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UCHWAŁA NR XLIX/645/VII/2018
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru
położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą
Nr XXX/492/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla
obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej”, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini
Rada Miasta Trzebinia stwierdza, że przedłożony projekt nie narusza ustaleń „Zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”, zatwierdzonego
Uchwałą Nr VI/48/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami
i uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla
obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini
i Młoszowej, zwaną dalej planem.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru
położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej, obejmuje obszar
o powierzchni ok. 14,3 ha, którego granice przebiegają:
1) granicą działki nr 620/679 w Młoszowej i linią będącą jej przedłużeniem do narożnika działki nr 1736
w Młoszowej;
2) linią łączącą południowo – zachodni narożnik działki nr 1736 w Młoszowej z osią ul. Młoszowskiej;
3) osią ul. Młoszowskiej oraz linią łamaną przebiegającą granicami działek, liniami łączącymi narożniki
granic działek lub liniami będącymi przedłużeniem granic działek.
2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
1) Przepisy ogólne;
2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;
3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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4) Przepisy końcowe.
§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści niniejszej uchwały oraz części graficznej planu.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik graficzny nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający wyrys ze „Zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”;
2) załącznik graficzny nr 2 – Ideogram uzbrojenia w skali 1:1000, będący elementem informacyjnym planu;
3) załączniki tekstowe, nie będące ustaleniami planu:
a) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Trzebini o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla
obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej;
b) załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Trzebini o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa lokalizacji parkingu;
5) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym oznaczone symbolami cyfrowo literowymi lub wyłącznie symbolem literowym:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od 1MN do 4MN),
b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1MW, 2MW),
c) U – tereny zabudowy usługowej (1U, 2U),
d) ZP – tereny zieleni urządzonej (1ZP, 2ZP),
e) KP – teren parkingu (KP),
f) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej (od 1KDL do 3KDL),
g) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej (KDD).
4. Rysunek planu zawiera oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na podstawie przepisów
odrębnych:
1) cały obszar objęty planem położony jest w granicach złoża węgla kamiennego Siersza;
2) cały obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 452 Chrzanów;
3) granica głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego.
5. Rysunek planu zawiera, poza elementami wymienionymi w ust. 3 i 4 oraz treścią mapy zasadniczej,
następujące oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, nie będących ustaleniami planu:
1) napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV;
2) stacja bazowa telefonii komórkowej.
6. Ideogram uzbrojenia, stanowiący załącznik graficzny nr 2 do uchwały, jest elementem informacyjnym
planu i określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. Na tle ustaleń
rysunku planu zaznaczono schemat istniejących i projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej oraz
lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne.
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§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o niżej wymienionych pojęciach, należy je rozumieć zgodnie
z podanymi niżej ich definicjami:
1) dach płaski – dach lub stropodach o spadku do 120;
2) działka budowlana - działka budowlana, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) kategoria rodzajów obiektów budowlanych i rodzajów użytkowania - rodzaj obiektów i użytkowania
określonego w niniejszym planie, możliwy do realizacji w ramach przeznaczenia podstawowego
i uzupełniającego dla danego terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie
budynków oraz części nadziemnych budowli nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia
terenu;
5) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, które zostało ustalone jako jedyne lub przeważające na
wyznaczonym terenie, wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na rzecz, którego należy rozstrzygać
wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, w przeznaczeniu podstawowym mieszczą się również
urządzenia budowlane, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, zapewniające możliwość
użytkowania tych obiektów;
6) przeznaczenie uzupełniające - część przeznaczenia terenu, która uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie
podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
7) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku,
liczona na poziomie posadzek po obrysie jego ścian zewnętrznych;
8) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zabudowana budynkami, liczona po zewnętrznym obrysie
kondygnacji parteru budynku, lub suma powierzchni parterów budynków znajdujących się na działce
budowlanej lub terenie, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami czy przejazdów – po obrysie ich
wyższych kondygnacji;
9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – powierzchnia terenu, o którym mowa w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
10) przepisy odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
11) rysunek planu – załącznik graficzny nr 1, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1;
12) tekst planu – treść niniejszej uchwały;
13) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfrowoliterowym lub literowym;
14) wskaźnik intensywności zabudowy – wskaźnik, o którym mowa ustawie z dnia 27 marca o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
15) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miasta Trzebini, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
16) wskaźnik powierzchni zabudowy - parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy
w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem,
położonej w całości w terenie przeznaczonym pod zabudowę,
17) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami, wyłącznie określoną w ustaleniach
szczegółowych wysokość liczoną w metrach od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu obiektu,
b) w przypadku budynków wysokość budynku rozumianą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego, określoną w ustaleniach szczegółowych za pomocą dwóch łącznie obowiązujących
parametrów: ilością kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza użytkowego i maksymalnej liczonej
w metrach wysokości budynku.
2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi
w obowiązujących przepisach odrębnych.
