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UCHWAŁA NR XVI/281/19
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy
ul. Sikorskiego w Oświęcimiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z uchwałą Nr LV/1047/18
Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu nie narusza ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” (przyjętego Uchwałą Rady
Miasta Oświęcim Nr XXXI/600/17 z dnia 22.02.2017 r.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar
o powierzchni ok. 0,59 ha, położony przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu, którego granice określone zostały na
rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały i stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie stanowiące granice dla usytuowania
elementów elewacji budynków lub ich części, bez ich przekraczania. Nie dotyczy to elementów takich jak:


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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ocieplenie ściany, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju
architektonicznego;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy
aktów prawa miejscowego dotyczące obszaru objętego planem;
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem
terenu, na który składa się symbol liczbowy, określający numer porządkowy terenu oraz symbolem literowe,
określające przeznaczenie terenu;
5) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
6) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalności usługowe spełniające wymogi ochrony
środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w rozumieniu
przepisów odrębnych o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto, do usług nieuciążliwych
nie można zaliczyć działalności usługowej obejmującej: skup, przeładunek, handel złomu i innych odpadów,
warsztatów i myjni samochodowych, stacji kontroli pojazdów;
7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu przepisów odrębnych,
a w przypadku innego obiektu budowlanego maksymalny pionowy wymiar obiektu budowlanego liczony od
poziomu terenu przy najniżej położonej części tego obiektu budowlanego do najwyżej położonej części tego
obiektu budowlanego.
§ 4. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne stanowiące obowiązujące ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające;
3) symbol terenu;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) przeznaczenie terenów.
2. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenie graficzne wynikające z przepisów odrębnych – obszar
położony w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Oświęcim-Polanka” nr 1075 (obszar
tożsamy z obszarem objętym planem).
3. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są informacyjnymi oznaczeniami planu.
§ 5. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, dla terenu 1MW/U;
2) ciąg pieszy, dla terenu 1KP.
2. Na terenie 1MW/U dopuszcza się: dojścia, dojazdy, garaże, parkingi, budynki gospodarcze, zieleń, drogi
wewnętrzne, infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury.
3. Na terenie 1MW/U dopuszcza się realizację określonych przeznaczeń terenu w dowolnych proporcjach.
§ 6. Plan nie określa:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej, ze względu na brak takich obszarów i obiektów;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak takich
przestrzeni;
3) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego województwa, ze względu na brak takich obszarów i obiektów;
4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów lub ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy, ze względu na brak takich terenów;
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5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak
terenów, dla których jest potrzeba określania tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.
§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się nieprzekraczalne linie
zabudowy:
1) obowiązek lokalizacji zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku
planu;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości 5 m od drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego planem,
b) w odległości 4 m od zachodniej granicy obszaru objętego planem.
§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala
się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem
infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego;
2) dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zagospodarowanych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
1) dopuszczenie sytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy
działki;
2) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów w granicach terenu, na którym lokalizowana
jest inwestycja, w ilości nie mniejszej niż:
a) 1 stanowisko na 1 mieszkanie,
b) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego;
3) realizację miejsc do parkowania w formie urządzenia budowlanego i obiektu budowlanego;
4) dla liczby miejsc do parkowania, ustalonych na podstawie pkt 2, obowiązek realizacji miejsc przeznaczonych
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
a) 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi od 20 do 40,
b) 2 stanowiska, przy liczbie stanowisk powyżej 40.
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych ustala się dla obszaru położonego w granicach
udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Oświęcim-Polanka” nr 1075 (obszar tożsamy z obszarem objętym
planem) sposób zagospodarowania, uwzględniający ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
§ 11. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się dla działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nie mniejsza niż 700 m2;
2) szerokość frontu nie mniejsza niż 15 m;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od 60° do 120°.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą wydzieleń pod infrastrukturę techniczną.
3. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej ustala się:
1) dla systemu komunikacji:
a) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem z drogi przyległej do obszaru objętego planem oraz
z dróg, o których mowa w lit. b,
b) dopuszczenie wydzielania dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m,
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c) w przypadku realizacji dróg wewnętrznych, obowiązek ich powiązania z drogą przyległą do obszaru
objętego planem;
2) dla systemu infrastruktury technicznej:
a) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że nie koliduje z zagospodarowaniem
lub jest związana z użytkowaniem terenu, a w szczególności realizacją przyłączenia do sieci,
b) obowiązek powiązania z zewnętrznym układem infrastruktury technicznej poprzez sieci realizowane
w granicach terenu, pod warunkiem, że nie kolidują z zagospodarowaniem terenu i nie spowodują zmiany
przeznaczenia terenu,
c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
d) odprowadzanie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną,
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez urządzenia do powierzchniowego odwodnienia
lub kanalizację deszczową,
f) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie własnej działki,
g) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub indywidualnych źródeł ciepła,
h) zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej lub indywidualnych źródeł gazu,
i) zaopatrzenia w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub indywidualnych źródeł energii,
j) gromadzenie i wywóz odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 13. W planie obowiązują stawki procentowe w wysokości 30 %, na podstawie których ustala się opłatę,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe
§ 14. 1. Dla terenu 1MW/U ustala się przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
zabudowy usługowa.
2. Dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych.
3. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
1) wysokość zabudowy dla budynków
do 3 kondygnacji nadziemnych;

