
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZIELONKI 
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Zielonki uchwał: 
 

1) Nr XLII/122/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 16 w granicach administracyjnych miejscowości Grębynice zatwierdzonego 
uchwałą XL/44/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r., w zakresie wyłącznie 
zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 5 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku 
planu), 

2) Nr XLII/123/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 17 w granicach administracyjnych miejscowości Januszowice 
zatwierdzonego uchwałą XL/45/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 5 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w 
rysunku planu), 

 
3) Nr XLII/124/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 18 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew zatwierdzonego 
uchwałą XL/46/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r., w zakresie wyłącznie 
zmian tekstowych zawartych w § 12 ust. 5 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku 
planu), 

 
4) Nr XLII/125/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 19 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew rejon Nowa 
Wieś zatwierdzonego uchwałą XLI/53/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 września 2006 r., 
w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 5 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych 
zmian w rysunku planu), 

 

5) Nr XLII/120/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 03 w granicach administracyjnych miejscowości Bosutów-Boleń (w 
zakresie odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr 
PN.II.0911-290-05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/126/2005 Rady 
Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych 
w § 13 ust. 2 pkt 2 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
6) Nr XLII/121/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 26 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego 
uchwałą XXXI/106/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 tej uchwały (bez żadnych zmian w 
rysunku planu), 

 
7) Nr XLII/82/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 



Gminy Zielonki Nr 01 w granicach administracyjnych miejscowości Batowice zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXVIII/56/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 17 ust. 4 pkt 4, § 18 ust. 4 
pkt 3 i § 19 ust. 4 pkt 5 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
8) Nr XLII/83/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 02 w granicach administracyjnych sołectwa Dziekanowice zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXVIII/57/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 4 
pkt 4 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
9) Nr XLII/84/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 03 w granicach administracyjnych miejscowości Bosutów- Boleń 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/58/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 3, § 17 ust. 
4 pkt 4, § 18 ust. 4 pkt 2 oraz § 19 ust. 4 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku 
planu), 

 
10) Nr XLII/85/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 04 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXVIII/59/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 3 i § 17 ust. 4 pkt 
4, § 18 ust. 4 pkt 3 oraz § 20 ust. 4 pkt 5 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
 

11) Nr XLII/86/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXVIII/60/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., zmienionego 
uchwałą Nr XXIV/6/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r., w zakresie wyłącznie 
zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 3 i § 18 ust. 4 pkt 4, § 19 ust. 
4 pkt 2, § 20 ust. 4 pkt 3 oraz § 21 ust. 4 pkt 5 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku 
planu), 

 
 

12) Nr XLII/87/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 12 w granicach administracyjnych miejscowości Owczary zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXVIII/64/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 3, § 17 ust. 4 pkt 4 
oraz § 18 ust. 4 pkt 2 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
 

13) Nr XLII/88/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 23 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXVIII/70/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 4 
pkt 4 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
 



14) Nr XLII/89/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 27 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce, rejon granicy z 
miastem Kraków zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/66/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 
lipca 2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 
14 ust. 3, § 16 ust. 4 pkt 4 oraz § 17 ust. 4 pkt 5 uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
15) Nr XLII/90/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 36 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXVIII/67/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 3 oraz § 16 ust. 4 
pkt 3 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 
 

 
16) Nr XLII/91/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 39 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce (rejon dawnej 
jednostki wojskowej) zatwierdzonego uchwałą XXVIII/69/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 
28 lipca 2005 r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/8/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 
2017 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 8, § 14 ust. 
3, §17 ust. 4 pkt 4, § 18 ust. 4 pkt 4 oraz § 19 ust. 4 pkt 5 tej uchwały (bez żadnych zmian w 
rysunku planu), 

 
17) Nr XLII/92/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 01 w granicach administracyjnych miejscowości Batowice (w zakresie 
odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-293-
05 z dnia 19.10.2005) zatwierdzonego uchwałą XXXII/124/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 
20 grudnia 2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 
13 ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 
 

18) Nr XLII/93/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 02 w granicach administracyjnych sołectwa Dziekanowice (w zakresie 
odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-289-
05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/125/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 
20 grudnia 2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 
13  ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
19) Nr XLII/94/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice (w zakresie 
odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-291-
05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/127/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 
20 grudnia 2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 
13 ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
20) Nr XLII/95/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r.w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 06 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki zatwierdzonego 
uchwałą IX/55/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 czerwca 2007 r., w zakresie wyłącznie 



zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 5 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych 
zmian w rysunku planu), 
 

21) Nr XLII/96/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 07 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice  zatwierdzonego 
uchwałą XXXI/96/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w zakresie wyłącznie 
zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust.6 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych 
zmian w rysunku planu), 

  
22) Nr XLII/98/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 09 w granicach administracyjnych miejscowości Garlica Murowana 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/97/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust.6 pkt 6 tej uchwały 
(bez żadnych zmian w rysunku planu),  

 
23) Nr XLII/99/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 10 w granicach administracyjnych miejscowości Garlica Duchowna 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/98/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust.6 pkt 6 tej uchwały 
(bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
 