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§ 4. Wykaz dopuszczalnych, na obszarze planu, kategorii rodzajów obiektów budowlanych
i rodzajów użytkowania, mogących występować w ramach określonego w Rozdziale 3 przeznaczenia
podstawowego i uzupełniającego dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
1. Ustala się wykaz dopuszczalnych kategorii rodzajów obiektów budowlanych i rodzajów użytkowania:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym bliźniaczy,
lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin z budynkami
garażowymi i gospodarczymi;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – jeden budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa
mieszkania lub zespół takich budynków;
3) usługowe lokale użytkowe – lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne, w których prowadzona
jest działalność usługowa w zakresie:
a) usług ochrony zdrowia (w szczególności gabinety lekarskie, stomatologiczne, rehabilitacyjne, apteki,
z wyłączeniem szpitali),
b) usług kultury, oświaty i wychowania (w szczególności: żłobek, przedszkole, biblioteka),
c) usług niematerialnych, zwłaszcza doradczych, konsultingowych, prawnych, księgowych, projektowych,
biurowych, obsługi biurowej i bankowej, badania rynku, reklamowych, zarządzania, rekrutacji
pracowników i pozyskiwania personelu, biura specjalistyczne, jednostki administracji gospodarczej,
d) usług komercyjnych: − handlu detalicznego, − gastronomii, − rzemiosła i drobnych świadczeń
(w szczególności: rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, usługi krawieckie, szewskie, optyczne,
fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, zegarmistrzowskie);
4) zabudowa usługowa – obiekty, budynki, w których prowadzona jest działalność usługowa z zakresu:
a) usług ochrony zdrowia (w szczególności gabinety lekarskie, stomatologiczne, rehabilitacyjne, apteki
z wyłączeniem szpitali),
b) usług kultury, oświaty i wychowania,
c) usług niematerialnych, zwłaszcza doradczych, konsultingowych, prawnych, księgowych, projektowych,
biurowych, obsługi biurowej i bankowej, badania rynku, reklamowych, zarządzania, rekrutacji
pracowników i pozyskiwania personelu, biura specjalistyczne, jednostki administracji gospodarczej,
d) usług komercyjnych: − handlu detalicznego, − gastronomii, − rzemiosła i drobnych świadczeń
(w szczególności: rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, usługi krawieckie, szewskie, optyczne,
fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, zegarmistrzowskie);
5) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne – place zabaw, boiska, ścieżki piesze, ścieżki zdrowia,
bieżnie, korty tenisowe i podobne obiekty sportowe usytuowane na wolnym powietrzu, służące rekreacji
i wypoczynkowi czynnemu;
6) zieleń urządzona – urządzone obszary zieleni mające na celu podkreślenie i wzbogacenie walorów
estetycznych obiektów budowlanych, lub jak w przypadku budynków mieszkalnych, zieleń ta może mieć
dodatkowo charakter użytkowy: drzewa i krzewy owocowe, ogrody warzywne;
7) zieleń urządzona służąca rekreacji – zakomponowane zespoły zieleni o walorach krajobrazowych
wykorzystujące istniejące, naturalne walory środowiska, przystosowane do potrzeb rekreacji i wypoczynku;
8) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć sieci (podziemne,
naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi
obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
odprowadzania ścieków i wód deszczowych, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji
i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników
nieruchomości, z wyłączeniem linii przesyłowych infrastruktury elektroenergetycznej 110kV;
9) stacja bazowa telefonii komórkowej;
10) linie przesyłowe infrastruktury elektroenergetycznej 110kV;
11) droga publiczna;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 5606

12) ciągi piesze i pieszo – jezdne - urządzenie na terenie służące wyłącznie pieszym lub pieszym, a zarazem
zapewniające dojazd do obiektów lub urządzeń;
13) ścieżka rowerowa - wydzielone powierzchnie w przestrzeni ulicznej lub prowadzone i oznakowane
w ramach jezdni przeznaczone dla ruchu rowerowego, albo samodzielne drogi rowerowe niezależne od
układu drogowego;
14) dojścia – niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, trwale wydzielone w terenie
i urządzone powierzchnie służące komunikacji pieszej, o nawierzchni chłonnej, bądź całkowicie lub
częściowo utwardzone, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów o przeznaczeniu
podstawowym i uzupełniającym;
15) dojazdy - niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu powierzchnie o nawierzchni
chłonnej, całkowicie lub częściowo utwardzonej, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów
o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym;
16) miejsca do parkowania - miejsca (stanowiska) parkingowe lub postojowe dla samochodów osobowych
urządzone na terenie;
17) garaż – samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania
i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych;
18) parking – parking, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
19) miejsca do parkowania dla rowerów - miejsca parkingowe dla rowerów, urządzone na terenie;
20) wiaty – lekkie konstrukcje dachowe wsparte na słupach osłaniające miejsca postojowe w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej, względnie kosze sklepowe w zabudowie usługowej;
21) altany – budowle ogrodowe lekkiej konstrukcji z ażurowymi ścianami stanowiące osłonę przed słońcem
i deszczem;
22) istniejące obiekty użytkowe służące utrzymaniu porządku – istniejące obiekty takie jak utwardzone
place do ustawiania kontenerów, śmietniki, trzepaki, służące utrzymaniu porządku.
