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Rodzaj dokumentu Dokument gminny Uchwała/zarządzenie Wytyczne wynikające z działań planu operacyjnego 

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Michałowice 

UCHWAŁA NR XXIV/200/2004 RADY 
GMINY Michałowice z dnia 30.09.2004  
w sprawie  uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice 

Studium zgodne z modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy, który określony został w strategii. 
Aktualizacja Studium dokonywana jest  w przypadku 
pojawienia się nowych terenów, które mogą być 
wykorzystane w zakresie gospodarczym, osiedleńczym czy 
rekreacyjnym. 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

5 miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Michałowice dla 
obszaru Gmina Michałowice Zachód - 
Uchwała Nr XVIII/100/2016 
WRAZ ZE ZMIANAMI: 
1.UCHWAŁA KORYGUJĄCA 
UCHWAŁA NR XXXIII/244/2017 RADY 
GMINY MICHAŁOWICE z dnia 20 
kwietnia 2017 r. 
2. „PARK AND RIDE” 
UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY 
GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 czerwca 
2019 r. 
3. „PRZEDSZKOLE” 
UCHWAŁA NR XIII/92/2019 RADY 
GMINY MICHAŁOWICE z dnia 16 
września 2019 r. 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Michałowice dla 
obszaru Gmina Michałowice Północ - 
Uchwała Nr XVIII/101/2016 
WRAZ ZE ZMIANAMI: 
1. „AVEX” 
UCHWAŁA NR XXIX/188/2016 RADY 
GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 grudnia 
2016 r. 
2.UCHWAŁA KORYGUJĄCA 

Aktualizacja obowiązujących planów zagospodarowania 
przestrzennego dokonywana jest w wyniku aktualizacji 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, w przypadku pojawienia się nowych 
terenów, które mogą być wykorzystane w zakresie 
gospodarczym, osiedleńczym czy rekreacyjnym. 
 
 

http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/Article/get/id,1175226.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1315400,uchwala-nr-xxxiii2442017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-20-kwietnia-2017r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1315400,uchwala-nr-xxxiii2442017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-20-kwietnia-2017r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1630133,uchwala-nr-xi802019-rady-gminy-michalowice-z-dnia-27-czerwca-2019r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1630133,uchwala-nr-xi802019-rady-gminy-michalowice-z-dnia-27-czerwca-2019r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1663374,uchwala-nr-xiii922019-rady-gminy-michalowice-z-dnia-16-wrzesnia-2019r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-mi.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1663374,uchwala-nr-xiii922019-rady-gminy-michalowice-z-dnia-16-wrzesnia-2019r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-mi.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1663374,uchwala-nr-xiii922019-rady-gminy-michalowice-z-dnia-16-wrzesnia-2019r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-mi.html
http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/Article/get/id,1175242.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1275457,uchwala-nr-xxix1882016-rady-gminy-michalowice-z-dnia-29-grudnia-2016r-w-sprawie-zmiany-miejscowego-p.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1275457,uchwala-nr-xxix1882016-rady-gminy-michalowice-z-dnia-29-grudnia-2016r-w-sprawie-zmiany-miejscowego-p.html
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UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY 
GMINY MICHAŁOWICE z dnia 20 
kwietnia 2017 r. 
3. WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE  
z dnia 19 września 2019 roku 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Michałowice dla 
obszaru Gmina Michałowice Południe - 
Uchwała Nr XVIII/102/2016 
WRAZ ZE ZMIANAMI: 
1.UCHWAŁA KORYGUJĄCA 
UCHWAŁA NR XXXIII/246/2017 RADY 
GMINY MICHAŁOWICE z dnia 20 
kwietnia 2017 r. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - obszar I Uchwała Nr 
XLVI/383/2006 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - obszar III Uchwała Nr 
XLVI/385/2006 
WRAZ ZE ZMIANAMI: 
1.ZMIANA PLANU DLA OBSZARU III 
UCHWAŁA NR L/396/2018 RADY 
GMINY MICHAŁOWICE z dnia 6 września 
2018 r. 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - obszar IV Dolina Dłubnii 
Uchwała Nr XXVII/187/2009 

Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 

W trakcie opracowania  

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne art.  19.  [Projekt 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe] 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje 
projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany 
dalej "projektem założeń". 

