.  
294. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
oznaczenia działki jako budowlanej 
ze względu na klasę gruntu RIVa 
i brak przejawów form 
osuwiskowych i innych zjawisk 
geodynamicznych 

 działka nr 365/2 
Raciborsko 

 81R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 295.  
295. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) braku zgody na projektowana 
drogę dojazdową wzdłuż granicy 
działki 50/1 i 49/1, przecinającą 
działkę 46/5, 
2) prośby o zachowanie stanu 
dotychczasowego w zakresie 
lokalizacji drogi z uwagi na obecny 
stan prawny działki oraz ujęcie 
istniejącej drogi w planie 

 działka nr 46/5 
Jankówka 

 120MN,98ZL, 
KDW 

 1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 

2) Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
2) Uwaga w zakresie 
wyznaczenia na rysunku 
planu drogi pozostaje 
nieuwzględniona. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
możliwości lokalizacji 
w terenach zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN, 
lokalizacji niewydzielonych 
na rysunku planu dróg, 
w ramach przeznaczenia 
dopuszczalnego. 

 296.  
296. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przeznaczenia działki na teren 
zabudowy jednorodzinnej 

 działka nr 
296 Podstolice 

 38R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 



przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 297.  
297. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zwiększenia powierzchni 
przeznaczonej pod zabudowę 
jednorodzinną 

 działka nr 126 
Podstolice 

 178MN,207R, 277Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 
w kierunku wschodnim, o ok. 
23m. Zastrzeżenie dotyczy 
tego, że: 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- pozostała część działki 
pozostaje w terenie rolnym. 

 298.  
298. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia działki 
z terenu zieleni nieurządzonej Z na 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na osuwisku MNO 

 działka 
nr 228/1 

Koźmice Wielkie 

 238Z, 21KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 



Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 



dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 299.  
299. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania całej działki na 
budowlaną 

 działka nr 242 
Koźmice Wielkie 

 323MN, 179R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
Uwagą objęto działki nr 
242/3 i 242/2 – powstałe 
z podziału działki nr 242. 

 300.  
300. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działek na 
budowlane 

 działki nr 40, 271 
Dobranowice 

 40R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 13 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 



i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 301.  
301. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania na budowlaną 
chociaż połowy działki (6-7ar od 
strony dojazdowej drogi) 

 działka 
nr 296/5 

Dobranowice 

 33Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy również gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 



nierolnicze. 

 302.  
302. 

 
08.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działek 
z rolnych na budowlane 

 działki 
nr 209/1, 209/2 

Chorągwica 

 7R, 6Z, 62KDD, 63KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działki 
zlokalizowane są poza 
terenami wskazanymi pod 
zabudowę. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 303.  
303. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) wykreślenia z planu osuwiska 
275 jako sztucznie wymyślonego, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) przeznaczenia działki co najmniej 
w części na której postawiony jest 
budynek mieszkalny oraz ok. 10ar 
płaskiego, poziomego terenu na 
południe od budynku mieszkalnego 
jako MN, 
 
3) niekonsekwencji planu gdzie inne 
działki okoliczne o podobnym 
ukształtowaniu przeznaczone są jako 
MN 

 działka nr 270 
Dobranowice 

 22MNO,13R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 1) i 3) Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 1) i 3)  Na obszarze objętym 
planem znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w kartach rejestracyjnych 
oraz opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. W zaktualizowanej 
w 2013r. dokumentacji 
osuwiskowej przedmiotowy 
obszar został utrzymany jako 
osuwiskowy. 
Projekt planu w zakresie 
przeznaczenia terenów 
w obszarach osuwiskowych 
i poza nimi jest jednolity. 
2) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 



przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 304.  
304. 

 
09.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki na 
działkę budowlaną 

 działka nr 634 
Golkowice 

 219R  Uwaga 
uwzględniona 

      

 305.  
305. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 119/1 
Grajów 

 65R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą w części 
zachodniej otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 



- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą, 
w części wschodniej, dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze. 

 306.  
306. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wyrażenia zadowolenia z powodu 
zaplanowania drogi prowadzącej do 
działki - zaplanowana droga 
umożliwi dojazd do działki i jest 
dobrym rozwiązaniem 

 działka 
nr 193/2 

Jankówka 

 9KDD, 156ZL,95Z, 100R, 207MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 307.  
307. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Pozostawienia działki pod zabudowę 
mieszkaniową a nie jak jest 
w nowym planie zagospodarowania 
przestrzennego 

 działki nr 341/2, 
342/2 

Janowice 

 5UP, 2MNU, 17KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwagę w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne uznaje się za 
nieuwzględnioną. Zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium działki 
zlokalizowane są w obszarach 
zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywnosci 
z dopuszczeniem funkcji 
usługowej i obszarach 
zabudowy usługowej. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 



2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
zmiany przeznaczenia działek 
pod teren zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej 
MNU. 
W w/w terenie możliwa jest 
realizacja zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej, 
zabudowy usługowej, 
zabudowy mieszkaniowo 
jednorodzinnej, w ramach 
przeznaczenia 
podstawowego. 

 308.  
308. 

 
09.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Odrolnienia działki w całości lub 
w części, przylegającej do działki nr 
641 

 działka nr 640 
Podstolice 

 344MN, 190R, 12KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwagę w zakresie 
przeznaczenia części działki 
na cele budowlane uznaje się 
za uwzględnioną. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- poszerzony zostanie teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w części 
zachodniej działki w kierunku 
wschodnim, o ok. 20m, 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
-pozostała część działki 
pozostaje w terenie rolnym. 

 309.  
309. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działek rolnych 
na budowlane 

 działki nr 5/1, 
10,31 

Janowice 

 71MNO, 192R, 268Z, 13KDD, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
w zakresie działek nr 

5/1 i 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą (działka 
nr 5/1) otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w zakresie działki nr 31 

jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym; działka nr 
10 w projekcie planu 
wyłożonym do publicznego 
wglądu zlokalizowana była 
w terenie MNO, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 
Działka nr 31 zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium zlokalizowana jest 
w terenie zieleni. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 310.  
310. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki rolnej na 
budowlaną 

 działka 
nr 358/7 

Koźmice Wielkie 

 248MN, 132R,  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia części działki 
na budowlana pozostaje 
uwzględniona, w granicach 
gruntów klasy IV, tj. 
w południowo wschodniej 
części działki. Zastrzeżenie 
odnosi się do pozostałej 



części działki która pozostaje 
w terenach rolnych R, ze 
względu iż decyzją z dnia 
12.10.2012r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(dalej „Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. 

