
UCHWAŁA NR XXXII/442/13 
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz. 594) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 – z późn. zm.), po stwierdzeniu: 

1) zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Niepołomice, przyjętego uchwałą Nr LXIII/629/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 
27 kwietnia 2010 r.; 

2) zgodności z uchwałą Nr LXVIII/700/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
Cmentarza w Staniątkach 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Rada Miejska w Niepołomicach 

uchwala: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach, zwany dalej 
„planem”, obejmuje tereny przylegające bezpośrednio do istniejącego cmentarza w Staniątkach, położone 
w sąsiedztwie ul. Cmentarnej. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1 został określony granicami opracowania na rysunku planu w skali 1: 1000, 
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały Nr LXVIII/700/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 
2 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach. 

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 0,8 ha. 

4. Plan obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały (tekście planu) oraz zawarte w części graficznej planu (rysunku 
planu). 

5. Ustalenia zawarte w treści uchwały i na rysunku planu, obowiązują łącznie w zakresie określonym uchwałą. 

6. Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

7. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1000 - stanowiący graficzną część planu - wraz z wyrysem ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie sposobu realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
finansowania.

8. Celem regulacji zawartych w planie jest: 

1) określenie zasad wykorzystania terenu w zakresie ustalonej funkcji, przy uwzględnieniu zagospodarowania 
terenów przyległych, w związku z rozbudową istniejącego cmentarza; 
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2) określenie zasad dostępności nowo wyznaczonego terenu cmentarza przy wykorzystaniu istniejącego układu 
komunikacyjnego dla zapewnienia jego obsługi oraz powiązania z podstawowym układem komunikacyjnym.

§ 2. 

1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały zostają wyrażone w postaci: 

1) przepisów ogólnych – określonych w Rozdziale 1; 

2) przepisów szczegółowych dotyczących przeznaczenia terenów oraz warunków i zasad ich zagospodarowania – 
określonych w Rozdziale 2; 

3) przepisów końcowych – określonych w Rozdziale 3.

2. W planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - z uwagi na brak takich dóbr w obszarze objętym planem; 

2) granic i sposobów zagospodarowania: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne), obszarów osuwania się mas ziemnych 
– ze względu na brak występowania takich obszarów i terenów na obszarze objętym planem; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem – z uwagi na stan 
faktyczny w obszarze objętym planem oraz specyfikę tego obszaru (w tym stan własności, wielkość i charakter 
przeznaczenia terenów); 

4) regulacji dla tych elementów przyjmowanych w zależności od potrzeb, których nie przedstawiono w niniejszej 
uchwale - z uwagi na brak potrzeby wprowadzania takich regulacji. 

§ 3. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w tekście i na rysunku planu, o którym mowa 
w §1 ust. 7 pkt 1; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach, o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej; 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi (w tym 
z zakresu cmentarzy i chowania zmarłych oraz określające, jakie tereny pod względem sanitarnym są 
odpowiednie na cmentarze); 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzną część planu, o której mowa w §1 ust. 7 pkt 1; 

5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi, 
oznaczoną symbolem literowym – o ile z treści uchwały nie wynika inaczej; 

6) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami 
projektu jego zagospodarowania – w rozumieniu przepisów odrębnych; 

7) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który został ustalony planem 
jako przeważający na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, na rzecz 
którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 
z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który 
dopuszczony został na danym terenie jako uzupełnienie lub wzbogacenie podstawowego przeznaczenia tego 
terenu, na warunkach określonych w ustaleniach planu; 

9) aktualnie obowiązującym planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B”, obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg , Staniątki, 
Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów, przyjęty uchwałą Nr XLI/581/05 Rady Miejskiej w Niepołomicach 
z dnia 19 grudnia 2005r.; 

10) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice lub 
studium – należy przez to rozumieć dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice przyjęty uchwałą Nr LXIII/629/10 Rady Miejskiej 
w Niepołomicach z dnia 27 kwietnia 2010r.; 