2. Dla każdego z terenów na obszarze objętym planem, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania, wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu indywidualnym
symbolem cyfrowo-literowym lub literowym, ustalono przeznaczenie podstawowe i uzupełniające. W ramach
tych przeznaczeń możliwe jest użytkowanie terenu i realizacja obiektów budowlanych spośród kategorii,
o których mowa w ust. 1.
3. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego kształtowania zabudowy dla
poszczególnych terenów zawarte jest w Rozdziale 3, niniejszej uchwały „Ustalenia szczegółowe dla terenów
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania”.
4. Nazwy kategorii, użyte w ust. 1, które nie zostały wyjaśnione opisowo, należy rozumieć zgodnie
z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.
Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem
§ 5. 1. W obszarze objętym planem w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala
się:
1) nakaz:
a) uwzględnienia wymagań dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych
w Rozdziale 3,
b) uwzględnienia wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określonych
w §7,
2) zakaz:
a) lokalizacji garaży blaszanych,
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b) stosowania okładzin elewacyjnych z materiałów takich jak: listwy z tworzyw sztucznych, ceramika
glazurowana, blachy faliste i fałdowe;
3) dopuszczenie:
a) możliwości odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, docieplenia oraz zmiany
sposobu użytkowania istniejącej zabudowy, na zasadach ustalonych w planie:
- w przypadku odbudowy i rozbudowy, nakazuje się respektować wskazaną na rysunku planu
nieprzekraczalną linię zabudowy,
- w przypadku przebudowy oraz rozbudowy budynku związanej ze zmianą części dachu, dopuszcza się
odstępstwo od parametru kąta nachylenia połaci dachu, zachowując jako nadrzędny standard
wysokość budynku i symetryczny układ połaci dachowych,
b) lokalizowania niewyznaczonych na rysunku planu sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
z zachowaniem pozostałych ustaleń planu oraz w sposób niepowodujący degradacji estetycznej
przestrzeni,
c) sytuowania w pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogę
publiczną, w szczególności:
- utwardzonej części komunikacyjnej działki oraz wjazdu/wyjazdu, schodów zewnętrznych, pochylni,
ramp, miejsc do parkowania, w tym dla rowerów oraz dojścia i dojazdu do budynków
zlokalizowanych na tej działce,
- urządzeń budowlanych w rozumieniu ustawy prawo budowlane.
2. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu zawarto
w ustaleniach dla wydzielonych terenów w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.
§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu
1. W obszarze objętym planem w zakresie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ustala się
zakaz:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem:
a) infrastruktury technicznej i drogowej,
b) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
c) zabudowy usługowej, w szczególności placówek edukacyjnych, kin, teatrów,
d) garaży, parkingów lub zespołów parkingów, dla samochodów osobowych, w tym wielopoziomowych
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
2) zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich
nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego.
2. W zakresie ochrony wód podziemnych w związku z położeniem obszaru objętego planem w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452 Chrzanów oraz w części w zasięgu głównego użytkowego
poziomu wodonośnego wieku triasowego, ustala się:
1) zakaz wprowadzania ścieków do ziemi oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki
wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do ziemi;
2) nakaz magazynowania odpadów, w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem, na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska,
wskazuje się tereny wyznaczone planem jako należące do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których
zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu. Dla faktycznie zagospodarowanych terenów należy
przyjmować poziom hałasu ustalony dla przeważającej funkcji:
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1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN i dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem MW dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
2) dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem 1ZP jak dla terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.
4. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól
elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach
odrębnych z zakresu ochrony środowiska.
5. W zakresie ochrony powietrza ustala się stosowanie zasad zaopatrzenia w ciepło, zgodnie z ustaleniami
§12 ust 3.
6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się:
1) zakaz zmian ukształtowania powierzchni ziemi za wyjątkiem wynikających z realizacji inwestycji
ustalonych planem w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego oraz inwestycji celu
publicznego;
2) nakaz ochrony warstwy próchniczej gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami
odrębnymi.
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) zakaz zagospodarowania terenów i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na
cele związane ze: zbieraniem, magazynowaniem, przeładunkiem, przetwarzaniem odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych i złomu, wyjątek stanowi wstępne magazynowanie odpadów przez ich
wytwórców, w rozumieniu ustawy o odpadach, wytworzonych w obszarze objętym planem, w sposób
zabezpieczający grunt przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego,
2) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przepisami ustawy prawo ochrony
środowiska oraz przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
1. W obszarze objętym planem przestrzenie publiczne obejmują:
1) drogi lokalne - 1KDL, 2KDL i 3KDL;
2) drogę dojazdową - KDD;
3) teren zieleni urządzonej – 1ZP.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz:
a) tworzenia trwałych przegród uniemożliwiających dostęp do przestrzeni publicznych, przy czym
nie uważa się za ogrodzenie elementów małej architektury w szczególności takich jak: pachołki, stopki,
pojemniki z zielenią,
b) tworzenia barier przestrzennych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz
starszym, takich jak progi, schody, krawężniki,
c) lokalizacji w granicach dojazdów, ciągów pieszych, rowerowych wolnostojących urządzeń infrastruktury
technicznej, w szczególności stacji transformatorowych, urządzeń pomiarowych, stacji redukcyjnych
gazu, przepompowni ścieków, zwłaszcza jeżeli istnieje techniczna możliwość realizacji tych urządzeń
jako wbudowanych lub podziemnych;
2) nakaz zróżnicowania faktury i materiałów nawierzchni dla różnych ciągów komunikacyjnych (pieszych,
rowerowych);
3) dopuszczenie miejsc do parkowania dla rowerów dla terenu 1ZP, zagospodarowania terenów zielenią
urządzoną oraz obiektami małej architektury.