 311.  
311. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Powiększenia – w całości działki na 
budowlaną 

 działka nr 330 
Raciborsko 

 145MN, 84R, 1KDG, 80KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 312.  
312. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Powiększenia zakresu terenów 
budowlanych dla działki nr 596/2-
granice osuwiska oznaczonego na 
mapie są granicami 
prawdopodobnymi i nie stanowią 
terenów osuwiskowo czynnych, 
klasa gruntu spełnia warunki dla 
przekształcenia 

 działka 
nr 596/2 

Podstolice 

 196R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 



z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 
 

 313.  
313. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Powiększenia terenu budowlanego 
dla działki nr 596/1-granice 
osuwiska oznaczonego na mapie są 

 działka 
nr 596/1 

Podstolice 

 196R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 



granicami prawdopodobnymi 
i nie stanowią terenów osuwiskowo 
czynnych, klasa gruntu spełnia 
warunki dla przekształcenia 

odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 



zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 314.  
314. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
skorygowania przebiegu drogi 
49KDD tak aby w jak najmniejszym 
stopni ingerowała w działkę nr 186 – 
przesunięcia drogi w kierunku 
północnym 

 działka nr 185 
Jankówka 

 207MN, 102Z, 49KDD  Uwaga 
uwzględniona 

      

 315.  
315. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki nr 8/2 
z rolnej na budowlaną 

 działka nr 8/2 
Janowice 

 191R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 



osuwisk. 
 

 316.  
316. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) objęcia działki nr 296/5 pod 
tereny zabudowy jednorodzinnej 
MN, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) kwestii terenów zagrożonych 
występowaniem osuwisk, która 
powinna być rozpatrywana 
indywidualnie dla każdej działki 
budowlanej po sporządzeniu 
dokumentacji geologiczno - 
inżynierskiej 

 działka 
nr 296/5 

Dobranowice 

 33Z,  1) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

    1) Uwaga została 
rozstrzygnięta jako 
„uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy również gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze. 
 
2) Zgodnie z ustaleniami 



projektu planu w strefach 
buforowych należy 
wykonywać badania 
geologiczno – inżynierskie, 
które określą indywidualne 
zalecania dla każdej 
nieruchomości. 

 317.  
317. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) przeznaczenia działki na teren 
zabudowy jednorodzinnej MN, 
 
2) przesunięcia drogi wewnętrznej 
przebiegającej po terenie działki 
(wzdłuż wschodniej granicy) na 
teren działki sąsiedniej (nr 291/1) – 
ze względu iż działka nr 296/6 ma 
niewielkie wymiary, 
 
 
 
 
3) kwestii strefy buforowej dla 
terenów zagrożonych 
występowaniem osuwisk, która 
powinna być rozpatrywana 
indywidualnie dla każdej działki 
budowlanej po wykonaniu 
odwiertów i analizy geologicznej 
(przygotowaniu dokumentacji 
geologiczno - inżynierskiej) 

 działka 
nr 296/6 

Dobranowice 

 9MNO, KDW  
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 

3) Uwaga 
uwzględniona 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Uwagę uznaje się za 
nieuwzględnioną ze względu 
na zlokalizowanie działki 
w strefie buforowej od 
osuwiska. 
 
2) Wyznaczona w projekcie 
planu droga wewnętrzna 
zostanie usunięta w rejonie 
działki nr 296/6. Zastrzeżenie 
odnosi się do ustaleń projektu 
planu, zgodnie z którymi 
w terenach MNO możliwa 
jest lokalizacja 
niewyznaczonych na rysunku 
planu liniami 
rozgraniczającym dróg, które 
będą stanowić dojazd do 
działek. 
 
3) Zgodnie z ustaleniami 
projektu planu w strefach 
buforowych należy 
wykonywać badania 
geologiczno – inżynierskie, 
które określą indywidualne 
zalecania dla każdej 
nieruchomości. 

 318.  
318. 

 
09.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki, której 
część jest zakwalifikowana jako 
osuwisko, w całości na budowlaną 

 działka nr 157 
Byszyce 

 235MN, 150R, 170Z, 81ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie 
przeznaczenia całej części 
działki zlokalizowanej 
w granicach osuwiska na 
teren budowlany pozostaje 
nieuwzględniona. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- utrzymane zostaje 
przeznaczenie wschodniej 
części działki zlokalizowanej 
w terenie lasu ZL, 
- teren objęty uwagą, 
w zakresie gruntów klasy IV, 
poza terenem lasu, otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 



z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 319.  
319. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Powiększenia obszaru zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zagrodowej, o ok.10m w stronę 
południową 

 działka 
nr 318/5 
Grajów 

 98MN, 84Z, 113ZL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
południowa część działki 
położona jest w terenie 
zieleni. Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 320.  
320. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wykreślenia z działki osuwiska, 
które zostało na nią naniesione 

 działka 
nr 92/12 

Raciborsko 

 173MN, 10ZPz, 16KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w kartach rejestracyjnych 
oraz opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 



2013. W zaktualizowanej 
w 2013r. dokumentacji 
osuwiskowej przedmiotowy 
obszar został utrzymany jako 
osuwiskowy”. 
 
Ze względu na brak na 
podkładzie mapowym działki 
nr 92/11 – uwagę 
rozpatrzono dla działki nr 
92/8. 

 321.  
321. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wykreślenia z działki osuwiska, 
które zostało na nią naniesione 

 działka 
nr 92/11 

Raciborsko 

 173MN, 10ZPz, 16KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w kartach rejestracyjnych 
oraz opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. W zaktualizowanej 
w 2013r. dokumentacji 
osuwiskowej przedmiotowy 
obszar został utrzymany jako 
osuwiskowy”. 
 
