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UCHWAŁA* NR XXIII/210/2020
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2020r. poz. 713) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XV/127/2015 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki,
zmienionej
uchwałą
Nr XLII/328/2017
z dnia
30 października
2017r.
Rada
Miejska
w Wadowicach stwierdza, iż plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wadowice i uchwala, co następuje:
Rozdział I.
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy
ul. Tadeusza Kościuszki – etap A, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar w granicach ustalonych na rysunkach planu, które zostały oznaczone zgodnie
z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XV/127/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki zmienionej uchwałą Nr
XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 21,84 ha.
§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały, stanowiącej tekst planu oraz w części
graficznej planu, którą stanowi rysunek planu w skali 1:2000, będący załącznikiem Nr l do uchwały.
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia niebędące ustaleniami planu:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2;
2) 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.
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

____________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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1) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem,
o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną
symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów;
2) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć obszar objęty wnioskiem, np. o pozwolenie na budowę
i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych;
3) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został
ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania
i zabudowy, ustalony jako jedyny lub przeważający, któremu winny być podporządkowane inne sposoby
zagospodarowania określone jako uzupełniające;
5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go
uzupełnia oraz wzbogaca w sposób określony w ustaleniach planu, lecz nie powoduje z nim kolizji i nie
ogranicza realizacji przeznaczenia podstawowego;
6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu,
określającą dopuszczalne zbliżenie budynku (części nadziemnej i podziemnej) do linii rozgraniczającej
teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię z zachowaniem przepisów odrębnych:
a) okapu, daszków, schodów, balkonów, wykuszy, elementów ocieplenia, przy czym elementy te nie mogą
pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m,
b) urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury;
8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynków w rozumieniu przepisów odrębnych,
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – mierzoną od poziomu terenu w najniższym punkcie
styku z obrysem zewnętrznym obiektu do najwyższego punktu elementu wykończenia obiektu
budowlanego;
9) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział
powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem
zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
10) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych
wszystkich budynków, istniejących i projektowanych w obrębie działki budowlanej objętej projektem
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem;
11) wskaźniku terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako
procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej
objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem;
12) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy
udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych w powierzchni terenu
działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo
zgłoszeniem;
13) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę terenów inwestycji przez dostęp do
dróg publicznych;
14) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ukształtowane w sposób zaplanowany zespoły roślinności,
składające się z drzew, krzewów i zieleni niskiej, z możliwością uzupełnienia o obiekty małej architektury,
parki, skwery, oczka wodne, urządzenia rekreacyjne oraz ciągi piesze i trasy rowerowe oraz bariery
dźwiękochłonne;
15) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas zieleni złożony z gatunków roślin odpornych na
zanieczyszczenia, stanowiący izolację akustyczną, ochronną przed pyłami i spalinami lub widokową;
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16) terenowych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych – należy przez to rozumieć terenowe elementy
wyposażenia boisk do sportowych gier zespołowych, kortów tenisowych, bieżni, torów, tras rowerowych,
placów zabaw, skate-parków, parków linowych oraz stoły do gier planszowych, drążki gimnastyczne,
miejsca do wypoczynku i podobne;
17) trasie rowerowej – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, dla ruchu rowerowego,
na który mogą składać się: wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na
jezdniach ulic i dróg;
18) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12º;
19) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego planem, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników,
np. ulice, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, zieleń urządzona;
20) parku technologicznym – należy przez to rozumieć wydzielony teren wraz z obiektami i urządzeniami
budowlanymi, na którym realizuje się współpracę naukowo-technologiczną gdzie rozwijane są
przedsięwzięcia obejmujące badania laboratoryjne i wdrażanie oraz rozwój procesów wytwórczych, które
obejmują sfery: laboratoryjną (naukową), przemysłową, biurową i usługową (w tym przedstawicielstwa
krajowe i zagraniczne), promujące współprace pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a podmiotami
prywatnymi;
21) centrum technologicznym– należy przez to rozumieć miejsce skoncentrowania obiektów i urządzeń wraz
z infrastrukturą techniczną i organizacyjną w ramach parku technologicznego, służących w szczególności
realizacji zadań polegających na doradztwie, szkoleniu i informacji, badaniach naukowych i rozwojowych,
wdrażaniu, udostępnianiu i propagacji nowych technologii i innowacyjnych przedsięwzięć;
22) centrum logistycznym – należy przez to rozumieć funkcjonalno – przestrzenny zespół obiektów wraz
z urządzeniami, infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane
z przyjmowaniem i magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów (składy, magazyny) oraz
towarzyszącymi usługami;
23) usługach i przemyśle wysokich technologii– należy przez to rozumieć gałąź przemysłu lub usług
wykorzystującą najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie
produkcyjnym, świadczonych usług jak i w samym produkcie;
24) inkubatorze przedsiębiorczości – należy przez to rozumieć podmiot o różnej formie prawnej,
dysponujący odpowiednimi obiektami budowlanymi, prowadzący działalność wspierającą nowoutworzone
małe i średnie przedsiębiorstwa;
25) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1945 z późn.
zm.);
26) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć uzbrojenie terenu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. 1945 z późn. zm.);
27) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, szczególnie w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami
odrębnymi, a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem tych pojęć.
Rozdział II.
Przepisy ogólne
§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście planu oraz w części graficznej planu obowiązują łącznie, w zakresie
określonym uchwałą.
2. Elementy ustaleń rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) strefa zieleni izolacyjnej;
5) oznaczenie identyfikacyjne kategorii przeznaczenia terenu:
a) 1UC –teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
b) 1-2PU– tereny produkcyjno-usługowe,
c) 1-2ZP – tereny zieleni urządzonej,
d) 1KDGP – teren dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego,
e) 1KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej,
f) 1KDW - teren dróg wewnętrznych.
3. Elementy ustaleń rysunku planu – wynikające z unormowań odrębnych:
1) Strefa ochrony archeologicznej.
4. Elementy informacyjne oznaczone na Rysunku planu:
1) ciek wodny;
2) orientacyjny zasięg otuliny biologicznej cieku;
3) granica etapu B;
4) ustalenia planu – etap B (3ZP – teren zieleni urządzonej).
5. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz
w tekście niniejszej Uchwały wyróżniono symbolem liczbowo-literowym, np. 1UC gdzie:
1) liczba oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów;
2) symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu (np.: UC, PU).
Rozdział III.
Zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze planu, w tym zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu
zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.
2. W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach
zagospodarowania dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń budowlanych, wskazanych
w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów
i wskaźników.
3. Realizacja zagospodarowania terenu z zakresu przeznaczenia uzupełniającego – przed realizacją obiektu
z zakresu przeznaczenia podstawowego - jest możliwa i zgodna z planem wyłącznie w takim przypadku, gdy
nie uniemożliwi to przyszłej realizacji zabudowy i zagospodarowania z zakresu przeznaczenia podstawowego zgodnie z parametrami, wskaźnikami i warunkami zagospodarowania terenu określonymi w planie.
4. Utrzymanie bądź przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej oraz
realizacja nowej zabudowy i zagospodarowania, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów
nie mogą naruszać przepisów odrębnych, w tym:
1) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
2) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury.
5. Ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania itp.
istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem spełnienia przepisów szczegółowych określonych
w niniejszej uchwale, z możliwością zachowania istniejącej funkcji.
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6. W odniesieniu do terenów zagospodarowanych i istniejących obiektów budowlanych w sytuacji, gdy
w stanie istniejącym (liczonym na dzień wejścia w życie planu) teren biologicznie czynny jest mniejszy niż
ustalony minimalny wskaźnik, dopuszcza się możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub
odbudowy budynków, budowli, infrastruktury komunikacyjnej na tej działce bez zmniejszenia powierzchni
zastanego terenu biologicznie czynnego.
7. Dla terenów, dla których ustalono zakaz lokalizacji nowych budynków nie ustala się wskaźnika
intensywności zabudowy.
8. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie następujących
zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
1) nakaz uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w pkt 2 oraz ustalonych gabarytów
budynków, projektowanej zabudowy - zawartych w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale IV;
2) zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