§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 5606

2. Dla terenów 1MN do 4MN ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów
nieruchomości:
1) minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej –
700 m2, minimalna szerokość frontu działki – 18 m;
2) minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej –
400 m2, minimalna szerokość frontu działki – 12m;
3) minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wbudowanymi
usługami: 1000 m2 i minimalna szerokość frontu działki – 20m;
4) nachylenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lub dojazdu czy
ciągu pieszo - jezdnego, z których następuje obsługa komunikacyjna, powinno zachować kąt prosty
z tolerancją +/-15°.
3. Dla terenów 1MW i 2MW ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów
nieruchomości:
1) minimalna wielkość powierzchni działki – 1200 m2, minimalna szerokość frontu działki –25 m;
2) nachylenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lub dojazdu czy
ciągu pieszo - jezdnego, z których następuje obsługa komunikacyjna, powinno zachować kąt prosty
z tolerancją +/- 15°.
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala się następujące szczegółowe
zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2; minimalna szerokość frontów działek: 20 m;
2) nachylenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lub dojazdu czy
ciągu pieszo - jezdnego, z których następuje obsługa komunikacyjna, powinno zachować kąt prosty
z tolerancją +/- 15°.
5. Dla pozostałych terenów, nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału
nieruchomości z uwagi na stan własności, wielkość lub charakter przeznaczenia terenów.
§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
1. Cały obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 452 Chrzanów, a jego północna część w obszarze głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku
triasowego.
2. Cały obszar objęty planem położony jest w granicach złoża węgla kamiennego Siersza.
§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych
w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów
ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami odrębnymi:
1) związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi
usytuowania danej sieci;
2) zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie danej sieci w zależności od
jej rodzaju i parametrów.
§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz wskaźniki parkowania
1. Powiązania terenu objętego planem z ponadlokalnym układem komunikacji zapewniają:
1) droga klasy lokalnej 1KDL w ciągu ulicy Młoszowskiej, w zakresie powiązań z centrum Trzebini;
2) droga klasy lokalnej 2KDL w zakresie powiązań z północnymi sołectwami gminy;
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3) droga klasy lokalnej 3KDL w ciągu ulicy Trzebińskiej w zakresie powiązań zewnętrznych z sołectwem
Młoszowa oraz Dulowa.
2. Obsługa terenów objętych planem z układu dróg publicznych obejmuje:
1) drogę klasy lokalnej 1KDL - zapewniającą dostęp do terenu zabudowy usługowej 1U i terenu parkingu
KP;
2) drogę klasy lokalnej 2KDL - zapewniającą dostęp do terenu zabudowy usługowej 2U, terenu zieleni
urządzonej 1ZP, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN i 2MN;
3) drogę klasy lokalnej 3KDL – zapewniającą dostęp do terenów zabudowy usługowej 2U, terenu parkingu
KP, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW i terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 3MN i 4MN;
4) drogę klasy dojazdowej KDD - zapewniającą dostęp do terenu zabudowy usługowej 2U, terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej 2MW, terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2MN, 3MN i 4MN
oraz terenów zieleni urządzonej 2ZP.
3. Klasyfikacja i parametry dróg publicznych określone są w Rozdziale 3, indywidualnie, dla każdego
z wyodrębnionych na rysunku planu terenów.
4. Dopuszcza się:
1) lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojść, dojazdów, ciągów pieszych, pieszo – jezdnych,
ścieżek rowerowych, przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych;
2) zaliczenie do miejsc do parkowania miejsc w garażach w przypadku zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3) realizację garaży w kondygnacji podziemnej i parterowej budynków i uwzględnianie miejsc do parkowania
w garażach podziemnych i wbudowanych w partery budynków mieszkalnych, przy obliczeniu ilości miejsc
do parkowania zapewniających obsługę mieszkań dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4) lokalizację i bilansowanie miejsc do parkowania dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP.
5. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące minimalne wskaźniki miejsc do parkowania:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami od 1MN do 4MN:
a) min. 2 na 1 lokal mieszkalny,
b) min. 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej w usługach, lecz nie mniej niż 2;
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolami 1MW i 2MW:
a) min. 1,5 miejsca na jeden lokal mieszkalny,
b) min. 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej w usługach, lecz nie mniej niż 2;
3) dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem 1U i 2U – min. 3 miejsca na 100 m2 powierzchni
użytkowej, lecz nie mniej niż 2;
4) dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem 1ZP – min. 1 miejsce do parkowania na 2000m2
powierzchni terenu.
6. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1MW lokalizację miejsc do parkowania w szczególności
w wyznaczonej na rysunku planu strefie lokalizacji parkingu.
7. Ustala się dla obszaru objętego planem następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania dla rowerów:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach MW– min. 5 miejsce na klatkę;
2) dla usługowych lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – min. 5 miejsce na lokal
użytkowy;
3) dla usługowych lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych na terenach MN – min. 1 miejsce na lokal
użytkowy;
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4) dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolem U – min. 1 miejsce na 250 m2 ich
powierzchni użytkowej.
8. W ramach miejsc do parkowania, w minimalnej ilości określonej w ust. 5 wyznacza się miejsca
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
1) na terenach 1MW i 2MW minimum jedno miejsce na 30 mieszkań;
2) na terenach 1U i 2U minimum jedno miejsce na każde rozpoczęte 30 miejsc do parkowania.
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
1. Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej:
1) przebieg sieci infrastruktury
z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. a.

technicznej

należy

realizować

w liniach

rozgraniczających

ulic,

2) dopuszczenie:
a) prowadzenia sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt. 1, jeśli jest to technicznie
uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,
b) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy,
przebudowy, wymiany, rozbiórki oraz zmiany ich przebiegu w sposób nie ograniczający przeznaczenia
podstawowego terenów,
c) wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych sieci kablowych do telekomunikacji i transmisji
informacji,
d) instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, za wyjątkiem instalacji
obejmujących energię wiatru.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych
i przeciwpożarowych:
1) zasilanie obszaru objętego planem z sieci Ø150 w ul. Młoszowskiej w Trzebini oraz Ø90 w ul. Trzebińskiej
w Młoszowej (znajdujących się poza obszarem), w układzie pierścieniowym;
2) budowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej z zapewnieniem wymaganych parametrów
przeciwpożarowych i wyposażenia sieci w hydranty przeciwpożarowe.
3. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
1) jako generalna zasadę zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się stosowanie systemów grzewczych opartych
o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, przy czym dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach
oznaczonych symbolami 1MW i 2MW oraz zabudowy usługowej w terenach oznaczonych symbolami 1U
i 2U wymóg ten jest obligatoryjny,
2) zasilanie obszaru z sieci ciepłowniczych w sąsiedztwie obszaru objętego planem;
3) dopuszcza się indywidualne lub grupowe systemy grzewcze oraz systemy z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, za wyjątkiem energii wiatru i biogazu, wyłącznie dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 1MN do 4MN.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zasilanie obszaru objętego planem z gazociągu średniego ciśnienia Ø 160 PE położonego po zachodniej
stronie ul. Młoszowskiej w Trzebini oraz Ø 63 PE w ul. Trzebińskiej w Młoszowej (znajdujących się poza
obszarem);
2) budowę i rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) utrzymuje się lokalizację sieci i urządzeń istniejącego systemu elektroenergetycznego linii zasilających
napowietrznych i kablowych, w tym linii 110 kV;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 11 –

Poz. 5606

2) zasilanie w energię elektryczną dla planowanej zabudowy z sieci średniego napięcia położonych poza
obszarem planu;
3) budowę kablowych sieci średniego napięcia, stacji transformatorowych (z wyłączeniem stacji słupowych)
oraz napowietrznych i kablowych sieci niskiego napięcia.
6. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:
1) nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem do kanalizacji sanitarnej Ø
600 w ul. Młoszowskiej w Trzebini lub Ø200 w ul. Trzebińskiej w Młoszowej (znajdujących się poza
obszarem);
3) budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej stosownie do potrzeb;
4) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej Ø500 w ul. Młoszowskiej w Trzebini;
5) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez:
a) retencjonowanie na działce z możliwością ich zagospodarowania,
b) wprowadzanie do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska
wodnego.
7. W zakresie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej ustala się:
1) zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury
radiokomunikacyjnej;
2) zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do
występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu
oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
i radiokomunikacyjnej;
3) realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych ułożonych
w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, w sposób nie ograniczający możliwości
realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 13. 1. Tereny o symbolach od 1MN do 4MN przeznacza się pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) usługowe lokale użytkowe,
b) zabudowa usługowa,
c) dojścia, dojazdy,
d) miejsca do parkowania,
e) miejsca do parkowania dla rowerów,
f) linie przesyłowe infrastruktury elektroenergetycznej 110kV na terenie 2MN,
g) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
h) wiaty,
i) altany,
j) zieleń urządzona.
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2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
2) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego min. 30%, w stosunku do powierzchni działki
budowlanej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,1,
b) maksymalny: 0,4.
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, ale
nie więcej niż 11 m,
b) wysokość budynków usługowych: nie więcej niż 9 m,
c) wysokość budynków gospodarczych i garaży, wiat i altan: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 6m,
d) wysokość pozostałych obiektów budowlanych (np. słupy oświetleniowe): nie więcej niż 12 m;
6) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych i kącie
ich nachylenia z przedziału 120 - 450, z dopuszczeniem facjatek, lukarn i okien połaciowych;
7) kolorystyka dachów: grafitowe, ciemne odcienie szarości, ceglaste oraz tonacja ciemnego brązu;
8) kolorystyka elewacji: ściany w kolorach jasnych, nawiązujących do naturalnych kolorów materiałów
budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton);
9) główna kalenica dachu dwu lub wielospadowego równoległa do dłuższego boku działki lub krawędzi drogi;
równoległa lub prostopadła do drogi, z której następuje obsługa komunikacyjna działki budowlanej;
10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m2.