Ze względu na brak na 
podkładzie mapowym działki 
nr 92/11 – uwagę 
rozpatrzono dla działki nr 
92/8. 

 322.  
322. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki - 
przynajmniej klasy IVa 

 działka 
nr 181/3 
Byszyce 

 296MN, 148R,  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części, zostanie 
przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 



Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. Informuje 
się, iż w części zachodniej 
działka zlokalizowana jest 
w terenie osuwiska 
aktywnego nr 364. 

 323.  
323. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki rolnej na 
cele budowlane 

 działka 
nr 1005/1 

Koźmice Wielkie 

 153R, 43ZL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwagę w zakresie 
przekwalifikowania działki na 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w części 
północno wschodniej 
i południowo wschodniej 
działki, uznaje się za 
uwzględnioną. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- zmiana w części 
południowo wschodniej 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- pozostała część działki 
pozostaje w terenach rolnych 
R. 

 324.  
324. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Pozostawienia drogi publicznej nr 
561072K w takim stanie jak 
dotychczas 

 droga publiczna 
561072K 
Byszyce 

 294MN, 146R, 174Z  Uwaga 
uwzględniona 

      

 325.  
325. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działek, tj. 
zwiększenie terenu budowlanego 

 działki 
nr 317/1, 317/2 

Koźmice Wielkie 

 254MN, 234Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego studium 
działka zlokalizowana jest 
w terenie zieleni. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 



naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 326.  
326. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
teren budowlany 

 działka nr 324 
Koźmice Wielkie 

 234Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego studium 
działka zlokalizowana jest 
w terenie zieleni. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 327.  
327. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania całej działki 
106/3 na działkę pod budownictwo 
jednorodzinne MRj 

 działka 
nr 106/3 

Jankówka 

 16UP, 167MN, 94Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu zieleni 
nieurządzonej Z na teren 
przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniowa jednorodzinną 
MN, zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
pozostawienia przeznaczenia 
części terenu pod zabudowę 
usługową UP. Zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium działka 
zlokalizowana jest w terenie 
usług publicznych i obszarze 
zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywności 
z przewagą zabudowy 
zagrodowej MRj. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 328.    *  Uwaga dotyczy:  działka nr 679  194R  Uwaga     Uwaga została rozstrzygnięta 



328. 10.10.2014 Przeznaczenia działki na budowlaną 
zgodnie ze Studium 

Podstolice uwzględniona 
z zastrzeżeniem 

jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w przeważającej części, 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- pozostawienia niewielkiej 
wschodniej części działki 
w terenie rolnym R. 
 

 329.  
329. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia terenu rolnego na 
teren pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

 działka nr 199 
Grajów 

 98MN, 51R, 52Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w części 
północnej i wschodniej 
działki. Zastrzeżenie dotyczy 
tego, że: 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 



wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- pozostała część działki 
pozostaje w terenie rolnym. 

 330.  
330. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia całości gruntów 
rolnych na terenie działki nr 391 na 
budowlane 

 działka nr 391 
Dobranowice 

 22R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
 
Uwagę rozpatrzono dla 
działki nr 391/1. 

 331.  
331. 

 
10.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania części rolnych 
działek na działki budowlane 

 działki nr 391/2 
i 391/3 

Dobranowice 

 22R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 



wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 332.  
332. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia na teren budowlany 
jak w Studium 

 działka nr 458 
Podstolice 

 359MN, 24MNO, 262Z, 28KDL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 333.  
333. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia na teren budowlany, 
wzdłuż drogi 

 działka nr 
461 Podstolice 

 198R, 28KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu. 
Wskazana w uwadze działka 
zlokalizowana jest w granicy 
osuwiska nr 203, w jego 
części aktywnej. W/w terenie 
zgodnie z zapisami karty 
rejestracyjnej nie dopuszcza 
się rozwoju terenu 
wskazanego pod zabudowę. 
 



Ze względu, iż w treści uwagi 
nie wskazano miejscowości 
w której zlokalizowana jest 
działka nr 461 – uwagę 
rozpatrzono dla działki nr 
461 położonej 
w Podstolicach. 

 334.  
334. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przywrócenia terenu zabudowy – jak 
w planie obowiązującym – do 
granicy osuwiska 

 działka nr 380 
Podstolice 

 18ZPz, 201R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą, w części 
południowo zachodniej, 
otrzyma przeznaczenie jako 
„teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- zmiana przeznaczenia 
terenu, w części północno 
wschodniej, objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 



zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
 

 335.  
335. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całej działki na teren 
budowlany 

 działka nr 289 
Podstolice 

 158MN, 56MNO, 38R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 
 
Ze względu, iż w treści uwagi 
nie wskazano miejscowości 
w której zlokalizowana jest 
działka nr 289 – uwagę 
rozpatrzono dla działki nr 



289 położonej 
w Podstolicach. 

 336.  
336. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia z usług 
publicznych na zabudowę 
mieszkaniową 

 działka nr 163 
Podstolice 

 2UP, 158MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 337.  
337. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną, tj. MN zabudowę 
mieszkaniowa jednorodzinną 

 działka nr 56/4 
Raciborsko 

 115R, 116R, 128Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze 
teren, w części północnej, 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- utrzymane zostanie 
przeznaczenie rolne 
południowej części działki. 

 338.  
338. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działek 
z terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na terenu zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej MNU 

 działki 
nr 647/1, 647/3, 

647/2 
Koźmice Wielkie 

 243MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 339.  
339. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przebiegu drogi , tj. 
zakończenia jej w połowie działki nr 
317/3 
oraz 
zmiany włączenia drogi (dz. nr 
317/6) z drogą powiatową według 
podziału geodezyjnego 

 działki 
nr 317/3, 317/6 

Koźmice Wielkie 

 254MN, 11MNU, KDW  Uwaga 
uwzględniona 

      

 340.  
340. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Odrolnienia całej działki 

 działka 
nr 219/4 
Janowice 

 327MN, 252Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 



w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 341.  
341. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na teren zabudowy 
produkcyjno – usługowej, 
umożliwiający rozwój zakładu 
i zwiększenia zatrudnienia – na 
terenie działki znajdują się istniejące 
budynki magazynowo - produkcyjne 

 działka 
nr 249/3 

Koźmice Wielkie 

 323MN, 22KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia na teren 
produkcyjno – usługowy. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę usługową. 
 