11) powierzchni akumulacji – należy przez to rozumieć powierzchnię na terenie ZC związaną z głównym 
miejscem przejścia z cmentarza istniejącego na teren planowanej rozbudowy cmentarza, która powinna pozostać 
nie zabudowana i nie zajęta powierzchniowo pod jakiekolwiek funkcje stałe i okazjonalne nie związane 
z komunikacją pieszą lub kołową, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego w miejscu 
możliwej jego kumulacji; 

12) nie wydzielonych dojazdach – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu istniejące lub projektowane dojazdy, zapewniające obsługę obiektów w ramach terenu inwestycji przez 
dostęp do dróg publicznych; przebieg i sposób ich rozwiązania określany będzie na etapie wydawania decyzji 
administracyjnych; 

13) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy 
udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – w rozumieniu przepisów odrębnych - w powierzchni terenu 
o symbolu ZC; 

14) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie 
wykończonym , wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; 

15) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków (związanych z obsługą techniczną i gospodarczą cmentarza) 
w powierzchni terenu o symbolu ZC; 

16) wysokości budynków – należy przez to rozumieć wysokość budynków, o której mowa w przepisach 
odrębnych z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach 
odrębnych. 

3. Nazwy ulic przywołane w treści niniejszej uchwały i opisane na rysunku planu należy rozumieć jako nazwy nadane 
ulicom wg stanu na dzień uchwalenia planu; podobnie należy rozumieć inne nazwy własne przywołane 
w niniejszej uchwale lub opisane na rysunku planu t.j. wg stanu na dzień uchwalenia planu.

§ 4. 

1. Określa się obowiązujące elementy ustaleń planu zawarte na rysunku planu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 1: 

1) granica obszaru objętego planem – pokrywająca się z zewnętrznymi liniami rozgraniczającymi biegnącymi po 
obrzeżu opracowania planu; 

2) granica obszaru wymagającego przekształceń związanych głównie ze zmianą ukształtowania terenu; 

3) linie rozgraniczające – wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz różnych warunkach 
zabudowy i zasadach zagospodarowania; 

4) tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych warunkach zabudowy i zasadach zagospodarowania: 

a) ZC – teren cmentarza, 

b) R – teren rolniczy.

2. Określa się obowiązujące elementy wynikające z przepisów odrębnych oraz dokumentów i decyzji wiążących wg 
przepisów odrębnych zawarte na rysunku planu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 1: 

1) zasięg głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 451 Bogucice (obejmujący cały obszar objęty planem); 

2) udokumentowane stanowisko archeologiczne - AZP 103-59/33.

3. Określa się elementy informacyjne zawarte na rysunku planu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 1 – położone poza 
granicami obszaru objętego planem: 

1) istniejący parking przewidziany do wykorzystania dla obsługi planowanej rozbudowy cmentarza; 

2) dojazd do terenu istniejącego cmentarza przewidziany do wykorzystania dla obsługi planowanej rozbudowy 
cmentarza; 

3) istniejąca sieć kanalizacyjna w ul. Cmentarnej; 
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4) istniejąca sieć wodociągowa przy ul. Cmentarnej z przyłączem do istniejącego cmentarza; 

5) podstawowe elementy ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego na terenach przyległych: 

a) linie rozgraniczające, 

b) symbole oznaczeń, 

c) granica pasa izolującego tereny cmentarne – 50m (uwzględniająca planowaną rozbudowę cmentarza), 

d) granica pasa izolującego tereny cmentarne – 150m (uwzględniająca planowaną rozbudowę cmentarza), 

e) zasięg głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 451 Bogucice, 

f) udokumentowane stanowiska archeologiczne, 

g) linia elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefą ochrony technicznej, 

h) linia elektroenergetyczna 15kV, stacje transformatorowe, 

i) istniejący gazociąg wysokoprężny wraz ze strefą ochrony technicznej, 

j) istniejące cieki wodne;

6) elementy formalne: granica sołectw.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów oraz warunków i zasad ich zagospodarowania 

§ 5. 