᠆ 18 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej 1KDGP,
᠆ 4 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD oraz 1KDW,
b) w przypadkach, w których nieprzekraczalne linie zabudowy nie zostały wyznaczone na rysunku planu,
obowiązują przepisy odrębne, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.
9. W zakresie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, ustala się zakaz ich lokalizacji za
wyjątkiem:
1) obiektów lokalizowanych na czas trwania budowy;
2) obiektów na czas trwania wystaw, pokazów i imprez.
10. Na całym obszarze planu dopuszcza się zmianę ukształtowania terenu oraz lokalizację konstrukcji
oporowych.
11. Nie ustala się parametrów dla nowowydzielanych działek budowlanych, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
§ 6. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu:
1. W obszarze objętym planem nie występują obszary i tereny górnicze, tereny szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.
2. Ustala się nakaz lokalizowania budowli i budynków w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy
obszaru kolejowego i nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru, z zastrzeżeniem możliwości odstępstwa na
warunkach określonych w przepisach odrębnych z zakresu transportu kolejowego.
§ 7. Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem
związanych z komunikacją i infrastrukturą techniczną, oraz inwestycji celu publicznego;
2) zakaz postępowania z odpadami w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, ziemi i powietrza. Ustala
się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem
odpadów niebezpiecznych;
3) zakaz prowadzenia działalności powodującej zanieczyszczenia wód podziemnych;
4) ustala się następujące zasady ochrony, kształtowania i urządzania zieleni:
a) podczas realizacji zagospodarowania terenów obowiązuje maksymalnie możliwa ochrona zieleni
istniejącej, szczególnie poprzez jej zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu,
b) nakaz wzbogacania terenu inwestycji zielenią urządzoną,
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c) w przypadku nowych nasadzeń nakaz zastosowania kompozycji i doboru gatunków rodzimych,
z wyłączeniem elementów obcych krajobrazowo – w tym egzotycznych gatunków zimozielonych drzew
iglastych z rodzajów takich jak np. Thuja, Chamaecyparis, Juniperus,
d) ustala się nakaz realizacji komponowanej zieleni poza obrysem istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych (w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych), o powierzchni nie mniejszej niż 60%
z ustalonej wielkości minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego w ustaleniach
szczegółowych dla poszczególnych terenów,
e) wyznacza się strefę zieleni izolacyjnej, oznaczoną na rysunku planu, w której obowiązuje minimalny
wskaźnik terenu biologicznie czynnego 50%, dla której ustala się:

᠆ zakaz likwidacji zieleni wysokiej, przy czym dopuszcza się odstępstwo od zakazu w związku
z koniecznością realizacji inwestycji określonych w tiret czwarte i piąte, z zastrzeżeniem realizacji
nasadzeń zastępczych w liczbie i charakterze odpowiadającym zieleni likwidowanej, z zastosowaniem
rodzimych gatunków drzew i krzewów,

᠆ nakaz realizacji zieleni izolacyjnej wysokiej równocześnie lub wyprzedzająco w stosunku do realizacji
obiektów przeznaczenia podstawowego oraz uzupełniającego w terenach UC oraz PU,

᠆ zakaz zabudowy budynkami,
᠆ możliwość lokalizacji powierzchni utwardzonych zlokalizowanych nie bliżej niż: 10 m od granicy
planu dla dróg i dojazdów (nie dotyczy infrastruktury komunikacyjnej zapewniającej dostęp do dróg
publicznych) oraz 20 m od granicy planu dla parkingów,

᠆ możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrębnymi;
5) w zakresie istniejącego cieku wodnego oznaczonego na rysunku planu ustala się:
a) ochronę, z koniecznością zachowania jego ciągłości, w tym w miejscach skrzyżowania z infrastrukturą
drogową; w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się przebudowę,
odbudowę i regulację przebiegu, wykonanie przepustów oraz obiektów mostowych, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych,
b) w pasie w odległości 15 m od granicy działki ewidencyjnej cieku (oznaczony jako orientacyjny zasięg
otuliny biologicznej cieku) obowiązuje:

᠆ zakaz likwidacji zieleni wysokiej,

przy czym dopuszcza się odstępstwo od zakazu w związku
z koniecznością realizacji inwestycji określonych w tiret trzecie, z zastrzeżeniem realizacji nasadzeń
zastępczych
w liczbie i charakterze odpowiadającym zieleni likwidowanej, z zastosowaniem
rodzimych gatunków drzew i krzewów,