 342.  
342. 

 
10.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Rozszerzenia terenu budowlanego 
na cała działkę nr 639 lub 
powiększenie linii granicznej 
terenów budowlanych do 100m od 
drogi 

 działka nr 639 
Podstolice 

 344MN, 190R, 12KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwagę w zakresie 
przeznaczenia części działki 
na cele budowlane uznaje się 
za uwzględnioną. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- poszerzony zostanie teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN w części 
zachodniej działki w kierunku 
wschodnim, o ok. 20m, 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 



wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
-pozostała część działki 
pozostaje w terenie rolnym. 

 343.  
343. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec zmiany 
klasyfikacji połowy powierzchni 
działki na tereny zieleni 
nieurządzonej 6Z, niezgodnie 
z ustaleniami Studium i zmiany na 
teren zabudowy jednorodzinnej 

 działka 
nr 168 

Chorągwica 

 5R, 6Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 



budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 344.  
344. 

 
10.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu i rezygnacji wobec 
wyznaczenia przebiegu drogi 
KDD69 wzdłuż północnej granicy 
działki nr 530/2 – składający uwagę 
proponuje wyznaczenie drogi 
w planie w taki sposób aby droga 
KDD69 zakończyła się na granicy 
działek nr 530/2, 530/1 i 533. 

 działka 
nr 530/2 
Grajów 

 54MN, 13MNU, 69KDD  Uwaga 
uwzględniona 

    Z projektu planu usunięta 
zostanie droga dojazdowa 
w rejonie działki nr 530/2. 

 345.  
345. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Sprzeciwu wobec zaznaczenia 
w nowym planie terenu zagrożonego 
osuwiskiem na działce nr 551, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) sprzeciwu wobec zaplanowanej 
drogi z działki nr 551 

 działka 
nr 551 

Podstolice 

 351MN, 60MNO, KDW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Na obszarze objętym 
planem znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 
Według powyższych 
materiałów zabudowa 
w terenach zagrożonych 
występowaniem osuwisk 
może być dopuszczona po 
wcześniejszym wykonaniu 
dokumentacji geologiczno 
inżynierskiej. W związku 
z powyższym utrzymuje się 
dotychczasowe 
przeznaczenie. 



 346.  
346. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia działki do terenów 
budowlanych z oznaczeniem MNO- 
tzn. z możliwością ich zabudowy po 
wykonaniu ekspertyzy geologiczno 
– inżynierskiej jaka jest wymagana 
dla terenów osuwisk nieaktywnych 
oraz włączenia do terenów MN 
wzdłuż drogi nr 320/2 

 działka 
nr 320/7 

Raciborsko 

 81R, 18KDL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem 
MNO, południowo 
wschodniej części działki nr 
320/7, w granicach gruntów 
klasy IV. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
tego że: 
- w terenie zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- pozostawienia pozostałej 
części działki w terenach 
rolnych; informuje się, iż do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 



gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 347.  
347. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia na budowlaną 
pozostałej części działki – zgodnie 
z załącznikiem graficznym 

 działka 
nr 366/1 

Raciborsko 

 82R, 18KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 348.  
348. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całej działki lub jej 
części na budowlaną 

 działka 
nr 366/2 

Raciborsko 

 82R, 18KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 349.  
349. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Ponownej weryfikacji osuwiska na 
działce 

 działka 
nr 325/1 

Raciborsko 

 144MN, 85R  Uwaga 
uwzględniona 

    Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 
W zaktualizowanej w 2013r. 
dokumentacji osuwiskowej 
przedmiotowy obszar został 
utrzymany jako osuwiskowy. 

 350.  
350. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Ponownej weryfikacji osuwiska na 
działce 

 działka 
nr 325/2 

Raciborsko 

 85R  Uwaga 
uwzględniona 

    Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 
W zaktualizowanej w 2013r. 
dokumentacji osuwiskowej 



przedmiotowy obszar został 
utrzymany jako 
osuwiskowy”. 

 351.  
351. 

 
13.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
dodania w 20 punktu o treści: 
”w przypadku likwidacji czynnych 
otworów gazowych lub zmiany ich 
przeznaczenia, dopuszcza się 
zabudowę w odległości mniejszej 
niż 50m od tego otworu pod 
warunkiem uzyskania uzgodnienia 
z właścicielem odwiertu (dysponent 
sieci gazowej)” 

 działka nr 48/4 
Gorzków 

 316MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 352.  
352. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany projektowanego 
przeznaczenia i warunków 
zagospodarowania działek: 
1) dla działki nr 582 z terenu 288Z 
na: w części teren pod zabudowę 
mieszkaniowa jednorodzinną a w 
pozostałym zakresie na tereny 
rolnicze, 
 
2) dla działki nr 
495 o projektowanym przeznaczeniu 
186R: wyłącznie zakazu lokalizacji 
nowej zabudowy z par. 38 ust. 4 pkt 
1 projektu planu względnie 
zwiększenie dopuszczonej 
w ust. 4 pkt 2 tego przepisu 
możliwości powiększenia 
powierzchni użytkowej istniejących 
budynków mieszkalnych do 70% 
oraz dopuszczenie tego zwiększenia 
powierzchni użytkowej obiektów 
mieszkaniowych już istniejących 
także dla budynków 
zlokalizowanych w obszarach 
osuwisk nieaktywnych; 
dopuszczenie lokalizacji zabudowy 

 działki nr 582, 
495 Podstolice 

 186R, 197R, 288Z  
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
działka nr 582 zlokalizowana 
jest w terenie zieleni. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2) uwaga w zakresie 
dopuszczenia lokalizacji 
zabudowy w granicach 
działki nr 495 pozostaje 
uwzględniona. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 



m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- uwzględnienie uwagi, 
w zakresie m.in. możliwości 
powiększenia powierzchni 
użytkowej istniejących 
budynków mieszkalnych, 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 353.  
353. 