1. Wyznacza się teren cmentarza – oznaczony na rysunku planu symbolem ZC. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja katolickiego cmentarza parafialnego, jako terenu miejsc 
grzebalnych stanowiącego poszerzenie (rozbudowę) istniejącego katolickiego cmentarza parafialnego, obejmująca: 

1) powierzchnie grzebalne – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) elementy organizacji przestrzeni cmentarza i komunikacji wewnętrznej (w tym w postaci alei pieszych, ciągów 
pieszo – jezdnych, placów); 

3) zieleń urządzoną i izolacyjną; 

4) obiekty małej architektury; 

5) sieci i urządzenia wyposażenia cmentarza i infrastruktury technicznej.

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu jest: 

1) lokalizacja obiektów kubaturowych związanych z obsługą techniczną i gospodarczą cmentarza; 

2) lokalizacja tablic i urządzeń informacyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza (w tym także 
funkcjonowaniem obiektów, o których mowa w pkt 1); 

3) lokalizacja obiektów sakralnych wyłącznie w formie obiektów małej architektury; 

4) lokalizacja obiektów kolumbarii; 

5) realizacja nie wydzielonych dojść i dojazdów.

4. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu ZC : 

1) zasady kształtowania ewentualnej zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 
15%, 

b) dla ewentualnej lokalizacji budynków związanych z obsługą techniczną i gospodarczą cmentarza, ustala się: 

- wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 8%, 

- intensywność zabudowy: może być równa lub większa od 0, 

- wysokość budynków: max. 7,0m, 
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- szerokość elewacji budynków: dowolna przy dostosowaniu do potrzeb funkcjonalnych i użytkowych, 

- kształt bryły: dowolny, 

- geometria dachów: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 300 -450, 

- lokalizacja budynków na terenie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

a) określa się jako przestrzeń publiczną cały teren ustalony w planie na cele cmentarza ZC, 

b) zagospodarowanie terenu planowanej rozbudowy cmentarza należy realizować w nawiązaniu do 
zagospodarowania istniejącego cmentarza z kaplicą, jako kompleksowe założenie z towarzyszącą zielenią, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia wewnętrznych powiązań komunikacyjnych i przestrzennych 
z istniejącym cmentarzem, 

c) dopuszcza się opracowanie kompleksowego projektu zieleni z uwzględnieniem obiektów małej architektury 
i oświetlenia, 

d) ogrodzenie cmentarza należy wykonać uwzględniając wymagania wynikające z przepisów odrębnych, 

e) z wyjątkiem tablic i urządzeń informacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zakazuje się lokalizacji 
wszelkich reklam (w tym wielkogabarytowych urządzeń reklamowych), 

f) dopuszcza się wycinkę istniejących drzew i krzewów w przypadku nieuniknionej kolizji z wprowadzanym 
programem, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice obszarów wymagających 
przekształceń: 

a) ustala się obszar wymagający przekształceń związanych głównie ze zmianą ukształtowania terenu, którego 
granice zostały wyznaczone na rysunku planu i obejmują cały teren o symbolu ZC w liniach 
rozgraniczających, 

b) w granicach obszaru wymagającego przekształceń, ustala się: 

- dla umożliwienia dokonywania pochówków do głębokości 2,5m p.p.t. (ze względu na wodę podziemną), 
teren przeznaczony pod budowę cmentarza należy nasypać od rzędnej 213,20m n.p.m. zachowując spadek 
w kierunku południowym i południowo wschodnim do rzędnej 211,90m n.p.m., przy dopuszczeniu 
wykonania drenażu odwadniającego (uwzględniając wahania poziomu zwierciadła wody podziemnej), 

- powierzchnie nasypowe (uwzględniając skarpy) nie mogą przekraczać linii rozgraniczających terenu 
o symbolu ZC, 