᠆ zakaz lokalizowania budynków,
᠆ w przypadku lokalizacji powierzchni utwardzonych ciągów pieszych, dojść i dojazdów oraz tras
rowerowych należy zachować zasadę, aby ich łączna powierzchnia nie przekraczała 25% powierzchni
pasa,
c) zakaz lokalizacji ogrodzeń,
d) dopuszcza się możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych koryta cieku, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
6) w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się konieczność zapewnienia dróg pożarowych oraz
zaopatrzenia w wodę w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach odrębnych;
7) w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym z obiektami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w energię
elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady
budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury telekomunikacji określone w planie.
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§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz
dóbr kultury współczesnej w celu ochrony zabytków archeologicznych wskazuje się do ochrony i oznacza na
rysunku planu strefę ochrony archeologicznej (stanowisko archeologiczne).
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
1) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz nawierzchni
przestrzeni publicznych:
a) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych w obiekty małej architektury, oświetlenie oraz zieleń
urządzoną,
b) nakaz zharmonizowania kolorystyki i detali elementów użytkowych małej architektury w ramach
inwestycji, w szczególności: lamp oświetleniowych, oznakowania tras rowerowych, ławek, elementów
dekoracyjnych i użytkowych dla aranżacji sezonowych, koszy na śmieci, a także elementów
zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki, place, ciągi piesze i pieszo-jezdne),
c) nakaz różnicowania kolorystycznego i wymiarowego nawierzchni, w przestrzeniach o różnych funkcjach
(np. ciągów pieszych, tras rowerowych, dojazdów, parkingów, przejść dla pieszych itd.),
d) obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do komunikacji, ciągów
pieszych, przejść pieszych, miejsc postojowych, obiektów usługowych i handlowych oraz zieleni
urządzonej.
§ 10. W zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości; w przypadku
ich podjęcia z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości należy odpowiednio
uwzględnić wskazane w przepisach odrębnych szczegółowe warunki zagospodarowania, które określone
zostały w ustaleniach planu;
2) dla przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników
wieczystych zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się następujące
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalne powierzchnie działek: 2000 m²,
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale pomiędzy 60 a 120
stopni,
c) szerokość frontów działek nie mniejsza niż 25 m.
§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
1. Ustala się następujący sposób obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem:
1) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem będzie realizowana przez:
a) dojazdy niewydzielone posiadające dostęp do istniejącej drogi publicznej zlokalizowanej poza granicami
planu (droga powiatowa nr 1736K, ul. Drapówka),
b) drogę publiczną klasy dojazdowej KDD,
c) istniejący zjazd publiczny z drogi publicznej zlokalizowanej częściowo w obszarze planu (klasy głównej
ruchu przyspieszonego KDGP – droga krajowa nr 52), obsługujący wyłącznie relacje prawoskrętne,
d) projektowaną drogę wewnętrzną 1KDW, ze zjazdem z drogi publicznej klasy głównej ruchu
przyspieszonego KDGP – droga krajowa nr 52, z pasem oczekiwania na lewoskręt;
2) wyklucza się możliwość obsługi komunikacyjnej z drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego
KDGP – droga krajowa nr 52 przez istniejące zjazdy indywidualne;
3) realizacja inwestycji w terenach oznaczonych w planie symbolami 1UC, 1PU i 2PU wymaga przebudowy
skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z drogą powiatową nr 1736K;
4) obsługa komunikacyjna określona w pkt 1 może być rozbudowywana o dojazdy, w tym dojazdy
niewydzielone i ciągi pieszo – jezdne, z zastrzeżeniem pkt 2. W tych przypadkach szerokości pasów terenu
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przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie powinny być
one mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach techniczno –budowlanych;
5) ustala się nakaz wytyczania dojazdów niewydzielonych w sposób umożliwiający prowadzenie lokalnych
sieci uzbrojenia terenu;
6) minimalną szerokość dojazdu niewydzielonego ustala się na 5 m.
2. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej obszaru:
1) określa się minimalną liczbę miejsc postojowych, wliczając miejsca w garażach oraz parkingach
podziemnych, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części – według poniższych
wskaźników:
a) obiekty produkcyjne, składy, magazyny, centra logistyczne – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,
b) obiekty handlowe – 30 miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem powierzchni
pomocniczej, socjalnej i magazynowej,
c) biura i budynki administracji publicznej – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,
d) obiekty gastronomiczne – 30 miejsc na 100 planowanych klientów,
e) budynki innych usług - 20 miejsc na 100 zatrudnionych;
2) w bilansowaniu miejsc postojowych dla obiektów określonych w pkt 1, przy realizacji miejsc postojowych
powyżej 5 należy zabezpieczyć min. 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową, a przy parkingach powyżej 15 – min. 2 miejsca.
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. Jako ogólne zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące całego obszaru
planu ustala się:
1) utrzymanie istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce i odłączeniu sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej a także zmianie
przebiegu sieci w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów
odrębnych;
3) nakaz powiązania sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z istniejącym układem
zewnętrznym;
4) uwzględnić wzdłuż obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ograniczenia w zakresie zabudowy
i zagospodarowania terenów, w tym lokalizacji obiektów małej architektury i zadrzewień, wynikające
z unormowań odrębnych;
5) dopuszcza się lokalizowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz innych urządzeń, umożliwiających
pozyskanie energii odnawialnej o mocy nie przekraczającej 100 kW;
6) wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - dostosowana do wymogów technologicznych
obiektu, jednak nie większa niż 30 m.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) ustala się możliwości budowy, rozbudowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę stosownie do
potrzeb socjalno-bytowych, przemysłu i usług oraz celów gaśniczych, o średnicy nie mniejszej niż 80 mm;
2) uwzględnienie potrzeb ochrony przeciwpożarowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem;
w dostosowaniu do wymagań określonych w obowiązujących przepisach odrębnych poprzez sieć
hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru lub zbiorniki
przeciwpożarowe.
3. W zakresie odprowadzania ścieków oraz wód opadowych ustala się:
1) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do zbiorczej kanalizacji, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem lokalnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej w oparciu o stosowanie szczelnych bezodpływowych odbiorników do czasowego gromadzenia
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ścieków lub zastosowania urządzeń do ich biologicznego oczyszczania, tzw. indywidualnych oczyszczalni
ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zagospodarowanie wód opadowych, w tym pochodzących z terenów utwardzonych dróg i dojazdów oraz
parkingów, poprzez:
a) odprowadzenie do kanalizacji opadowej,
b) retencję w miejscu z możliwością zastosowania urządzeń oczyszczających, zbiorników retencyjno odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni wód opadowych, usytuowanych w granicach planu,
c) odprowadzenie do cieku, rowu, z uwzględnieniem rozwiązań:

᠆ zapewniających pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i ziemi, z zachowaniem
warunków określonych w przepisach odrębnych ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do
gruntu,