mieszkalnych

i usługowych

do

12 m

oraz maksymalnie

2) wysokość zabudowy dla obiektów budowlanych, nie wymienionych w pkt 1, do 6 m;
3) szerokość elewacji frontowej nie większą niż 70 m;
4) dachy budynków o kącie nachylenia połaci do 50° oraz dachy płaskie;
5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;
7) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1.
4. Ustala się powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 700 m2.
5. Ustalenia ust. 4 nie dotyczą: regulacji granic, powiększenia działki sąsiedniej, dojść, dojazdów, dróg
wewnętrznych, infrastruktury technicznej.
6. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg.
§ 15. 1. Dla terenu 1KP ustala się przeznaczenie terenu – ciąg pieszy
2. Dopuszczenie realizacji: ciągów rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury,
zieleni.
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Rozdział 3.
Ustalenia końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/281/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/281/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.06.2019 r. do 25.07.2019 r, z terminem
wnoszenia uwag do dnia 8.08.2018 r.. W wyznaczonym terminie wniesiono 3 uwagi, których Prezydent
Miasta Oświęcim częściowo nie uwzględnił. Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 24.10.2019 r. do 25.11.2019 r., z terminem wnoszenia uwag do dnia 9.12.2019 r..
W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnej uwagi.
Rada Miasta Oświęcim, działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), postanawia:
1) nie uwzględnić uwagi z dnia 08.07.2019 r. (data wpływu 08.07.2019 r.) dotyczącej działek 1384/46,
1384/47, 1384/110, 1384/49, 1384/25 w zakresie możliwości zastosowania współczynnika powierzchni
biologicznie czynnej nie mniej niż 25%.
Działki wskazane w uwadze: działki wymienione w treści uwagi.
Treść uwagi:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie zmian w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu na dz. 1384/46, 1384/47, 1384/110, 1384/49, 1384/25 tj
o możliwości zastosowania dachów płaskich oraz współczynnika powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
niż 25%. Załącznik do pisma - projekt zagospodarowania terenu."
Uzasadnienie:
Projekt nie uwzględnia uwagi w zakresie zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej do 25% – Projekt
pozostawia powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej.
Taki wskaźnik ustalony jest w obowiązującym planie miejscowym dla terenów mieszkaniowych, z którymi
przedmiotowy teren sąsiaduje i stanowi jego uzupełnienie.
2) nie uwzględnić uwagi z dnia 08.07.2019 r. (data wpływu 08.07.2019 r.) dotyczącej całego obszaru
objętego planem w zakresie:
- dopuszczenia usytuowania budynku w odległości min. 4 m od granicy działki;
- ustalenia linii zabudowy w odległości 10 mod ulicy Sikorskiego;
- ustalenia powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
Działki wskazane w uwadze: cały obszar planu.
Treść uwagi:
„Plan jest niespójny z obowiązującym planem zagospodarowania terenu na tym obszarze.
Kwestionuję zapisy projektu:
1. dopuszczenie do usytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy
granicy – proponuję min. 4 m od granicy działek.
2. linie zabudowy 5 m
- na ul. Sikorskiego istnieje plan o 10 m linii zabudowy. 5 m zaburzyłoby ład przestrzenny i przeloty
widokowe – proponuję 10 m linię zabudowy.
3. Udział powierzchni biologicznie czynnej jest za mały (40/60)
- w obowiązującym planie jest 50/50
- proponuję udział powierzchni biologicznie czynnych pozostawić jak w pozostałych terenach przy
ul. Sikorskiego tj. 50/50.”
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Uzasadnienie:
Projekt nie uwzględnia uwagi w zakresie dopuszczenia sytuowania budynków w odległości min. 4 m od
granicy działki – Projekt planu dopuszcza sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki
lub bezpośrednio przy granicy działki, ze względu na charakter dopuszczonej zabudowy (mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej), jak również ze względu na zagospodarowanie sąsiedztwa (tereny usługowe).
Takie ustalenia stwarzają możliwość optymalnego wykorzystania terenów budowlanych. Jednak ze względu
na tereny zabudowy jednorodzinnej położonej przy ul. Sikorskiego, w celu zachowania dotychczasowych
zasad zagospodarowania określonych w obowiązującym planie, wyznaczono nieprzekraczalną linię
zabudowy wzdłuż zachodniej granicy planu w odległości 4 m od granicy sąsiedniej działki. Wyznaczenie tej
linii zabudowy ogranicza ewentualne negatywne oddziaływanie planowanej zabudowy na sąsiednie tereny
mieszkaniowo-usługowe i jest spójne z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.
W pozostałej części uwaga bezzasadna – Projekt planu wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy
w odległości 5 m od ul. Sikorskiego w nawiązaniu do obowiązującego planu miejscowego, który również
wyznacza linie zabudowy w tym rejonie w odległości 5 m od ul. Sikorskiego. Udział powierzchni biologicznie