24) Nr XLII/100/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 11 w granicach administracyjnych miejscowości Garliczka i Przybysławice  
zatwierdzonego uchwałą XXXI/101/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust.6 pkt 6 tej uchwały 
(bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
25) Nr XLII/101/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 12 w granicach administracyjnych miejscowości Owczary (w zakresie 
odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-293-
05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/128/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 
20 grudnia 2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 
13 ust.6 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
26) Nr XLII/102/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 13 w granicach administracyjnych miejscowości Wola Zachariaszowska 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/99/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust.6 pkt 6 tej uchwały 
(bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 

27) Nr XLII/105/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 20 w granicach administracyjnych miejscowości Dziekanowice 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/102/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 



zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust.6 pkt 6 tej uchwały 
(bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
28)  Nr XLII/106/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 21 w granicach administracyjnych sołectwa Węgrzce zatwierdzonego 
uchwałą XXXI/103/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust.6 pkt 6 tej uchwały (bez 
żadnych zmian w rysunku planu), 

 
29) Nr XLII/107/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 22 w granicach administracyjnych sołectwa Węgrzce rejon Krzemionka 
zatwierdzonego uchwałą IV/22/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 5 pkt 6 tej 
uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
30) Nr XLII/108/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 24 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce rejon Błonia 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/104/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej 
uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu),  

  
31) Nr XLII/109/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 25 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego 
uchwałą XXXI/105/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez 
żadnych zmian w rysunku planu),  

 

32) Nr XLII/110/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 28 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Łysa Góra 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/107/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej 
uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
33) Nr XLII/111/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 29 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Brzozowiec 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/108/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej 
uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 
34) Nr XLII/112/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 30 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon osiedla 
Szkolnego zatwierdzonego uchwałą XXXI/109/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 
2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 5 pkt 
6 oraz w zakresie korekty nieprawidłowej numeracji ustępu następującego po ust. 5 w obrębie 
§ 13 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

 



35) Nr XLII/113/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 31 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Czekaj 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/110/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej 
uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
36) Nr XLII/114/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 32 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Czekaj północ 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/111/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej 
uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
37) Nr XLII/115/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 33 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Pod Lasem 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/112/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w 
zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13  ust. 6 pkt 6 tej 
uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
 

38) Nr XLII/116/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 34 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki rejon granicy z 
miejscowością Bibice zatwierdzonego uchwałą XXXI/113/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 
18 listopada 2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 
13 ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
39) Nr XLII/117/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 35 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki rejon granicy z 
miastem Kraków zatwierdzonego uchwałą IV/23/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 
2007 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 5 pkt 
6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 

  
40) Nr XLII/118/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 37 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice zatwierdzonego 
uchwałą XXXI/100/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez 
żadnych zmian w rysunku planu), 

 
41) Nr XLII/119/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Zielonki Nr 38 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce - Sudół na 
obszarze dawnej rezerwy komunikacyjnej w odcinku obejścia południowego do miasta 
Krakowa zatwierdzonego uchwałą XXXI/114/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 
2005 r., w zakresie wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 
6 tej uchwały (bez żadnych zmian w rysunku planu), 
 

42) Nr XLII/103/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r., zmienionej uchwałą Nr 
III/14/2018 Rady Gminy Zielonki  z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy 



Zielonki Nr 14 w granicach administracyjnych miejscowości Przybysławice zatwierdzonego 
uchwałą XL/42/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r., zmienionego uchwałą nr 
XXIV/7/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r., w zakresie wyłącznie zmian 
tekstowych zawartych w: § 13 ust. 3 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez żadnych zmian w 
rysunku planu), 
 

43) Nr XLII/104/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r., zmienionej uchwałą Nr 
VII/55/2019 Rady Gminy Zielonki  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy 
Zielonki Nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka Korzkiewska 
zatwierdzonego uchwałą XL/43/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r., w zakresie 
wyłącznie zmian tekstowych zawartych w: § 13 ust. 3 pkt 2, § 13 ust. 6 pkt 6 tej uchwały (bez 
żadnych zmian w rysunku planu). 

 
 
 
Uchwały o przystąpieniu są wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zielonki oraz 
opublikowana na stronie internetowej www.zielonki.pl  i  BIP. 
 
Informuję ponadto, że na podstawie i w trybie art. 48 ust. 1, ust. 1a, ust. 3 i art. 49  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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze 
zmianami) odstąpiono od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy 
sporządzaniu w/w zmian planów miejscowych. 
 
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo 
złożenia wniosku do opracowywanych zmian planów miejscowych.  
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r., własnoręcznie 
podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. 
 
Wnioski można wnosić:  
- na piśmie do Wójta Gminy Zielonki, bezpośrednio (poprzez złożenie w urzędzie, na Dzienniku 
Podawczym Urzędu Gminy Zielonki ) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zielonki, ul. 
Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,                                                                                                                                 

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Wnioski złożone w  w/w terminie  będą rozpatrzone, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym,  przez  Wójta Gminy Zielonki.  
 

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że:  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 
2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 
32-087 Zielonki.  Telefon: 12 285-08-50 Fax: 12 285-09-50 E-mail: ug@zielonki.pl  



2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu składania wniosków do zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami.), 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych, tj dożywotnio ( kategoria A). 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

 

Wójt Gminy Zielonki 

 

 