§ 14. 1. Teren o symbolu 1MW przeznacza się pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) usługowe lokale użytkowe,
b) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne,
c) dojścia, dojazdy,
d) miejsca do parkowania,
e) miejsca do parkowania dla rowerów,
f) parkingi,
g) garaże,
h) ciągi piesze i pieszo-jezdne,
i) ścieżki rowerowe,
j) linie przesyłowe infrastruktury elektroenergetycznej 110kV;
k) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
l) zieleń urządzona.
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2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
2) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego min. 25%, w stosunku do powierzchni działki
budowlanej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,8,
b) maksymalny: 2,0;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków mieszkalnych: do 7 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 24 m,
b) wysokość garaży: nie więcej niż 12m,
c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
6) kształt dachu: dachy płaskie lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych
i kącie ich nachylenia z przedziału 120 - 300;
7) kolorystyka dachów: grafitowe, ciemne odcienie szarości, ceglaste oraz tonacja ciemnego brązu;
8) kolorystyka elewacji: kolory jasne z dopuszczeniem części wydzielonych formalnie lub fakturowo oraz
detali architektonicznych, w kolorach ciemniejszych (np. pasów międzyokiennych, głównych wejść do
budynku, ciągów komunikacyjnych).
§ 15. 1. Teren o symbolu 2MW przeznacza się pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) usługowe lokale użytkowe,
b) zabudowa usługowa,
c) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne,
d) dojścia, dojazdy,
e) miejsca do parkowania,
f) miejsca do parkowania dla rowerów,
g) parkingi,
h) garaże,
i) ciągi piesze i pieszo-jezdne,
j) ścieżki rowerowe,
k) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
l) zieleń urządzona.
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
2) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego min. 25%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
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a) minimalny: 0,8,
b) maksymalny: 2,0;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków mieszkalnych: do 7 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 24 m,
b) wysokość budynków usługowych: do 3 kondygnacji, ale nie więcej niż 12m,
c) wysokość garaży: nie więcej niż 12m,
d) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
6) kształt dachu: dachy płaskie lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych
i kącie ich nachylenia z przedziału 120 - 300;
7) kolorystyka dachów: grafitowe, ciemne odcienie szarości, ceglaste oraz tonacja ciemnego brązu;
8) kolorystyka elewacji: kolory jasne z dopuszczeniem części wydzielonych formalnie lub fakturowo oraz
detali architektonicznych, w kolorach ciemniejszych (np. pasów międzyokiennych, głównych wejść do
budynku, ciągów komunikacyjnych).
§ 16. 1. Tereny o symbolu od 1U do 2U przeznacza się pod tereny zabudowy usługowej i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) istniejące obiekty użytkowe służące utrzymaniu porządku na terenie 1U,
b) dojścia, dojazdy,
c) miejsca do parkowania,
d) miejsca do parkowania dla rowerów,
e) ciągi piesze i pieszo-jezdne,
f) ścieżki rowerowe,
g) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
h) linie przesyłowe infrastruktury elektroenergetycznej 110kV na terenie 2U,
i) zieleń urządzona.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%;
2) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego min. 30%, w stosunku do powierzchni działki
budowlanej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,1,
b) maksymalny: 1,4;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków usługowych: do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 12 m,
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
6) kształt dachu: dachy płaskie lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych
i kącie ich nachylenia z przedziału 120 - 450;
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7) kolorystyka dachów: czarne, grafitowe, ciemne odcienie szarości ceglaste oraz tonacja ciemnego brązu;
8) kolorystyka elewacji: kolory jasne z dopuszczeniem części wydzielonych formalnie lub fakturowo oraz
detali architektonicznych, w kolorach ciemniejszych, (np. pasów międzyokiennych, głównych wejść do
budynku, ciągów komunikacyjnych).
§ 17. 1. Tereny o symbolu 1ZP i 2ZP przeznacza się pod tereny zieleni urządzonej i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) zieleń urządzona służąca rekreacji na terenie 1ZP,
b) zieleń urządzona na terenie 2ZP;
2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne na terenie 1ZP;
b) dojścia, dojazdy,
c) miejsca do parkowania,
d) miejsca do parkowania dla rowerów,
e) ciągi piesze i pieszo – jezdne,
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
g) ścieżki rowerowe.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniejszy niż 60% powierzchni terenu;
3) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: do 10 m.
§ 18. 1. Teren o symbolu KP przeznacza się pod teren parkingu i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) parkingi,
b) miejsca do parkowania;
2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) garaże,
b) miejsca do parkowania dla rowerów,
c) dojścia, dojazdy,
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) linie przesyłowe infrastruktury elektroenergetycznej 110kV,
f) zieleń urządzona.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5% terenu;
2) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m, z dopuszczeniem jej zwiększenia dla
garaży wielopoziomowych do 15m.