- przed realizacją przedsięwzięcia obowiązek uwzględnienia innych uwarunkowań i wymogów 
wynikających z przepisów odrębnych oraz uzupełnienia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w 
nawiązaniu do tych przepisów) uwzględniającej zróżnicowane warunki w obszarze objętym planem i w 
bezpośrednim otoczeniu oraz umożliwiającej dostosowanie programu przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego i sposobu zagospodarowania do tych warunków, 

c) teren należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi (w tym szczególnie 
dotyczącymi cmentarzy i chowania zmarłych), 

d) warstwę próchniczą ziemi, usuniętą przy realizacji inwestycji, należy wykorzystać do nasadzeń zieleni lub 
rekultywacji innych terenów, 

e) gospodarkę odpadami należy prowadzić, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym 
zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gminie Niepołomice, z wykorzystaniem istniejącego miejsca 
gromadzenia odpadów położonego poza granicami obszaru objętego planem (po stronie zachodniej 
istniejącego cmentarza o dobrej dostępności komunikacyjnej), 

f) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wyznaczony planem teren ZC nie wymaga 
przyporządkowania go do poszczególnych rodzajów terenów określonych w przepisach odrębnych, 

g) obowiązuje zaopatrzenie terenu ZC i ewentualnych obiektów związanych z obsługą techniczną i gospodarczą 
cmentarza w wodę z sieci wodociągowej, 
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h) w poczynaniach inwestycyjnych zapewnienie ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 
451 Bogucice przy uwzględnieniu ustaleń określonych w lit. b tiret pierwszy i trzeci, lit. c oraz lit. e, 

i) wprowadzanie nowych nasadzeń drzewostanu i krzewów, przy uwzględnieniu ustalenia, o którym mowa 
w pkt 1 lit.a i zapewnieniu co najmniej 30% udziału gatunków zimozielonych w ogólnej liczbie drzew 
i krzewów na tym terenie;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) określa się i wskazuje na rysunku planu chronione prawem wg przepisów odrębnych udokumentowane 
stanowisko archeologiczne (Nr obszaru AZP/nr stanowiska na obszarze): AZP 103-59/33 - osada z okresu 
prahistorycznego, 

b) w zasięgu określonego w lit.a udokumentowanego stanowiska archeologicznego wszelkie działania 
inwestycyjne, w tym roboty budowlane należy realizować z uwzględnieniem wymogów wynikających 
z przepisów odrębnych;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego: 

a) obsługę komunikacyjną terenu planowanej rozbudowy cmentarza ustala się z terenu istniejącego cmentarza 
oraz z drogi dojazdowej, na działce ewidencyjnej nr 761 (zapewniającej powiązanie z ul. Cmentarną) poza 
granicami opracowania niniejszego planu, 

b) w związku z ustaleniem jak wyżej (lit. a) główne przejście z cmentarza istniejącego na teren planowanego 
poszerzenia cmentarza ZC należy zabezpieczyć z alei na istniejącym cmentarzu przebiegającej na kierunku 
W-Z w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy cmentarnej, poprzez jej przedłużenie na teren ZC, z zapewnieniem 
na tym terenie w miejscu związanym z przejściem niezbędnej powierzchni akumulacji dla pieszych, 

c) dla obsługi parkingowej należy wykorzystać istniejący i poszerzony w ostatnim okresie parking bezpośrednio 
sąsiadujący z istniejącym cmentarzem, 

d) dostępność pieszą należy kształtować z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę ustala się z wykorzystaniem istniejącego przyłącza sieci wodociągowej (prowadzonego 
od wodociągu w ul. Cmentarnej do istniejącego cmentarza) poprzez jego rozbudowę na teren planowanego 
poszerzenia cmentarza do przewidywanych punktów czerpania wody, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną do celów oświetleniowych ustala się z wykorzystaniem sieci 
elektroenergetycznej na terenie istniejącego cmentarza poprzez jej rozbudowę na teren planowanej rozbudowy 
cmentarza, 

c) w zakresie odwodnienia terenu: 

- odprowadzenie wód opadowych z terenu cmentarza indywidualnie na zasadach określonych przepisami 
odrębnymi, 

- dopuszcza się możliwość docelowego odprowadzenia wód opadowych poprzez sieć kanalizacji deszczowej 
z odprowadzeniem do zbiorczej sieci,

d) w zakresie gospodarki odpadami - obowiązuje ustalenie pkt 3 lit.e, 

e) obowiązuje zachowanie wymaganych przepisami odrębnymi odległości lokalizowanych obiektów od sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

a) do czasu zagospodarowania terenu na cele określone przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym 
utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania za wyjątkiem organizacji 
placu budowy dla realizacji planowanej rozbudowy cmentarza. 