 
13.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
braku zgody na drogę 59 KDD – 
składający uwagę proszą o usunięcie 
drogi z projektu planu 

 działki 
nr 342/2, 342/3 

Mietniów 

 20MN, 20KDL, 56KDD  Uwaga 
uwzględniona 

      

 354.  
354. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekształcenia działki na 
budowlaną 

 działka nr 331 
Podstolice 

 205R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 
17 października 2013r. 
Minister odmówił wyrażenia 
zgody dla określonych w tej 
decyzji gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 



uchwały o planie w całości 
lub w części. 
 

 355.  
355. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania pozostałej 
części działki na budowlaną 

 działka nr 204 
Gorzków 

 216MN, 107Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 356.  
356. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania pozostałej 
części działki na budowlaną 

 działka nr 616 
Raciborsko 

 125MN, 73Z, 103ZL, 54KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia części działki 
uznaje się za 
nieuwzględnioną. 
Przeznaczenie terenu pod 
zieleń nieurządzoną Z oraz 
teren lasu ZL jest zgodne 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium. Uwzględnienie 
uwagi spowodowałoby 
niezgodność projektu planu 
z ustaleniami Studium, a tym 
samym naruszenie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 357.  
357. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przeznaczenia działki pod zabudowę 
jednorodzinną w części poza 
obszarem dla którego została 
ustanowiona służebność przesyłu na 
rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Krakowie 

 działka 
nr 846/1 

Koźmice Wielkie 

 133R, 159Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 



oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 



budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 
 

 358.  
358. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekształcenia działki na 
budowlaną 

 działka nr 337 
Podstolice 

 205R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia terenu 
zabudowy w części 
zachodniej działki. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
-powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- ponadto część zachodnia 
działki zlokalizowana jest 
w terenie osuwiska 
nieaktywnego, w związku 
z powyższym teren 
poszerzony otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 



analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- pozostała część działki 
pozostaje w terenie rolnym ze 
względu iż do przeznaczenia 
na cele nierolnicze gruntów 
rolnych klas I –III konieczne 
jest uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 
lub w części. 
 

 359.  
359. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) wyjaśniania oznaczenia terenu 
ZPz na obszarze osuwiska 
nieaktywnego – w treści ustawy jest 
tylko na obszarze osuwiska 
aktywnego i okresowo aktywnego, 
2)pozostawienia terenu działki jako 
terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN lub MNO 

 działka nr 46 
Chorągwica 

 1ZPz, 1Z, 150ZL     1) i 2) Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 1) i 2) Uwaga w zakresie 
zmiany przeznaczenia terenu 
pozostaje nieuwzględniona. 
Zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 17 kraty 
rejestracyjnej osuwiska nr 
80 teren osuwiska należy 
wyłączyć z zabudowy. 

 360.  
360. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia działki pod 
zabudowę jednorodzinną 

 działka nr 185 
Chorągwica 

 6R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 



znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 



edycji planu miejscowego. 
 

 361.  
361. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki 
w całości na budownictwo 
jednorodzinne 

 działka nr 
212 Chorągwica 

 8MN, 6R, KDW     Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 



wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 
 
 

 362.  
362. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki, 
w możliwie jak największej części, 
na budowlaną 

 działka nr 
397 Janowice 

 181R, 251Z, 28ZL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 



konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- utrzymane zostanie 
przeznaczenie terenu w części 
północno zachodniej działki 
pod teren lasu ZL i zieleni 
nieurządzonej. 

 363.  
363. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki na 
budowlaną 

 działka nr 245 
Janowice 

 186R, 6ZI     Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest 
w przeważającej części 
w terenie zieleni izolacyjnej 
ZI oraz w pasie izolacyjnym 
teren cmentarza o szerokości 
50m. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 364.  
364. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki 
w całości na budowlaną 

 działka nr 352/7 
Janowice 

 332MN, 185R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
również gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 



 365.  
365. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
zmiany przeznaczenia działki na 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 działka nr 180 
Podstolice 

 158MN, 3ZI     Uwaga 
nieuwzględniona 

 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zachodnia 
część działki zlokalizowana 
jest w terenie zieleni 
izolacyjnej od cmentarza oraz 
w pasie izolacyjnym teren 
cmentarza o szerokości 50m. 
W/w terenie zakazane jest, 
zgodnie z przepisami 
odrębnymi, lokalizowanie 
budynków mieszkalnych, 
zakładów produkujących 
artykuły żywności, zakładów 
żywienia zbiorowego bądź 
zakładów przechowujących 
artykuły żywności oraz 
studni, źródeł i strumieni 
służących do czerpania wody 
do picia i potrzeb 
gospodarczych. 
Ponadto przeznaczenie terenu 
jest zgodne z ustaleniami 
Studium. 

 366.  
366. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekształcenia działki z rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 365 
Dobranowice 

 31Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
w przeważającej północno 
zachodniej części zostanie 
przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że zmiana 
przeznaczenia terenu objętego 
uwagą dotyczy w części 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 
Pozostała część działki 
pozostaje w terenie zieleni 
nieurządzonej Z. 

 367.    *  Uwaga dotyczy:  działka  186R  Uwaga     Uwaga została rozstrzygnięta 



367. 13.10.2014 przekwalifikowania działki, 
w całości, z rolnej na budowlana, 
pod budownictwo mieszkaniowej 
jednorodzinne 

nr 310/3 
Janowice 

uwzględniona 
z zastrzeżeniem 

jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 368.  
368. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działek, 
w całości, z rolnych na budowlane, 
pod budownictwo mieszkaniowej 
jednorodzinne 

 działki nr 311/5, 
311/7, 310/2 

Janowice 

 186R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 



planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 369.  
369. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki 
w całości na budowlaną 

 działka nr 230/1 
Dobranowice 

 40MN, 92R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie poszerzenia teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 
w kierunku wschodnim. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- powyższa zmiana 
przeznaczenia terenu dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- utrzymane zostaje 
przeznaczenie na teren rolny 
na fragmencie działki po 
stronie wschodniej. 