https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1315401,uchwala-nr-xxxiii2452017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-20-kwietnia-2017r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1315401,uchwala-nr-xxxiii2452017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-20-kwietnia-2017r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany.html
https://www.michalowice.malopolska.pl/media/download/6494af44-50fe-40a2-bcfc-79fc086ee985
https://www.michalowice.malopolska.pl/media/download/6494af44-50fe-40a2-bcfc-79fc086ee985
http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/Article/get/id,1175245.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1315402,uchwala-nr-xxxiii2462017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-20-kwietnia-2017r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1315402,uchwala-nr-xxxiii2462017-rady-gminy-michalowice-z-dnia-20-kwietnia-2017r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany.html
http://www.michalowice.malopolska.pl/assets/michalowice/media/files/cbff8ba7-69e6-4703-95f4-09aeb66047b6/plan-1.pdf
http://www.michalowice.malopolska.pl/assets/michalowice/media/files/cbff8ba7-69e6-4703-95f4-09aeb66047b6/plan-1.pdf
http://www.michalowice.malopolska.pl/assets/michalowice/media/files/85cc9686-5ac0-4652-96f4-148d957cf8c4/plan-3.pdf
http://www.michalowice.malopolska.pl/assets/michalowice/media/files/85cc9686-5ac0-4652-96f4-148d957cf8c4/plan-3.pdf
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1492710,uchwala-nr-l3962018-rady-gminy-michalowice-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscowego-pla.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1492710,uchwala-nr-l3962018-rady-gminy-michalowice-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscowego-pla.html
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1492710,uchwala-nr-l3962018-rady-gminy-michalowice-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscowego-pla.html
http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/Article/get/id,430439.html
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2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru 
gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje 
co najmniej raz na 3 lata. 

3. Projekt założeń powinien określać: 
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych 

zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe; 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące 
użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  
i paliw gazowych; 

3) możliwości wykorzystania istniejących 
nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  
i energii, z uwzględnieniem energii 
elektrycznej i ciepła wytwarzanych  
w instalacjach odnawialnego źródła energii, 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego 
wytwarzanych w kogeneracji oraz 
zagospodarowania ciepła odpadowego  
z instalacji przemysłowych; 

Plan zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa 
gazowe (w przypadku gdy 
plany przedsiębiorstw 
energetycznych nie zapewniają 
realizacji założeń gminy) 

Brak Brak 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne art.  20.  [Plan 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe] 

1. W przypadku gdy plany przedsiębiorstw 
energetycznych nie zapewniają realizacji 
założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) opracowuje 
projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy 
lub jej części. Projekt planu opracowywany jest 
na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy 
założeń  i winien być z nim zgodny. 

Wieloletnie plany 
gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
gminy 

Wieloletni program 
gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Gminy 
Michałowice na lata 2019-
2023 

Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 16 września 2019 r. 

Kwestie związane z mieszkaniowym zasobem gminy 
reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronnie praw 
lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy  i zmianie Kodeksu 
cywilnego. Gmina, na zasadach i w wypadkach 
przewidzianych w tej ustawie, zapewnia lokale socjalne   
i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe 
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gospodarstw domowych  o niskich dochodach. W tym celu 
wykorzystuje mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób. 

Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych 

Wieloletni plan rozwoju  
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w Gminie 
Michałowice na lata 2021 – 
2023 
 

Uchwała nr XXIX/228/2020 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 14 grudnia 2020 r. 
 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  wynika ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 21. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
opracowuje wieloletni plan rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego 
posiadaniu, zwany dalej "planem". 

2. Plan określa w szczególności: 
1) planowany zakres usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 
2) przedsięwzięcia rozwojowo-

modernizacyjne w poszczególnych latach; 
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie 

wody oraz wprowadzanie ścieków; 
4) nakłady inwestycyjne  

w poszczególnych latach; 
5) sposoby finansowania planowanych 

inwestycji. 

Gminny program opieki nad 
zabytkami 

GMINNY PROGRAM 
OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
Gmina Michałowice 2019-
2022 

Uchwała nr X/73/2019. 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia 17 czerwca 2019 r. 

Konieczność opracowania programu wynika  
z obowiązku ustawowego, a także zapewnienia spójności ze 
strategią i uszczegółowienia zapisanych w niej założeń  
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Zgodnie  
z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami program opracowuje wójt na okres 4 
lat, a przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Gminny program ochrony 
środowiska 

Brak Brak  

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy 
Michałowice 

UCHWAŁA NR przyjętego uchwałą nr 
XIX/111/2016 Rady Gminy Michałowice  
z dnia 31 marca 2016 r., zmienionego 
uchwałami Nr XXXII/224/2017 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 27 marca 

Dokument wyznacza kierunki rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej dla całego obszaru gminy Michałowice na 
lata 2015-2020. Nowy dokument powinien być spójny ze 
strategią i ją uszczegóławiać, głównie w odniesieniu do 
działań  w ramach celu operacyjnego 3.1. Ochrona 
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2017r., Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., Nr 
XXXIX/300/2017 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 30 października2017 
r. oraz Nr XLV/347/2018 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. 

i kształtowanie środowiska naturalnego. Dokument stanowi 
instrument pozyskiwania środków zewnętrznych m.in. na 
działania w zakresie termomodernizacji budynków, rozwoju 
transportu publicznego i ścieżek rowerowych czy wdrażania 
OZE. 

Program usuwania azbestu Brak Brak uchwały 

Gminne Programy usuwania azbestu wynikają z Programu 
Oczyszczania Kraju  z Azbestu na lata 2009-2032 Główne 
cele Programu Oczyszczania Kraju  z Azbestu na lata  
2009-2032 to: 

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest; 

2. minimalizacja negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych obecnością 
azbestu na terytorium kraju; 

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu 
na środowisko. 