§ 6. 

1. Wyznacza się teren rolniczy – oznaczony na rysunku planu symbolem R.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu są: uprawy polowe i rolnicze użytki zielone. 
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3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu są: 

1) rowy służące odwodnieniu terenu; 

2) dojazdy i dojścia piesze do pól; 

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej - zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu R : 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dostosowanie elementów przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia 
podstawowego, 

b) zakaz lokalizacji wszelkich reklam (w tym wielkogabarytowych urządzeń reklamowych); 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dla ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 451 Bogucice ustala się zakaz: 

- stosowania środków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania w przepisach odrębnych, 

- rolniczego wykorzystania ścieków;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

a) uwzględniając przepisy odrębne oraz położenie w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i planowanej jego 
rozbudowy zakazuje się lokalizacji: 

- nowych ujęć wody, studzien i podobnych urządzeń służących do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych, 

- wszelkiej zabudowy, niezgodnej z przeznaczeniem dopuszczalnym określonym w ust. 3; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: realizacja ewentualnych 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

a) do czasu zagospodarowania terenu na cele określone przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym 
utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania. 

Rozdział 3.
Przepisy końcowe 

§ 7. 

Na podstawie art. 15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ww. ustawy: 

1) 10% - dla terenu cmentarza ZC; 

2) 1% dla terenu rolniczego R. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 
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§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Niepołomicach

Marek Ciastoń
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/442/13 

Rady Miejskiej w Niepołomicach 

z dnia 3 września 2013 r. 

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu planu 

w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach 
został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie od 30 kwietnia 
2013r. do 31 maja 2013r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu tj. do dnia 
21 czerwca 2013r., wpłynęła 1 uwaga. 

Ilekroć w niniejszym Rozstrzygnięciu jest mowa o:

- „planie” lub „niniejszym planie” – należy przez to rozumieć miejscowy plan  zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach,

- „obowiązującym planie miejscowym dla obszaru B” – należy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B”, obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, 
Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów, przyjęty uchwałą Nr XLI/581/05 Rady Miejskiej 
w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005r.,

- „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice, przyjęte uchwałą Nr LXIII/629/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach 
z dnia 27 kwietnia 2010r.,

- „ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.). 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Zarządzeniem Nr 44/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., rozpatrzył uwagę 
dotyczącą projektu planu. Uwaga została nieuwzględniona. 

Niniejsze Rozstrzygnięcie, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, dotyczy nieuwzględnionej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice uwagi, w odniesieniu do której postanawia się przyjąć następujący sposób 
jej rozpatrzenia: 

Uwaga Nr  1 

dotyczy terenu, który w projekcie planu oznaczony został symbolem ZC – teren cmentarza. 

Państwo Dorota i Zdzisław Góreccy

Wnieśli uwagę, która dotyczyła generalnie rezygnacji z poszerzenia cmentarza w kierunku wschodnim tj. na 
teren stanowiący przedmiot opracowania planu. 

Ponadto składający uwagę jako współwłaściciele działek 756, 757, 781/2, 800/1 graniczących z terenem objętym 
planem (wg zgłaszających uwagę obejmującym działki 757/1,752/2,751,756) podtrzymują uwagi wniesione do 
„Studium” odnoszące się do zakresu stref ochrony sanitarnej cmentarza w Staniątkach. 