 370.  
370. 

 
13.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
przeznaczenia terenu pod zabudowę 

 działka nr 160/1 
Jankówka 

 215MN, 105R, 13KDL  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 



zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 371.  
371. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) rozszerzenia terenu MNU na całą 
powierzchnię działki, 
2) określenia poziomu zabudowy 
terenu w 30%, 
3) ustalenia dla w/w terenu 
wskaźnika terenu biologicznie 
czynnego nie wyższego niż 40%, 

 działka nr 343/3 
Raciborsko 

 145MN, 14MNU  1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 

2) i 3) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
2) Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie określenia 
poziomu zabudowy terenu, ze 
względu iż w projekcie planu 
określa się wskaźnik 
dopuszczalnej powierzchni 
zainwestowania (§6 ust. 1 pkt 
13). 
3) Ustalenia projektu planu 
w zakresie wskaźnika terenu 
biologicznie czynnego są 
zgodne z ustaleniami Studium 
– w związku z powyższym 
uwagi nie uwzględnia się. 

 372.  
372. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) rozszerzenia terenu MNU na całą 
powierzchnię działki, 
2) określenia poziomu zabudowy 
terenu w 30%, 
3) ustalenia dla w/w terenu 
wskaźnika terenu biologicznie 
czynnego nie wyższego niż 40%, 

 działka nr 343/3 
Raciborsko 

 145MN, 14MNU  1) Uwaga 
uwzględniona 

 
 

2) i 3) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
2) Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie określenia 
poziomu zabudowy terenu, ze 
względu iż w projekcie planu 
określa się wskaźnik 
dopuszczalnej powierzchni 
zainwestowania (§6 ust. 1 pkt 
13). 
3) Ustalenia projektu planu 
w zakresie wskaźnika terenu 
biologicznie czynnego są 
zgodne z ustaleniami Studium 
– w związku z powyższym 
uwagi nie uwzględnia się. 

 373.  
373. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
wyłączenia działki z obszarów 
osuwiskowych 

 działka nr 516/22 
Raciborsko 

 19MNO     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwagę w zakresie 
wyłączenia działki z obszaru 
osuwiskowego uznaje się za 
nieuwzględnioną. 
Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 



mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. ” 
Rejestracja osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenie 
miasta i gminy Wieliczka 
w skali 1 : 10 000 wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. W zaktualizowanej 
w 2013r. dokumentacji 
osuwiskowej przedmiotowy 
obszar został utrzymany jako 
osuwiskowy. 

 374.  
374. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przeznaczenia działek na budowlane 
w całości 

 działki nr 590, 
615 

Golkowice 

 76MNO, 221R, 1KDD  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 



- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
w zakresie działki nr 
615 dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze. 
 

 375.  
375. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania całej działki 
z rolnej na budowlaną 

 działka nr 352 
Mietniów 

 20MN, 76R, 20KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 



w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 376.  
376. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
uwzględnienia części działki jako 
budowlanej – do linii zabudowy na 
działce sąsiedniej 

 działka nr 152 
Janowice 

 189R, 255Z, 1WZ, KDW     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 



uchwały o planie w całości 
lub w części. 

 377.  
377. 

 
13.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 486/13 
Podstolice 

 186R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 



wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 378.  
378. 

 
13.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działki rolnej na 
budowlaną 

 działka nr 486/13 
Podstolice 

 186R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 



uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 379.  
379. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
przekwalifikowania działek rolnych 
na budowlane 

 działki nr 272, 
274 

Dobranowice 

 29Z  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 



były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk, 
- zachodnia części działki nr 
274, zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium, 
pozostanie w terenie zieleni 
nieurządzonej Z.. 

 380.  
380. 

 
13.10.2014 

 * 
 Uwaga dotyczy: 
wykreślenia drogi 75KDD biegnącej 
przez działkę nr 86 

 działka nr 86 
Grajów 

 85MN, 86MN, 15MNO, 75KDD  Uwaga 
uwzględniona 

      

 381.  
381. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki w całości lub 
w części jako teren zabudowy 
usługowej 

 działki nr 492, 
491/1 

Byszyce 

 186Z, 3KDZ     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka działka 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 382.  
382. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania gruntów rolnych 
na budowlane 

 działka nr 46/2 
Byszyce 

 179MN, 39R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 



jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 383.  
383. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki z rolnej 
na budowlaną 

 działka nr 594 
Golkowice 

 221R,  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że: 
- zmiana przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka, 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 



z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 384.  
384. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Włączenia działki nr 48 do terenów 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową 

 działka nr 48 
Raciborsko 

 116R, 39KDD     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki 
z terenów rolnych na 
mieszkaniowe. Do 
przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych 
klas I –III konieczne jest 
uzyskanie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Decyzją z dnia 29 maja 
2013r. Minister odmówił 
wyrażenia zgody dla 
określonych w tej decyzji 
gruntów rolnych, 
obejmujących m.in. działki 
będące przedmiotem uwagi. 
W tej sytuacji teren ten 
nie może zostać 
przeznaczony pod zabudowę, 
gdyż naruszałoby to ustawę 
o planowaniu przestrzennym 
i ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w 
konsekwencji groziłoby 
stwierdzeniem nieważności 
uchwały o planie w całości 



lub w części. 

 385.  
385. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia w planie na teren 
budowlany 1ha gruntu - w celu 
realizacji kompleksu 
agroturystycznego z prowadzeniem 
zajęć z hipoterapii 

 działki nr 149, 
155 

Gorzków 

 197MN, 134Z, 161ZL 
 

 Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga uwzględniona 
w zakresie zmiany 
przeznaczenia przeważającej 
części działki 
nr 149, zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium. 
Zastrzeżenie odnosi się do: 
- utrzymania przeznaczenia 
terenu ZL, 
tj. lasu jak w wyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie 
planu w granicach działki nr 
155 i 149, 
- zmiany przeznaczenia 
terenu objętego uwagą 
dotyczy również gruntów klas 
chronionych (I-III) i z tego 
względu wymagać będzie 
zgody właściwego organu 
(Ministra Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 386.  
386. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowanie działki 
w całości na budowlaną 

 działka nr 185 
Sygneczów 

 poza obszarem planu  -  -  Pismo nie stanowi uwagi 
w rozumieniu przepisów 
art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdyż 
nie dotyczy projektu planu 
podlegającej wyłożeniu do 
publicznego wglądu. 
Wskazana w uwadze działka 
położona jest w granicach 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka – obszar B. 