᠆ spowalniających odpływ, do odbiornika do ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem,
᠆ zwiększających retencję,
d) dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów powyżej 0,1 ha, obowiązek realizacji kanalizacji
opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających, zbiorników retencyjnych i retencyjno odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni wód opadowych, usytuowanych w obrębie działki
budowlanej dopuszcza się możliwość ich łącznego bilansowania w stosunku do potrzeb wynikających
z zagospodarowania terenów 1UC oraz 1-2PU.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się doprowadzenie gazu do odbiorców w oparciu o sieć gazową
niskiego i średniego ciśnienia:
1) utrzymuje się i zachowuje istniejący i funkcjonujący w granicach planu system zaopatrzenia w gaz
przyjmując, że będzie on rozbudowywany dla zapewnienia dostawy gazu do wszystkich potencjalnych
odbiorców;
2) przy realizacji zagospodarowania terenów należy uwzględniać strefy kontrolowane od istniejących i nowo
realizowanych gazociągów oraz urządzeń gazowniczych zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie obiektów w ciepło w oparciu o lokalną sieć
ciepłowniczą, lokalne źródła ciepła wykorzystujące paliwa na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
energię elektryczną lub odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, geotermalna) przy zachowaniu
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) zaopatrzenie terenów w energię elektryczną (w tym oświetlenie) poprzez utrzymanie rozbudowę,
przebudowę i budowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego
i niskiego napięcia zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/nn;
4) dopuszcza się lokalizowanie kolektorów słonecznych na dachach oraz ścianach budynków oraz innych
urządzeń umożliwiających pozyskanie energii odnawialnej słońca o mocy nie przekraczającej 100kW.
7. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie łączności publicznej nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę
telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnej;
3) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, przy zachowaniu
zgodności inwestycji z przepisami odrębnymi;
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4) w obrębie pasa drogowego istniejących i planowanych ulic dopuszcza się lokalizację obiektów
telekomunikacyjnych.
8. Ustala się zasady gospodarki odpadami, polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów
i zagospodarowywaniu ich zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.
Rozdział IV.
Przeznaczenie terenów
§ 13. 1. Określone
w Rozdziale
ich zagospodarowania obejmują:

IV

ustalenia

dotyczące

przeznaczenia

terenów

i zasad

1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie uzupełniające;
3) warunki lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in. parametry:
a) wskaźniki powierzchni zabudowy,
b) wskaźnik terenu biologicznie czynnego,
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy,
e) wysokości zabudowy,
f) geometrię dachu,
g) kolorystykę i rozwiązania materiałowe obiektów.
2. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego
jest łączne spełnienie warunków zapisanych w pozostałych ustaleniach Uchwały.
§ 14. 1. Wyznacza się teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2, oznaczony na rysunku planu symbolem UC z przeznaczeniem podstawowym pod: obiekty handlowe
i usługowe, w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz mniejsze oraz obiekty produkcyjne, wraz
z obiektami towarzyszącymi takimi jak:
1) parkingi naziemne i podziemne oraz garaże wielopoziomowe i wielostanowiskowe;
2) funkcje oraz obiekty: administracyjno – biurowe, gastronomii, rozrywki, sportowo- rekreacyjne,
ekspozycyjne i magazyny.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem UC w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się
lokalizację:
1) usług publicznych;
2) obiektów zaplecza technicznego, socjalnego, związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3) terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
4) obiektów tymczasowych zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 9;
5) urządzeń i obiektów związanych z ekspozycją technologii na rzecz działalności handlowej i produkcyjnej;
6) dojazdów, w tym dojazdów niewydzielonych, dojść, ciągów pieszych, tras rowerowych;
7) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
8) obiektów małej architektury;
9) miejsc postojowych i stanowisk postojowych dla rowerów;
10) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i większych;
11) zbiorników retencyjnych i retencyjno– odparowujących.
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3. Ustala się nakaz zaprojektowania zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu sąsiadującego bezpośrednio
z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. W terenie biologicznie czynnym obowiązuje wprowadzenie zadrzewień w ilości co najmniej 1 drzewo
lokalizowane w obrębie każdych 10 miejsc postojowych dla parkingów naziemnych.
5. Ustala się nakaz urządzenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej jako konfiguracji placów, ciągów
pieszych oraz zieleni urządzonej wyposażonej w obiekty małej architektury służącej rekreacji i odpoczynkowi,
na powierzchni stanowiącej min. 5% terenu inwestycji.
6. W granicach terenu UC ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 15% z zastrzeżeniem konieczności zlokalizowania
poza granicami strefy zieleni izolacyjnej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,6;
5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków – maksymalnie 15 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku do 19,5 m wyłącznie
dla części nie stanowiącej więcej niż 30% powierzchni zabudowy,
b) dla pozostałych obiektów, max. 15 m z zastrzeżeniem §12 ust.1 pkt 6;
6) geometria dachów i rozwiązania materiałowe:
a) nie określa się geometrii i kształtu dachów,
b) w zakresie materiałów pokryć dachowych dopuszcza się stosowanie nawierzchni urządzonej jako teren
biologicznie czynny na zasadach określonych w przepisach odrębnych, kształtowany w formie dachów
zielonych,
c) dopuszcza się możliwość realizacji tarasów na dachach płaskich,
d) dopuszcza się przeszklenia dachów oraz stosowanie świetlików do doświetlania stropodachów,
e) nakaz stosowania pokrycia dachowego o odcieniach brązu, szarości i zieleni,
f) w wykończeniu obiektów ustala się zastosowanie nowych technologii, z użyciem materiałów takich jak
np. stal, beton, szkło, oraz materiałów naturalnych, dopuszcza się stosowanie zieleni na ścianach lub
wertykalnych ogrodów,
g) w kolorystyce elewacji obiektów ustala się stosowanie barw naturalnych w tym odcieni bieli, brązu,
szarości, oraz kolorystyki naturalnych materiałów wykończeniowych, z możliwością zastosowania
odstępstw dla elementów związanych ze znakami firmowymi.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe, oznaczone na rysunku planu symbolem 1-2PU
z przeznaczeniem podstawowym pod: obiekty produkcyjne, usługowe i magazynowe (w tym inkubatory
przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra technologiczne, centra logistyczne, usługi wysokich
technologii, obiekty przemysłu wysokich technologii i rzemiosła, laboratoria, budynki administracyjnobiurowe, wystawiennicze, ekspozycyjne), obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, wraz
z obiektami towarzyszącymi takimi jak parkingi naziemne i podziemne oraz garaże wielopoziomowe
i wielostanowiskowe.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami PU w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się
lokalizację:
1) funkcji i obiektów: gastronomii, rozrywki, sportowo- rekreacyjnych;
2) usług publicznych;
3) obiektów zaplecza technicznego, socjalnego;
4) terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
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5) obiektów tymczasowych zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 9;
6) urządzeń i obiektów związanych z ekspozycją technologii na rzecz działalności handlowej i produkcyjnej;
7) budowli przystosowanych do instalowania urządzeń pomiarowych i badawczych;
8) dojazdów, w tym dojazdów niewydzielonych, dojść, ciągów pieszych, tras rowerowych;
9) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
10) obiektów małej architektury;
11) miejsc postojowych i stanowisk postojowych dla rowerów;
12) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i większych;
13) zbiorników retencyjnych i retencyjno– odparowujących.
3. Ustala się nakaz zaprojektowania zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu sąsiadującego bezpośrednio
z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. W terenie biologicznie czynnym obowiązuje wprowadzenie zadrzewień w ilości co najmniej 1 drzewo
lokalizowane w obrębie każdych 10 miejsc postojowych parkingów naziemnych.
5. W przypadku realizacji przeznaczenia z zakresu obiektów handlu ustala się nakaz urządzenia
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej jako konfiguracji placów, ciągów pieszych oraz zieleni urządzonej
wyposażonej w obiekty małej architektury służącej rekreacji i odpoczynkowi na powierzchni stanowiącej min.
5% terenu inwestycji.
6. W granicach terenów PU
zabudowy:

ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania

1) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 15%, z zastrzeżeniem konieczności zlokalizowania
poza granicami strefy zieleni izolacyjnej;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,6;
5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków – maksymalnie 15 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku do 19,5 m wyłącznie
dla części nie stanowiącej więcej niż 30% powierzchni zabudowy,
b) dla pozostałych obiektów, maksymalnie 15 m z zastrzeżeniem §12 ust.1 pkt 6;
6) geometria dachów i rozwiązania materiałowe:
a) nie określa się geometrii i kształtu dachów,
b) w zakresie materiałów pokryć dachowych dopuszcza się stosowanie nawierzchni urządzonej jako teren
biologicznie czynny na zasadach określonych w przepisach odrębnych, kształtowany w formie dachów
zielonych,
c) dopuszcza się możliwość realizacji tarasów na dachach płaskich,
d) dopuszcza się przeszklenia dachów oraz stosowanie świetlików do doświetlania stropodachów,
e) nakaz stosowania pokrycia dachowego o odcieniach brązu, szarości i zieleni,
f) w wykończeniu obiektów ustala się zastosowanie nowych technologii, z użyciem materiałów takich jak
np. stal, beton, szkło, oraz materiałów naturalnych, dopuszcza się stosowanie zieleni na ścianach lub
wertykalnych ogrodów,
g) w kolorystyce elewacji obiektów ustala się stosowanie barw naturalnych w tym odcieni bieli, brązu,
szarości, oraz kolorystyki naturalnych materiałów wykończeniowych, z możliwością zastosowania
odstępstw dla elementów związanych ze znakami firmowymi.
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§ 16. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami 1-2ZP
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń urządzoną.
2. W granicach terenów ZP w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się lokalizację:
1) zieleni izolacyjnej;
2) placów, dojazdów, w tym dojazdów niewydzielonych, dojść, ciągów pieszych, tras rowerowych;
3) miejsc postojowych i stanowisk postojowych dla rowerów;
4) miejsc postojowych w terenie 2 ZP;
5) urządzeń i obiektów służących obsłudze podróżnych, w tym przystanków oraz zatok postojowych;
6) obiektów małej architektury;
7) terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
8) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN i większych.
3. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 60%;
2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;
4) wysokość obiektów - maksymalnie 15 m z zastrzeżeniem §12 ust.1 pkt 6.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny dróg z podziałem na:
1) tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:
a) klasy głównej przyspieszonego ruchu, oznaczone symbolem 1KDGP,
b) klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 1KDD;
2) tereny dróg wewnętrznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem
1KDW.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów komunikacji oznaczonych w planie symbolami KDGP oraz
KDD jest lokalizacja dróg, z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi w obszarze (jezdnie,
chodniki, obiekty małej architektury, trasy rowerowe, ciągi piesze, pasy i zatoki postojowe, zieleń izolacyjna,
przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte,
oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu
uciążliwości komunikacyjnej itp.). Dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych funkcjonalnie z drogą na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
3. Tereny dróg wewnętrznych KDW przeznacza się pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji
w zakresie obsługi ruchu, wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami
i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie tego terenu uwzględnia ponadto
umieszczanie w nich obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogą, oraz
obiektów małej architektury, zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej oraz miejsc postojowych i stanowisk
postojowych dla rowerów realizowanych jako pasy i zatoki postojowe.
4. Dla dróg publicznych oraz wewnętrznych ustala się szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu.
5. W terenach komunikacji
akustyczne od dróg.

dopuszcza się podejmowanie działań minimalizujących oddziaływanie

6. W granicach terenów określonych w ust.1, w miejscu przecięcia z rowami i ciekami wodnymi ustala się
obowiązek realizacji urządzeń gwarantujących zachowanie ich ciągłości.
§ 18. W związku z uchwaleniem planu, ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu w wysokości:
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1) dla terenów o symbolach: UC, PU - 30%;
2) dla terenów KDGP, KDD, KDW, ZP – 1%.
Rozdział V.
Przepisy końcowe
§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Piotr Hajnosz
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/210/2020
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 4 września 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A
w okresie od 06.02.2018 r. do 06.03.2018r., z terminem na składanie uwag do dnia 20.03.2018r.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag Rada Miejska w Wadowicach
dokonała na sesji Rady Miejskiej w Wadowicach dnia 24 kwietnia 2018r.

Lp.

DATA
wpływu
uwagi

1.

2.

1.

06.03.2018

IMIĘ i
NAZWISKO
lub
NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZAC
YJNEJ
(adres
zgłaszającego)

3.

…*

TREŚĆ UWAGI

4.
Zarząd …* działający w imieniu przedsiębiorców i
handlowców regionu, podtrzymuje i ponawia swoje
stanowisko z dnia 16 maja 2017r. przedstawione w
piśmie do Burmistrza i Rady Miejskiej, a w nim
sprzeciw wobec dopuszczenia przez burmistrza i
części wadowickich radnych do powstania strefy
dla obiektów o powierzchni handlowej powyżej
2000 m2 na terenie miasta i gminy.
Wystawiony obecnie projekt zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w
Choczni przy ul. Kościuszki zawiera w sobie ten
typ terenu o symbolu UC, który umożliwiać będzie
pierwszy raz w historii miasta i gminy budowę hal
hipermarketowych.
Uważają, że decyzjami tego typu niszczy się
rodzimy
handel
i
rozwój
regionalnej
przedsiębiorczości i tym samym wspiera
zagraniczne sieci czy instytucje co prowadzi do
ograniczenia i upadku rodzimej działalności

OZNACZENIE
NIERUCHOMO
ŚCI, KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA
(numery działek
lub inne
określenie
terenu objętego
uwagą)

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU
dla
nieruchomoś
ci, której
dotyczy
uwaga

5.
Teren
rozmieszczenia
obiektów
handlowych
o
powierzchni
sprzedaży
powyżej 2000 m2

6.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

7.
Uwaga
nie
uwzględniona.

1UC

ROZSTRZYG
NIĘCIE RADY
MIEJSKIEJ
W
WADOWICAC
H
W SPRAWIE
ROZPATRZE
NIA UWAG

ROZSTRZYG
NIĘCIE
BURMISTRZ
A
W SPRAWIE
ROZPATRZE
NIA UWAG

UWAGI

8.
Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów
produkcyjno-usługowych.
Zapisy
projektu
są
odpowiedzią
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego i
usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on między innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
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gospodarczej.
Wyrażają nadzieję, że podejmując ostateczną
decyzję władze będą kierowały się interesem
miasta i jego mieszkańców, a nie interesem
pojedynczych inwestorów.

ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców, gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.
Tym samym zapisy te realizują założenia przyjęte
przez Radę Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego
wglądu projektem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A, wnosi uwagę o treści:
„Wnioskują
o niepodejmowanie
uchwały
dotyczącej
zmiany
zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki w której dopuszcza
się
rozmieszczenie
obiektów
handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2”

2.

19.03.2018

…*

UZASADNIENIE:
Zarząd …* działający w imieniu członków
stowarzyszenia oraz przedsiębiorców i handlowców
z regionu podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące
niedopuszczenia
do
wprowadzenia
zmian
w projekcie
planu
zagospodarowania
przestrzennego opracowanego w lutym 2018 roku.
w którym brak jest oznaczenia graficznego dla
etapu „A” jest on tylko oznaczony graficznie
niebieskimi „zygzakami”.
W wyżej wymienionym planie zagospodarowania
przestrzennego ETAP”A” – tereny te w większej
części przeznaczono na 1UC. Czyli obszar
rozmieszczenia
obiektów
handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 .
W mniejszej części/ od strony drogi głównej ul.
Kościuszki i przy linii kolejowej/ to tereny 1-PU
produkcyjno-usługowe. Wobec powyższego nadal
nie wyrażają zgody na taką koncepcję adaptacyjną
tego terenu głównie ze względu na akceptację

Uwaga
nie
uwzględniona.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów
produkcyjno-usługowych.
Zapisy
projektu
są
odpowiedzią
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego i
usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on między innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.
Tym samym zapisy te realizują założenia przyjęte
przez Radę Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
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obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
przekraczającej 2000m2.
Proszą
o respektowanie
obecnego
zapisu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla całej Gminy dopuszczającego
tylko
lokalizację
obiektów
handlowych
o powierzchni sprzedaży max. 2000 m2. Pragną
również zauważyć, iż ta wielkość jest także
niebezpieczna
dla
istniejącego
handlu
w Wadowicach,
co
potwierdza
codzienna
obserwacja. Powstałe w obecnym czasie liczne
sklepy wielkopowierzchniowe w Wadowicach
i okolicy wpływają jednakże niekorzystnie na
handel i drobną przedsiębiorczość. Wyrażenie
zgody na lokalizację tak dużej koncentracji
obiektów handlowych o pow. handlowej powyżej
2000m2 prawie na granicy Wadowic i w niedalekiej
odległości od Andrychowa, wpłynie bardzo
destrukcyjnie na istniejącą rodzimą sieć handlową
w tych miastach i jej okolic oraz na istniejące
rodzime usługi zaopatrujące tę sieć handlową
w swoje produkty.
Działania które podejmuje Rada i Burmistrz
doprowadzą do „wymarcia życia” w mieście,
w którym nie tylko zaginie handel ale też
nie będzie się rozwijać gastronomia.
W projekcie brakuje również rozwiązań
komunikacyjnych, a nade wszystko planów
włączenia się do Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
Zatem należy zadać projektantom pytanie. Jaki
wpływ będą miały wszystkie planowane w tym
projekcie obiekty na natężenie ruchu i dojazdu do
tak już zablokowanych Wadowic?
Nie znając całościowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Wadowice i zmian
proponowanych w nim wnioskują aby radni
w żadnym wypadku nie podnieśli ręki za tą
koncepcją jakże istotną i ważną dla ich
społeczności. Pochopne, bezrefleksyjne decyzje
akceptujące powyższe plany i założenia Gminy
zaduszą
w nieodległym czasie: rozwój handlu i usług,
a także gastronomie nie tylko w mieście św. Jana
Pawła II ale również w Andrychowie.

3.

19.03.2018

…*

Planowane obszary handlowe na terenach Choczni
przy ul. T. Kościuszki o powierzchni handlowej
powyżej 2000 m2 każdy w tak bliskiej odległości
od Wadowic, wpłyną bardzo niszcząco na
istniejący rodzimy handel, a co z tym się wiąże na
brak środków pieniężnych na podatki od

zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Wyjaśnia się, iż etap A został oznaczony na
rysunku planu i opisany w legendzie w poz. 1
„granica obszaru objętego planem – etap A”.
W zakresie ustaleń dla obsługi komunikacyjnej
wskazuje się, iż zgodnie z zapisami zawartymi w
projekcie planu obsługa ta odbywać się będzie z
uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, z dostosowaniem ich
parametrów do przewidywanego ruchu i funkcji
obszaru, zgodnie z opiniami i uzgodnieniami
zarządców dróg publicznych zlokalizowanych w
sąsiedztwie. W projekcie planu przewidziano
drogę gminną 1KDD oraz projektowaną drogę
wewnętrzną 1KDW, ze zjazdem z drogi
publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego
KDGP – droga krajowa nr 52, z pasem
oczekiwania na lewoskręt, które stanowią
podstawowy szkielet układu komunikacyjnego
obsługującego projektowane tereny inwestycyjne.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów
produkcyjno-usługowych.
Zapisy
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nieruchomości wynajmowanych pod handel.
Obecnie zauważa się już dużo lokali do wynajęcia,
które opustoszały z powodu obecnie istniejących
sklepów
wielkopowierzchniowych.
Wobec
powyższego wnosi o przeprowadzenie analizy
ekonomicznej dotyczącej wpływu tak wielkich
powierzchni handlowych na miasto Wadowice
i okolice.

projektu
są
odpowiedzią
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on między innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.
Tym samym zapisy te realizują założenia przyjęte
przez Radę Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Uwaga
nie
uwzględniona.

4.

19.03.2018

…*

Wnioskuje
o
przeprowadzenie
analizy
ekonomicznej, wykonanej przez niezależny instytut
ekonomiczny, dotyczącej wpływu oddziaływania
sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni
handlowej powyżej 2000m2 każdy, które powstaną
na terenach Choczni przy ul. T. Kościuszki na
handel rodzimy, usługi okolicznych rzemieślników,
producentów, strukturę miasta (rewitalizację
kamienic), koszty społeczne i urbanistyczne.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Wnioskowane analizy nie stanowią integralnej
części dokumentacji planistycznej, niezbędnej do
przeprowadzenia
procedury
uchwalania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Jednocześnie zaznacza się, iż zapisy projektu
w formie wyłożonej do publicznego wglądu są
odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie
w kwestii zaspokojenia potrzeb klientów poprzez
realizację zespołu usługowego
i usługowoprodukcyjnego,
koncentrującego
w jednej
lokalizacji wachlarz usług handlowych i innych
usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on z zapotrzebowania na tego rodzaju
funkcje nie tylko samej gminy Wadowice, gdyż
w przypadku specyfiki gmin miejsko-wiejskich
oddalonych od dużych ośrodków miejskich
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zyskuje ona charakter ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów
i użytkowników, którzy w chwili obecnej w celu
skorzystania z podobnych usług kierują się do
większych ośrodków miejskich.