Uzasadnienie uwagi:

1. Projekt planu i zgodnie z nim przeznaczenie kolejnych działek na poszerzenie istniejącego cmentarza 
w Staniątkach godzi bezpośrednio w interesy składających uwagę jako mieszkańców i podatników  prowadzących 
działalność gospodarczą w bezpośrednim sąsiedztwie działek przeznaczonych na tereny cmentarzy (ZC), mając na 
uwadze następujące  względy: 
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1) na działce nr 756 znajduje się budynek mieszkalny, studnia z której składający uwagę czerpią wodę oraz 
budynek gospodarczy prowadzonej przez nich firmy POL-MAS, 

2) dla poszerzenia działalności została zakupiona przez zgłaszających uwagę działka nr 757 – utrzymanie 
proponowanego zapisu planu, określającego przeznaczenie jako teren cmentarza oraz strefy ochrony sanitarnej 
uniemożliwiają dalszy rozwój firmy POL-MAS, gdyż budynki gospodarcze wymagają rozbudowy dla 
utrzymania dalszej działalności gospodarczej a także dla utrzymania miejsc pracy,

2. Zgłaszający uwagę powołują się na informację przesłaną do UMiG Niepołomice przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, wg której obszar objęty planem nie może stanowić poszerzenia cmentarza 
w Staniątkach z przyczyn sanitarnych, a w szczególności zbyt bliskiej odległości studni zlokalizowanej na działce 
756 od cmentarza. 

3. Zgłaszający uwagę wskazywali wielokrotnie inne rozwiązania na poszerzenie istniejącego cmentarza, a w 
szczególności poszerzenie go w kierunku zachodnim, gdzie zainteresowani posiadają część swoich własności 
uznając to rozwiązanie jako optymalne dla obu zainteresowanych stron. 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice nie uwzględnił wniesionej uwagi.

Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren objęty planem został wskazany uchwałą Nr LXVIII/700/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 
02.09.2010r. do przeznaczenia na cele cmentarza, w nawiązaniu do ustaleń dokumentu Studium. O przyjętej 
lokalizacji terenu pod poszerzenie cmentarza zadecydowały także: miejsce lokalizacji istniejącej kaplicy 
cmentarnej oraz stan własności gruntu (mienie gminne). 

W odniesieniu do wymienionych przez zgłaszających uwagę współwłasności stwierdza się, że w granicach 
obszaru objętego planem położona jest tylko część działki nr 781/2, dla której niniejszy plan utrzymał jej 
dotychczasowy rolniczy charakter użytkowania. Pozostałe działki stanowiące współwłasność wnoszących uwagę 
położone są poza granicami obszaru objętego planem. Działki nr 756, 757 (bezpośrednio przylegające do granic 
obszaru objętego planem) oraz część działki 800/1 położone są w strefie ochrony sanitarnej cmentarza o zasięgu 
50m i 150m. 

W odniesieniu do stref ochrony sanitarnej cmentarza zwraca się uwagę na uwarunkowania formalne. 
Zastrzeżenia w zakresie ww. stref złożone na etapie sporządzania dokumentu Studium zostały rozstrzygnięte przy 
uchwalaniu tego dokumentu i nie stanowią przedmiotu procedury związanej z opracowaniem niniejszego planu. 
Ponadto strefy ochrony sanitarnej cmentarza o zasięgu 50m i 150m położone są poza granicami obszaru objętego 
planem. Zasady zagospodarowania ww. stref (w tym ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów 
położonych w strefach) reguluje „obowiązujący plan miejscowy dla obszaru B”. Stosownie do powyższego 
stwierdzić należy, że ustalenia „obowiązującego planu miejscowego dla obszaru B” w aspekcie przyjętych granic 
opracowania niniejszego planu pozostają nadal aktualne i nie podlegają zmianie w procedurze prowadzonej dla 
niniejszego planu. 

W odniesieniu do podanych przez zgłaszających uwagę argumentów (uzasadnień uwagi) stwierdza się, co 
następuje: 

1) zgodnie z ustaleniami „obowiązującego planu miejscowego dla obszaru B”, tereny przyległe bezpośrednio 
do cmentarza w Staniątkach i planowanej jego rozbudowy (w tym tereny części działek 756, 757) przeznaczone 
są na cele użytkowania rolniczego o symbolu R. W terenie użytkowanym rolniczo o symbolu R „obowiązujący  
plan  miejscowy dla obszaru B” zakazuje realizacji nowych obiektów kubaturowych. W rejonie na północ od 
cmentarza istniejącego i planowanej jego rozbudowy wzdłuż ulic Piaskowej i Cmentarnej „obowiązujący  plan 
miejscowy dla obszaru B” przewiduje zabudowę zagrodową i mieszkalnictwa jednorodzinnego w strefie  
powyżej 50m od cmentarza, co jest związane z warunkiem podłączenia do istniejącego wodociągu wszystkich 
budynków korzystających z wody (dotyczy także pozostałej części działek 756 i 757). 