 387.  
387. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki na 
budowlana 

 działka nr 46/1 
Podstolice 

 poza obszarem planu  -  -  Pismo nie stanowi uwagi 
w rozumieniu przepisów 
art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdyż 
nie dotyczy projektu planu 
podlegającej wyłożeniu do 
publicznego wglądu. 
Wskazana w uwadze działka 
położona jest w granicach 
miejscowego planu 



zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka – obszar B. 

 388.  
388. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki na 
budowlana 

 działka nr 4/5 
Janowice 

 70MNO, 192R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 389.  
389. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekwalifikowania działki 
w całości 
z rolnej na budowlaną, 
z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniowa jednorodzinną 

 działka 
nr 310/1 
Janowice 

 186R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony na cele 
budowlane. Zastrzeżenie 
dotyczy tego, że: 
- teren objęty uwagą otrzyma 
przeznaczenie jako „teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 



z ograniczonym rozwojem” 
(MNO), gdzie dopuszczona 
jest zabudowa na warunkach 
określonych w projekcie 
planu a wynikających 
z położenia wnioskowanej 
działki (działek) w obszarze 
osuwiskowym, 
- opracowane karty 
rejestracyjne osuwisk, które 
były podstawą rozpatrzenia 
uwagi, są obecnie 
przedmiotem analiz 
dokonywanych przez 
Państwowy Instytut 
Geologiczny (pod kątem 
m.in. możliwości 
zabezpieczenia osuwiska oraz 
wytycznych do sposobu 
i rodzaju zagospodarowania 
obszaru osuwiska); wyniki 
analiz mogą spowodować 
konieczność zmiany projektu 
planu w zakresie obszarów 
osuwisk. 

 390.  
390. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Poszerzenia terenów zabudowy 
mieszkaniowej o działkę nr 147 

 działka nr 147 
Chorągwicy 

 8MN, 6R  Uwaga 
uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

    Uwaga została rozstrzygnięta 
jako „uwzględniona 
z zastrzeżeniem”. 
Uwzględnienie oznacza, że 
wnioskowany w uwadze teren 
zostanie przeznaczony 
w skorygowanym projekcie 
planu na cele budowlane. 
Zastrzeżenie dotyczy tego, że 
zmiana przeznaczenia terenu 
objętego uwagą dotyczy 
gruntów klas chronionych (I-
III) i z tego względu 
wymagać będzie zgody 
właściwego organu (Ministra 
Rolnictwa I Rozwoju Wsi) na 
przeznaczenie gruntu na cele 
nierolnicze, o wydanie której 
wystąpi ze stosownym 
wnioskiem Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

 391.  
391. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
1) Sprzeciwu wobec zaznaczenia 
w nowym planie terenu zagrożonego 
osuwiskiem na działce 550/2 
i usunięcia osuwiska z terenu 
działki, 

 działka 
nr 550/2 

Podstolice 

 350MN, 61MNO, KDW  
 
 
 
 
 

 1) Uwaga 
nieuwzględniona 

 1) Na obszarze objętym 
planem znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu pn. 
”Rejestracja osuwisk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) usunięcia z terenu działki drogi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uwaga 
uwzględniona 

i terenów zagrożonych na 
terenie miasta i gminy 
Wieliczka w skali 1 : 10 000 
wraz z wykazaniem ich 
stopnia aktywności”, 
sporządzonym dla miasta 
i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. 
Według powyższych 
materiałów zabudowa 
w terenach zagrożonych 
występowaniem osuwisk 
może być dopuszczona po 
wcześniejszym wykonaniu 
dokumentacji geologiczno 
inżynierskiej. W związku 
z powyższym utrzymuje się 
dotychczasowe 
przeznaczenie. 

 392.  
392. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 486/13 
Podstolice 

 186R     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 
planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 



drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 
uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 393.  
393. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec zmiany 
przeznaczenia terenu z terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MRj na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z ograniczonym 
rozwojem MNO i wyznaczeniem 
osuwiska nr 194, bez wykonania 
odwiertów geologicznych 

 działka 
nr 274/4 

Podstolice 

 56MNO     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Na obszarze objętym planem 
znajdują się obszary 
zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych wykazane 
w opracowaniu 
pn. ”Rejestracja osuwisk 
i terenów zagrożonych na 
terenie miasta i gminy 
Wieliczka w skali 1 : 10 000 
wraz 
z wykazaniem ich stopnia 
aktywności”, sporządzonym 
dla miasta i gminy Wieliczka 
i zaktualizowanym w roku 
2013. W zaktualizowanej 
w 2013r. dokumentacji 
osuwiskowej przedmiotowy 
obszar został utrzymany jako 



osuwiskowy. 
Według powyższych 
materiałów zabudowa 
w terenach osuwisk 
nieaktywnych może być 
dopuszczona po 
wcześniejszym wykonaniu 
dokumentacji geologiczno 
inżynierskiej. W związku 
z powyższym utrzymuje się 
dotychczasowe 
przeznaczenie. 

 394.  
394. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia środkowej 
części działki – zgodnie 
z załącznikiem graficznym – na 
teren pod zabudowę 

 działka nr 154/1 
Grajów 

 373MN, 66Z, 29KDL     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Południowa 
część działki nr 154/1 
zlokalizowana jest w terenie 
zieleni Z. 

 395.  
395. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec zaplanowania 
drogi lokalnej, ingerującej 
w istniejące zagospodarowanie 

 działka nr 154/1 
Grajów 

 373MN, 66Z, 29KDL  Uwaga 
uwzględniona 

      

 396.  
396. 