§ 19. 1. Tereny o symbolu 1KDL, 2KDL i 3KDL przeznacza się pod tereny drogi publicznej klasy lokalnej
i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
droga publiczna klasy lokalnej;
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2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) miejsca do parkowania,
c) dojścia, dojazdy,
d) ciągi piesze i pieszo – jezdne,
e) ścieżki rowerowe,
f) zieleń urządzona.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi 1KDL – w obszarze planu fragment drogi,
zgodnie z rysunkiem planu i drogi 2KDL - 20 m z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem
planu.
3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi 3KDL - 12 m z poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 20. 1. Teren o symbolu KDD przeznacza się pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej i ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
droga publiczna klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w §4 ust. 1:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) dojścia, dojazdy,
c) ciągi piesze i pieszo – jezdne,
d) ścieżki rowerowe,
e) zieleń urządzona.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi KDD - 10 m, z poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań i na łuku, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 21. Ustalenia dotyczące inwestycji celu publicznego W obszarze objętym planem realizowane będą
inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych, zgodnie z ustalonym dla poszczególnych
terenów przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym:
1) drogi publiczne na terenach o symbolach: 1KDL, 2KDL, 3KDL, KDD;
2) budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w taki sposób, by odcinek biegnący w terenach
oznaczonych symbolami 1MW i 2MW przyjął formę kablową;
3) dla obszaru planu określono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej, co oznacza, ze na całym obszarze objętym planem, będą z tego tytułu realizowane inwestycje
celu publicznego.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 22. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym Ustala się stawkę dla terenów
oznaczonych symbolami MN, MW, U w wysokości 30% słownie: trzydzieści procent, a dla terenów ZP, KP,
KDL, KDD, w wysokości 20% słownie: dwadzieścia procent.
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronie
internetowej miasta Trzebini.
§ 24. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Trzebini.
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§ 25. Uchwała wchodzi w życie w dniu, który następuje po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/645/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Trzebini o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego
na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm.)
Rada Miasta Trzebini rozstrzyga:
§ 1. Nie uwzględnić wniesionej uwagi po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od
30 maja 2018r. do 21 czerwca 2018r. oraz w okresie wyznaczonym na składanie uwagi tj. do dnia 5 lipca
2016r. o treści: Jako współwłaściciel nieruchomości w postaci działki o numerze ewidencyjnym 395/8 obręb
Młoszowa ponownie wyrażam sprzeciw do proponowanego projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę nr. 395/8. Jednocześnie wnoszę aby
przedmiotowa działka została w całości objęta w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Ponad to ponownie proponuję i wnioskuję aby projektowany teren dróg
publicznych klasy lokalnej oznaczony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jako 2KDL
przebiegał identycznie jak w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru
tj. przez teren działki nr 1305/2 wzdłuż zachodniej granicy działek o numerach 396/2, 395/8, 394/7 oraz 378/1.
W opublikowanym w dniu 5 kwietnia 2018 roku raporcie z konsultacji projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jedynym wskazanym uzasadnieniem wyłączenia działki nr 395/8 z obszaru
zabudowy jednorodzinnej jest okoliczność, że działka ta stanowi własność prywatną i ze wszystkich stron
otoczona jest działkami stanowiącymi własność gminy. Postępowanie Gminy Trzebinia w tej sprawie ma na celu
tylko i wyłącznie działanie na szkodę właścicieli tej nieruchomości, a patrząc na całą treść przytoczonego raportu
nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Jednocześnie informuję że wobec całkowitego ignorowania przez
Urząd Miasta Trzebini składanych przeze mnie wniosków i propozycji w przedmiotowej sprawie rozważam
podjęcie innych kroków prawnych. Mam jednak wciąż nadzieję, że możliwe jest polubowne rozstrzygnięcie tej
sprawy, satysfakcjonujące obie strony.
Uzasadnienie:
Działka nr 395/8 położona jest w Młoszowej, w sąsiedztwie granicy z obrębem miejskim Trzebinia.
Zgodnie z obowiązującym planem (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 666 z dnia 14.09.2007r.
poz. 4366) położona jest w:
- terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 4MN (największa część działki),
- terenie zaplecza technicznego 4KS (znaczna część działki),
- terenie zabudowy usługowej 3U,
- terenie komunikacji, terenie drogi publicznej 2KD-D,
- terenie komunikacji, terenie drogi wewnętrznej 1KDW,
- terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 2MW.
W projekcie planu przeznaczona została pod:
- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 2MW,
- teren zabudowy usługowej 2U,
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- teren drogi publicznej klasy lokalnej 2KDL,
- tereny zieleni urządzonej 1ZP.
Do zadań własnych gminy zgodnie z §7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:
- ust.1, pkt 2 – gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- ust.1 pkt 14 – porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.1 ust.2 pkt 5 określa, iż w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: wymagania ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych.
W projekcie planu zaprojektowany został układ komunikacyjny zapewniający powiązania terenu
objętego planem z ponadlokalnym układem komunikacyjnym oraz obsługę terenów przez drogi publiczne.