5.

19.03.2018

…*

Zarząd firmy …* wnioskuje o przeprowadzenie
analizy ekonomicznej, wykonanej przez niezależny
instytut
ekonomiczny,
dotyczącej
wpływu
oddziaływania sklepów wielkopowierzchniowych o
powierzchni handlowej powyżej 2000m2 każdy
(które powstaną na terenach Choczni przy ul. T.
Kościuszki), na rodzimy handel mający swoje
siedziby w Wadowicach, usługi okolicznych
rzemieślników, producentów, strukturę miasta
Wadowice (rewitalizację kamienic), koszty
społeczne i urbanistyczne.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

6.

19.03.2018

…*

Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego
wglądu projektem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A, wnosi uwagę o treści:
„Wnioskują o zwiększenie udziału powierzchni
rekreacyjnej przynajmniej o 20% do planowanej
obecnie.”

7.

19.03.2018

…*

Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego

1UC, 1-2PU

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Wnioskowane analizy nie stanowią integralnej
części dokumentacji planistycznej, niezbędnej do
przeprowadzenia
procedury
uchwalania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Jednocześnie zaznacza się, iż zapisy projektu w
formie wyłożonej do publicznego wglądu są
odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w
kwestii zaspokojenia potrzeb klientów poprzez
realizację zespołu usługowego
i usługowoprodukcyjnego, koncentrującego w jednej
lokalizacji wachlarz usług handlowych i innych
usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on z zapotrzebowania na tego rodzaju
funkcje nie tylko samej gminy Wadowice, gdyż
w przypadku specyfiki gmin miejsko-wiejskich
oddalonych od dużych ośrodków miejskich
zyskuje ona charakter ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
W
projekcie
planu
przyjęto
założenie
obligatoryjnej realizacji przestrzeni publicznej w
proporcjach dostosowanych do funkcji i
powierzchni terenu objętego planem.

Uwaga

Uwaga

Uwaga nie uwzględniona.

1UC, 1-2PU
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wglądu projektem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A, wnosi uwagę o treści:
„Wnioskują o wycofanie się z etapowania (etap A i
B) procedury zmiany planu miejscowego na rzecz
jednoetapowego jej przeprowadzania.”
UZASADNIENIE:
„Wyrażają obawę, że etapowanie jest próbą
obejścia obowiązujących przepisów, gdyż wydaje
się to niezgodne z Ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r., w której czytają:
Art. 14.3. Plan miejscowy, w wyniku którego
następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się
dla całego obszaru wyznaczonego w studium.”

nie
uwzględniona.

pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Przyjęta
w
drodze
uchwały
Nr
XLII/328/2017Rady Miejskiej w Wadowicach z
dnia 30 października 2017r. możliwość
etapowania uchwalania mpzp wynika z
konieczności
uzyskania
zgody
Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie
gruntów klasy chronionej na cele nierolnicze, co
jest procedurą długotrwałą. Zaznacza się, iż
wyodrębniony do etapu B obszar planu ma
niewielką powierzchnię, a przyjęte dla niego
przeznaczenie terenu pozostaje bez wpływu na
możliwość skutecznej realizacji ustaleń planu dla
etapu A.

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów produkcyjnousługowych. Zapisy projektu są odpowiedzią na
rosnące zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia
potrzeb poprzez realizację zespołu produkcyjnousługowego koncentrującego w jednej lokalizacji
wachlarz możliwych do realizacji funkcji,
dostosowanych
do
aktualnej
struktury
przedsiębiorczości.
Wynika on miedzy innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków
miejskich
zyskuje
charakter
ponadlokalny.
Jednocześnie zaznacza się, iż w terenach
rozmieszczenia
obiektów
handlowych
o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 również
przewidziano możliwość realizacji funkcji
produkcyjnej.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga

Uwaga

Uwaga nie uwzględniona.

8.

19.03.2018

…*

Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego
wglądu projektem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A, wnosi uwagę o treści:
„Wnioskują o wyłączenie dopuszczalności budowy
obiektów handlowych, w tym obiektów
handlowych do 2000 m.kw. obecnie zapisanych w
§ 15 planu na terenach produkcyjno-usługowych 12 PU.”
UZASADNIENIE:
„W związku z zapewnieniami inwestora o woli
budowy obiektów produkcyjnych, a także z
wielokrotnie powtarzaną na forum Rady Miasta
informacją, że produkcja stanowić będzie około
40% wykorzystania całego terenu zabieg ten
wesprze podtrzymanie wspominanych deklaracji.
Zgodnie z treścią § 15 planu przeznaczeniem
podstawowym tego terenu są wysoce pożądane w
gminie obiekty produkcyjne, usługowe i
magazynowe, a w tym jak czytają: inkubatory
przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra
technologiczne, centra logistyczne, usługi wysokich
technologii,
obiekty
przemysłu
wysokich
technologii i rzemiosła, laboratoria, budynki
administracyjno-biurowe,
wystawiennicze,
ekspozycyjne.
Dopuszczenie
możliwości
powstawania obiektów handlowych do 2000 m.kw.
na tym terenie pozwoli inwestorowi na wycofanie
się z przyjętych i przedstawionych wyżej założeń
produkcyjnych na rzecz rozbudowy parku
handlowego.”

9.

19.03.2018

…*

Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego
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wglądu projektem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A, wnosi uwagę o treści:
„Wnioskują o zaniechanie wprowadzania w
omawianym
planie
terenów
dla
handlu
wielkopowierzchniowego UC dopuszczających
budowę obiektów handlowych o powierzchni
handlowej powyżej 2000 m.kw.”
UZASADNIENIE:
„Zarząd …* działający w imieniu przedsiębiorców
i handlowców regionu, podtrzymuje i ponawia
swoje stanowisko z dnia 16 maja 2017r.
przedstawione w piśmie do Burmistrza i Rady
Miejskiej, a w nim sprzeciw wobec dopuszczenia
przez burmistrza i części wadowickich radnych do
powstania strefy dla obiektów o powierzchni
handlowej powyżej 2000 m2 na terenie miasta i
gminy.
Wystawiony obecnie projekt zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w
Choczni przy ul. Kościuszki zawiera w sobie ten
typ terenu o symbolu UC, który umożliwiać będzie
pierwszy raz w historii miasta i gminy budowę hal
hipermarketowych.
Uważają, że decyzjami tego typu niszczy się
rodzimy
handel
i
rozwój
regionalnej
przedsiębiorczości i tym samym wspiera
zagraniczne sieci czy instytucje co prowadzi do
ograniczenia i upadku rodzimej działalności
gospodarczej.
Wyrażają nadzieję, że podejmując ostateczną
decyzję władze będą kierować się interesem miasta
i jego mieszkańców, a nie interesem pojedynczych
inwestorów.