 
14.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Usunięcia naniesionej na działkę nr 
292 drogi KDW i usytuowania 
wzdłuż działki 291/1 

 działka nr 292 
Dobranowice 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 397.  
397. 

 
14.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia całej działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 115/3 

Chorągwica 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 398.  
398. 

 
14.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki w części lub 
w całości na działkę budowlaną 

 działka 
nr 249/3 

Mietniów 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 399.  
399. 

 
14.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działek 

 działki nr 473/6, 
473/3, 467/1, 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 



* 
* 
* 
* 
 

z terenów rolnych na tereny 
przeznaczone pod budownictwo 
jednorodzinne 

466/1, 464/7, 
464/5, 459/1, 455 

raciborsko 

o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 400.  
400. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przeznaczenia działki pod zabudowę 
zagrodową - ze względu na 
prowadzone gospodarstwo rolne 
o powierzchni ok. 30ha, obecne 
budynki gospodarcze znajdują się 
wśród zabudowy mieszkaniowej co 
powoduje uciążliwość dla sąsiadów 

 działka nr 465 
Dobranowice 

 16R, 35Z     Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem 

 Uwaga w zakresie zmiany 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę zagrodową 
pozostaje nieuwzględniona. 
Uwzględnienie uwagi 
spowodowałoby niezgodność 
projektu planu z ustaleniami 
Studium, a tym samym 
naruszenie art. 15 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego 
Studium na terenie Gminy 
Wieliczka nie wskazuje się 
terenów dla rozwoju 
wyłącznie funkcji 
zagrodowej. 
Zastrzeżenie odnosi się do 
lokalizacji działki w terenie 
rolniczym R, w którym 
w ramach przeznaczenia 
dopuszczalnego ustalono 
możliwość lokalizacji 
budynków bezpośrednio 
związanych z produkcją rolną 
(np. budynki inwentarskie, 
stodoły, silosy na produkty 
rolne, wiaty na sprzęt rolny, 
szklarnie, pieczarkarnie, itp.). 

 401.  
401. 

 
13.10.2014 

 * 
* 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 480/3 
Janowice 

 314MN  Uwaga 
uwzględniona 

      

 402.  
402. 

 
13.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Przekształcenia działki na 
budowlaną 

 działka 
nr 183/9 

Koźmice Małe 

 248MN, 132R, 155Z     Uwaga 
nieuwzględniona 

 Decyzją z dnia 12.10.2012r. 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej 
„Minister”) ostatecznie 
odmówił wyrażenia zgody na 
nierolnicze przeznaczenie 
gruntów rolnych klas I-III, 
wnioskowanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. Ta decyzja 
oznaczała konieczność 
opracowania nowego projektu 



planu miejscowego, ze 
znacznym ograniczeniem 
nowych terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych (I-III). 
Kierując się m.in. 
wytycznymi wynikającymi 
z decyzji Ministra ustalono 
kryteria dla nowego projektu 
planu miejscowego, to jest 
ograniczenie zasięgu lub 
wycofanie z projektu terenów 
oddalonych od zabudowy 
istniejącej bądź wyznaczonej 
w planie dotychczas 
obowiązującym, a utrzymanie 
nowych terenów 
budowlanych pozostających 
w zasięgu istniejącej lub 
planowanej infrastruktury 
drogowej i technicznej. 
Sporządzony zgodnie z w/w 
przesłankami projekt planu 
uzyskał wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie 
właściwych organów 
administracji publicznej. 
Uzyskał także – choć 
w niepełnym, wnioskowanym 
przez Burmistrza Miasta 
i Gminy zakresie zgodę 
Ministra na nierolnicze 
przeznaczenie gruntów klas I-
III. W stanie aktualnym 
nie ma możliwości dalszego 
zwiększenia terenów 
budowlanych na gruntach 
klas chronionych, w tym ich 
wyznaczenia na terenie 
objętym uwagą. Tereny, które 
w obecnie sporządzonym 
projekcie planu nie mogły 
z przyczyn jak wyżej zostać 
przeznaczone na cele 
zabudowy zgodnie 
z kierunkiem określonym 
w Studium pozostają 
w przeznaczeniu 
dotychczasowym jako 
rezerwa pod nowe tereny 
budowlane, które będą 
wnioskowane do 



uwzględnienia w kolejnej 
edycji planu miejscowego. 

 403.  
403. 

 
15.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów dzielonych 
na działkach 890/11, 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 404.  
404. 

 
15.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów dzielonych 
na działkach 890/11, 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 405.  
405. 

 
15.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Wprowadzenia terenów dzielonych 
na działkach 890/11, 890/12 

 działki 
nr 890/11, 890/12 

Golkowice 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 406.  
406. 

 
16.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Zmiany przeznaczenia działki 
w całości na budowlaną 

 działka 
nr 419/1 

Dobranowice 
 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

 407.  
407. 

 
17.10.2014 

 * 

 Uwaga dotyczy: 
Sprzeciwu wobec wprowadzenia 
drogi przez działki nr 762/7 i 762/5 

 działki 
nr 762/7, 762/5 

Koźmice Wielkie 

 -  -  -  Uwaga złożona po terminie 
wyznaczony w ogłoszeniu 
o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu mpzp ob. C, 
tj. po 13 października 2014. 
W związku z powyższym 
nie podlega rozpatrzeniu. 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.); 

Jawność wyłączył: mgr inż. Marian Braś. 

Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Wprowadzenie zmian w projekcie planu, wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag (uwzględnionych lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) nastąpi w ramach dalszych czynności sporządzania planu, tj. w szczególności 
określonych w art. 17, pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym. 

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu i mogą ulec 
zmianom w wyniku czynności, o których mowa w pkt. 1 wyjaśnień. 

3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w zakresie nieuwzględnienia uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

4. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

- Studium – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka, 

- planie – należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „C”, 



- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2002r., poz.647 z późn. zm.). 

  

  
 

 Burmistrz 
 
 

Artur Kozioł 

 