Układ ten tworzą drogi klasy lokalnej (1KDL – 3KDL) oraz dojazdowej (KDD), gdzie droga lokalna 2KDL
pełni funkcje w zakresie powiązań z północnymi sołectwami gminy oraz zapewnia dostęp do terenu
zabudowy usługowej 2U, terenu zieleni urządzonej 1ZP i terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 1MN i 2MN. Jest drogą niezbędną dla obsługi terenów mieszkaniowych położonych
w północnej części obszaru objętego planem. Przebieg drogi 2KDL wskazany został na rysunku planu. Jej
trasa została skorygowana w stosunku do ustaleń obowiązującego planu poprzez przesunięcie w kierunku
wschodnim, w celu ominięcia szczytu lokalnego wzniesienia i dostosowania do ukształtowania terenu. Ślad
drogi w planie obowiązującym przebiegał przez środek wzniesienia, co mogło skutkować brakiem
możliwości jej realizacji. Ustalony w projekcie planu przebieg jest wynikiem szczegółowej analizy
i uznany został za bardziej korzystny jak w planie dotychczasowym.
Przy opracowaniu rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych jednym z elementów podlegających analizie
był układ własności. W północnej części obszaru objętego planem położone są w Młoszowej działki
gminne oraz trzy działki osób fizycznych (nr 395/8, nr 377/10 i nr 377/11), zaś w północno – wschodnim
narożniku przeważają grunty prywatne w większym obszarze, począwszy od działki nr 377/9 na północ.
Z tego też względu tereny zabudowy wielorodzinnej w projekcie sięgają do wysokości działki nr 377/9 i jej
przedłużenia w kierunku zachodnim. Zaprojektowane zostały w przeważającej większości na gruntach
gminnych, przy analizie ustaleń dotychczasowego planu i uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań.
W zakresie zmiany przeznaczenia działki będącej współwłasnością wnoszącego uwagę przeanalizowane
zostały na etapie tworzenia koncepcji planu szczegółowo uwarunkowania terenowe i możliwości
zagospodarowania poszczególnej części działki. Przez środek działki przebiega projektowana droga
lokalna klasy L przecinając ją na dwie części. Przebieg drogi został zdeterminowany przesłankami,
o którym mowa powyżej. Wschodnia część działki przeznaczona została pod tereny usługowe, ponieważ
znajduje się w zakresie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, która przebiega
przez część działki. Zgodnie ze stanowiskiem Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Będzinie od linii
wysokiego napięcia 110 kV należy zachować pas technologiczny wzdłuż linii o szerokości 40 m, po
20 metrów od osi linii. Dodatkowym argumentem przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową jest
kontynuacja rozwoju zabudowy usługowej wzdłuż drogi lokalnej dla obsługi nowego osiedla oraz jej
lokalizacja na terenach o podwyższonym hałasie od planowanej drogi.
Zachodnia część działki, za drogą lokalną wskazana została jako tereny zieleni urządzonej. Teren
wzniesienia wraz z otoczeniem stanowić ma obszar ogólnodostępnej zieleni urządzonej 1ZP, pełniącej
istotną funkcję w strukturze funkcjonalnej miasta i najbliższego sąsiedztwa. Założenia projektu aktu prawa
miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu realizują politykę przestrzenną miasta. Działka w chwili
obecnej nie posiada dostępu do drogi publicznej, nie zapewniają go działki gminne nr 1434 (obręb
Trzebinia) 1305/2 oraz nr 1318/1 i nr 1318/2 w Młoszowej o charakterze drogowym, gdyż ich powiazania
z drogami publicznymi nie posiadają faktycznej ciągłości i włączeń do dróg publicznych. Brak dojazdu do
działki stanowi jedną z przesłanek, które spowodowały, że działka nr 385/8 mino przeznaczenia w części
pod zabudowę mieszkaniową nie została dotychczas na ten cel zagospodarowana.
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Zmiana przeznaczenia działki nr 385/8 w stosunku do ustaleń obowiązującego „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla
ZWM w Trzebini i Młoszowej” przyjętego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr IX/92/V/2007 z dnia
29.06.2007r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 666 z dnia 14.09.2007r. poz. 4366), może
skutkować roszczeniem z tytułu obniżenia wartości gruntu zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (art. Art. 36. 1.2) - Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo
użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: 1) odszkodowania za
poniesioną rzeczywistą szkodę albo 2) wykupienia nieruchomości lub jej części”.
Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini
Grażyna Hrabia
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/645/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Trzebini o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rada Miasta Trzebini działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zmianami), ustala:
1) Jako inwestycje, które należą do zadań własnych gminy wskazuje się:
a) budowę i przebudowę drogi lokalnej 1KDL,
b) budowę i przebudowę drogi lokalnej 3KDL,
c) budowę drogi lokalnej 2KDL,
d) budowę drogi dojazdowej KDD,
e) budowę sieci wodociągowych,
f) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
g) zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej 1ZP;
2) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy będą
finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych
i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów
odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
3) Prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków
finansowych.
Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini
Grażyna Hrabia