czynnej w obowiązującym planie ustalony jest na 30% dla terenów mieszkaniowych oraz 20% dla terenów
usługowych. Projekt planu ustala powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30%, tak jak
w obowiązującym planie dla terenów mieszkaniowych.
3) nie uwzględnić uwagi z dnia 30.07.2019 r. (data wpływu 30.07.2019 r.) dotyczącej całego obszaru
objętego planem w zakresie:
- uwzględnienia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym krajobrazów kulturowych;
- przyjęcia odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy, na takie jak ustalono w MPZP przyjętym zgodnie
z uchwałą RM nr IV/31/03 z 22 stycznia 2003 r.;
- wykreślenia z projektu w § 9 punktu 1, tj. brak możliwości dopuszczenia budynków w odległości 1,5 m
od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki.
Działki wskazane w uwadze: cały obszar planu.
Treść uwagi:
„W nawiązaniu do wyłożonego publicznie projektu składam następujące uwagi i wnioskuję o ich
uwzględnienie:
1. Uwzględnienie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym krajobrazów kulturowych poprzez
wprowadzenie do projektu – m.in. zmiany § 6 pkt 1, zasad już obowiązujących w obecnym MPZP przyjętym
zgodnie z uchwałą RM nr IV/31/03 z 22 stycznia 2003 r., a w szczególności cytowanych w § 11 tamże
i uwidocznionych na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do uchwały, w zakresie dominanty
architektonicznej kościoła Św. Józefa oraz wyznaczenie korytarzy widokowych wzdłuż osi dróg Orląt
Lwowskich i Sikorskiego na dominanty Starego miasta tj. Zamek, Kościół WNMP, Salezjanie.
2. W konsekwencji powyższego, zmiany w § 7 pkt 1 i 2 w zakresie przyjęcia odległości
nieprzekraczalnych linii zabudowy, na takie jak ustalono w MPZP przyjętym zgodnie z uchwałą RM nr
IV/31/03 z 22 stycznia 2003r., a do których zostało dostosowane budownictwo jednorodzinne w rejonie ul.
Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilkosza.
3. W nawiązaniu do powyższych wniosków wykreślenie z projektu w § 9 punktu 1, tj. brak możliwości
dopuszczenia budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki.
W zakresie rozdziału 2, § 14 pkt 6 rozbudowę zapisu w zakresie komunikacji o zapis dotyczący
konieczności wydzielenia traktu komunikacyjnego – pieszego, chodnika łączącego ulicę Sikorskiego
z terenami handlowymi przy ulicy Konarskiego, tj. w rejonie parkingu Lidla. Umożliwi to sprawną
komunikację pieszą kilkuset mieszkańców projektowanego osiedla Sikorskiego z obiektami handlowymi typu
Lidl, stacja benzynowa, lokale gastronomiczne i inne. Dodatkowo informuję, że przez granicę
projektowanego terenu przebiegała od lat 70 ubiegłego wieku zwyczajowa ścieżka piesza umożliwiająca
bezpośrednie dojście na w/w teren przy ul. Konarskiego.”
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Uzasadnienie:
Projekt nie uwzględnia uwagi w zakresie zakazu sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy
działki lub bezpośrednio przy granicy działki – Projekt planu dopuszcza sytuowanie budynku w odległości
1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki, ze względu na charakter dopuszczonej
zabudowy (mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej), jak również ze względu na zagospodarowanie
sąsiedztwa (tereny usługowe). Takie ustalenia stwarzają możliwość optymalnego wykorzystania terenów
budowlanych. Jednak ze względu na tereny zabudowy jednorodzinnej położonej przy ul. Sikorskiego, w celu
zachowania dotychczasowych zasad zagospodarowania określonych w obowiązującym planie, wyznaczono
nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż zachodniej granicy planu w odległości 4 m od granicy sąsiedniej
działki. Wyznaczenie tej linii zabudowy ogranicza ewentualne negatywne oddziaływanie planowanej
zabudowy na sąsiednie tereny mieszkaniowo-usługowe i jest spójne z ustaleniami obowiązującego planu
miejscowego.
W pozostałej części uwaga bezzasadna – Projekt planu uwzględnia zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, w tym krajobrazów kulturowych, poprzez ustalenie parametrów i wskaźników zabudowy
w nawiązaniu do obowiązującego planu miejscowego i nie wprowadza zmian (m.in.: w zakresie
dopuszczalnej wysokości zabudowy, czy linii zabudowy), które w mogłyby negatywnie wpływać na krajobraz.
Projekt planu wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od ul. Sikorskiego w nawiązaniu
do obowiązującego planu miejscowego, który również wyznacza linie zabudowy w tym rejonie
w odległości 5 m od ul. Sikorskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 10 –

Poz. 9896

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/281/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych
w planie, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Rada Miasta Oświęcim zarządza, co następuję:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, które należą do zadań własnych gminy
będą finansowane z budżetu miasta, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej oraz
z innych środków zewnętrznych.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