Program małej retencji Brak Brak 
Program fakultatywny – dotyczący ochrony  
i gospodarowania zasobami wodnymi gminy 

Strategia rozwoju 
elektromobilności 

Brak Brak 
Dokument fakultatywny,  to narzędzie wspierające działania 
jednostek samorządu terytorialnego dotyczące realizacji 
swojej polityki elektromobilności. 

Plany rozwoju sieci drogowej 
wraz planami finansowania 
w zakresie dróg gminnych 

Brak Brak 
Do zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie 
planów rozwoju sieci drogowej. Gmina Michałowice wykaz 
przedsięwzięć inwestycyjnych określa w ramach WPF. 

Gminna strategia 
rozwiązywania problemów 
społecznych 

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
w Gminie Michałowice na 
lata 2021-2030 w trakcie 
opracowania 

 

Strategia ma charakter średniookresowego dokumentu 
planistycznego, który jest zgodny z założeniami 
odnoszącymi się do polityki społecznej dokumentów 
strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, 
ogólnopolskim i samorządowym 

Gminny program rewitalizacji 

Gminny Program 
Rewitalizacji Gminy 
Michałowice na lata 2017-
2025 

Uchwała Nr XXXIII/247/2017 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 
2017r 
 

Dokument zakłada rewitalizację miejscowości 
zdegradowanych: Raciborowice, Książniczki. Dokument 
stanowi instrument pozyskiwania środków zewnętrznych 
na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Gminny program 
przeciwdziałania przemocy 

Program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w 

Uchwała nr XXXV/279/2021 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 1 czerwca 2021 r. 
 

Program ma charakter średniookresowego dokumentu 
planistycznego, który jest zgodny z założeniami 
odnoszącymi się do polityki społecznej dokumentów 
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w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie 

rodzinie dla Gminy 
Michałowice na lata 2021 – 
2025 

strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, 
ogólnopolskim i samorządowym 

Gminny program wspierania 
rodziny 

Program Wspierania 
Rodziny dla Gminy 
Michałowice na lata 
2020 – 2022 

•  

 

Uchwała nr XX/159/2020 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 27 lutego 2020 r.  
w sprawie uchwalenia Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy 
Michałowice na lata 2020-2022 

Dokument aktualny, zgodny z celami i zapisami strategii. 

Gminny program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz gminny 
program przeciwdziałania 
narkomanii 

Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 
 

Uchwała nr XXXI/237/2021 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVIII/217/2020 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r 
 

Program przyjmowany corocznie. Dokument zapewnia 
spójność ze strategią 

Program współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3. Ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Programu Współpracy 
Gminy Michałowice z 
organizacjami 
pozarządowymi na rok 
2021 
 

Uchwała nr XXVIII/219/2020 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. 
 

Program przyjmowany corocznie. Określa obszary 
współpracy finansowej i niefinansowej z organizacjami 
pozarządowymi. 

Programy odnowy 
miejscowości 

 
Plany odnowy 
miejscowości nieaktualne 

Brak 

Opcjonalne opracowanie / zaktualizowanie programów. 
Programy mogą uszczegółowić zapisy strategii, tworząc 
przestrzeń do realizacji wielu działań lokalnych, w tym 
stymulowania zaangażowania społecznego w sprawy ważne 
dla rozwoju gminy, a jednocześnie stać się instrumentami 
pozyskiwania środków na dedykowane przedsięwzięcia. 

Plan sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez gminę 

Sieć publicznych szkół 
podstawowych, 
prowadzonych przez 
Gminę Michałowice oraz 
granice obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych, 

Uchwała nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 15 marca 2021 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/55/2019 Rady Gminy Michałowice z 
dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez 

Strategia nie przewiduje zmian w sieci publicznych szkół 
podstawowych. 
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prowadzonych przez 
Gminę Michałowice od 
dnia 1 września 2019 r. 

Gminę Michałowice oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 
roku 
 

Gminny plan zarządzania 
kryzysowego 

Zarządzanie kryzysowe (oraz sprawy obronne, obrona cywilna) 
regulowane zarządzeniami Wójta, w tym dokumentami niejawnymi 

 

Uchwała budżetowa 
(zawierająca budżet  
i załączniki) 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MICHAŁOWICE NA 2021 ROK Uchwała  
nr XXX/236/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 

Uchwała przyjmowana corocznie. Powinna odzwierciedlać 
cele i kierunki działań określone w strategii, zintegrowana  
z wieloletnią prognozą finansową. 

Wieloletnia prognoza 
finansowa 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Gminy 
Michałowice 

UCHWAŁA NR XXX/235/2020 
w sprawie : Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Michałowice na lata 
2021-2029 

Dokument aktualny, zgodny z zapisami strategii. 
Aktualizacja zgodnie z potrzebami. 

 