Ustalenia „obowiązującego planu miejscowego dla obszaru B” w odniesieniu do działek stanowiących 
współwłasność zgłaszających uwagę są generalnie zgodne z postanowieniami „Studium”. 

W świetle obowiązujących ustaleń obu ww. dokumentów brak możliwości rozbudowy istniejącego budynku 
gospodarczego, dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze bezpośrednio przyległym do 
obszaru objętego planem.
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2) plan ustala „przed realizacją przedsięwzięcia obowiązek uwzględnienia  innych uwarunkowań i wymogów 
wynikających z przepisów odrębnych oraz  uzupełnienia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  (w 
nawiązaniu do tych przepisów) uwzględniającej zróżnicowane warunki w obszarze objętym planem i w 
bezpośrednim otoczeniu oraz umożliwiającej dostosowanie programu przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego i sposobu zagospodarowania do tych warunków”. 

Powyższe ustalenie oznacza, że plan zabezpiecza rezerwę terenową dla potrzeb cmentarza ale możliwość 
i zakres jej wykorzystania na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego będzie przedmiotem dalszych 
analiz i zależna będzie m.in. od spełnienia wymogów i uwarunkowań przepisów odrębnych  szczególnie 
w odniesieniu do likwidacji istniejącej studni na działce 756 w warunkach możliwości wykorzystania istniejącego 
wodociągu jako źródła  zaopatrzenia w wodę. Ponadto podkreślić należy, że przedmiotowy budynek gospodarczy 
oraz studnia zlokalizowane na działce nr 756 znajdują się w strefie sanitarnej cmentarza istniejącego.

3) w toku procedury planistycznej w stosownych terminach plan uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, 
w tym opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce znak: PSSE.ZNS-420-III-1/12 
z dnia 02 lutego 2012r., w której to opinii ww. organ postanowił uzgodnić projekt planu pozytywnie bez 
zastrzeżeń. 

4) Wskazane inne rozwiązania dotyczące lokalizacji cmentarza nie są zgodne z uchwałą Nr LXVIII/700/10 
Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 02.09.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego 
planu, określającą przedmiot i zasięg opracowania. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/442/13 

Rady Miejskiej w Niepołomicach 

z dnia 3 września 2013 r. 

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 

finansowania 

w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach 

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 – z późn. zm.) Rada Miejska w Niepołomicach rozstrzyga, co 
następuje: 

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami planu. 

Poza użyczeniem gruntów pod planowaną rozbudowę cmentarza parafialnego w Staniątkach,  po stronie Miasta 
i Gminy Niepołomice nie przewiduje się żadnych zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej 
zaliczanych do zadań własnych gminy. 

Planowana inwestycja jaką jest katolicki cmentarz parafialny (a w tym konkretnym przypadku jego rozbudowa) 
realizowana będzie przez Ośrodek Duszpasterski św. Wojciecha BM w Staniątkach i ze środków pozyskanych 
przez ten Ośrodek. 

Zadania własne po stronie Miasta i Gminy Niepołomice w zakresie zabezpieczenia ogólnej dostępności 
komunikacyjnej i stworzenia warunków dla wyposażenia w podstawowe elementy infrastruktury technicznej (jak 
np. wodociąg, energia elektryczna na potrzeby oświetleniowe) zostały zrealizowane na etapie urządzania terenu 
istniejącej i funkcjonującej części cmentarza, a ich ewentualna rozbudowa na teren planowanego poszerzenia 
cmentarza jest zadaniem dysponenta cmentarza. 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

W świetle ustaleń pkt 1 plan  poza użyczeniem gruntów pod planowaną rozbudowę cmentarza parafialnego 
w Staniątkach nie powoduje konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy. 

Id: 0D935AF1-9778-4C5A-92FA-00BC34EB2044. Podpisany Strona 1