10.

20.03.2018

…*

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ulicy Tadeusza Kościuszki
1.Uwaga – Prognoza oddziaływania na środowisko
nie rozpoznaje zagrożeń dla życia i zdrowia
mieszkańców z terenów sąsiadujących z obszarem
objętych zmianą planu.
Wniosek nr 1 Wykonanie nowej prognozy
oddziaływania na środowisko do Projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania obszaru
położonego w Choczni przy ulicy Tadeusza
Kościuszki etap A uwzględniającą powyższą 1.
uwagę.

nie
uwzględniona.

pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów
produkcyjno-usługowych.
Zapisy
projektu
są
odpowiedzią
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on między innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.
Tym samym zapisy te realizują założenia przyjęte
przez Radę Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Uwaga
nie
uwzględniona.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15
Prognoza oddziaływania na środowisko została
sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami,
w
szczegółowości
prawidłowej dla oceny wpływu ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
uzgodnieniem zakresu prognozy dokonanym
przez powołane do tego organy, na początku
procedury planistycznej.
Uwzględniono w niej m.in. ocenę klimatu
akustycznego, wpływ na jakość powietrza i
warunki klimatyczne przy czym wskazano,
stosownie do szczegółowości dokumentu, iż
ostateczny wpływ uzależniony będzie od rodzaju
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2. Uwaga – Teren objęty prognozą w znacznej
mierze jest w okresie letnim, miejscem upraw
rolniczych, a nie jak stwierdza na podstawie wizji
lokalnej przeprowadzonej w lipcu 2017 roku
twórca prognozy nieużytkiem. Uważa, że wizja
lokalna w lipcu 2017 roku nie miała miejsca.
Wniosek nr 2 - Przeprowadzenie w okresie
analogicznym do zeszłorocznego wizji lokalnej na
terenie Choczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki.
3. Uwaga – Prognoza błędnie ocenia, że
proponowany pas zieleni izolacyjnej o szerokości
około 34 metrów spełni rolę bariery od dźwięku,
hałasu, sztucznego oświetlenia i zanieczyszczeń.
Proponowany pas zieleni izolacyjnej gdzie teren
zieleni ma stanowić tylko 50% jej powierzchni z
możliwością zlokalizowania na jej obszarze
urządzeń infrastruktury technicznej do wysokości
30 metrów jest nie do przyjęcia. Plan umożliwia
zlokalizowanie w pasie zieleni izolacyjnej
przepompowni i oczyszczalni ścieków, agregatów
prądotwórczych, klimatyzatorów lub paneli do
wytwarzania energii elektrycznej, co sprawi, że pas
zieleni będzie tylko lokalizacją niewygodnej i
brzydkiej infrastruktury technicznej. Ponadto na
terenie zieleni izolacyjnej dopuszcza się powstanie
drogi wewnętrznej i parkingów oraz zlokalizowanie
na niej dróg nieoznaczonych. Pas zieleni
izolacyjnej ma stanowić izolację od uciążliwego
sąsiedztwa a nie miejsce lokalizacji dróg,
parkingów i infrastruktury technicznej.
Pasy zieleni izolacyjnej są najmniej skutecznym
sposobem ochrony przed hałasem. Skuteczność tej
metody zależna jest też od okresu wegetacyjnego.
Redukcja dźwięku wynosi 0,05 dB na 1 m
szerokości gęstego żywopłotu, ale w sumie uzyska
się zmniejszenia hałasu nie więcej, jak o 5 dB dla
pasa zieleni o szerokości 100 m. Pasy zieleni
izolacyjnej powinny jednak być nieodzownym
elementem towarzyszącym każdej inwestycji
uciążliwej z powodu swoich walorów estetycznych
oraz psychologicznych.
Wniosek nr 3 Zaprojektowanie w granicy pasa
zieleni izolacyjnej z terenami stanowiącymi
potencjalne źródło zanieczyszczeń i zagrożeń dla
środowiska o zwiększonym stopniu uciążliwości
bariery kombinowanej z wału ziemnego o
wysokości 5 metrów i zlokalizowanego na nim
ekranu dźwiękochłonnego o wysokości 5 m
Wniosek nr 4 Dla pasa zieleni izolacyjnej;
- wyznaczyć wskaźnik terenu biologicznie
czynnego na poziomie 100%
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prowadzonej działalności i skali wzrostu ruchu
komunikacyjnego, który można jednoznacznie
przewidzieć dopiero na etapie pozwolenia na
budowę.
Ponadto, projekt wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w ramach procesu opiniowania i
uzgodnień uzyskał pozytywną opinię Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego a w wymienionym w uwadze
zakresie, w tym dotyczącym częstotliwości
monitoringu, w opiniach tych nie wskazano uwag
i zastrzeżeń.
W zakresie sposobu aktualnego użytkowania
gruntów prognoza nie kwalifikuje gruntów jako
nieużytki, stwierdza jedynie, iż dawniej
użytkowane tereny rolnicze nie pełnią obecnie tej
funkcji z uwagi na niską przydatność gruntów na
ten cel powodowaną m.in. ich położeniem w
sąsiedztwie drogi krajowej oraz klasą gruntów o
niższej zdatności produkcyjnej.
Pas zieleni izolacyjnej został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co
zostało
ocenione
w
ramach
prognozy
oddziaływania na środowisko. Przyjęta znaczna
szerokość pasa (ok.35-40m) uzupełniona
dodatkowo nieprzekraczalną linią zabudowy oraz
sposób jego zagospodarowania uwzględniają
obowiązujące przepisy prawa budowlanego i
przepisów wykonawczych, regulujące kwestie
warunków technicznych lokalizacji inwestycji.
Tym samym przyjęte ustalenie pozwala na
realizację skutecznych zabezpieczeń przed
oddziaływaniem inwestycji na tereny sąsiednie,
których charakter szczegółowo określony
zostanie na etapie sporządzania projektu
budowlanego, zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawem, obligującym do ograniczenia
uciążliwości inwestycji do jej obszaru (w tym w
zakresie hałasu i oddziaływania urządzeń
infrastruktury technicznej). Zwraca się uwagę, iż
jeśli planowana do realizacji inwestycja
zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
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- wykreślić zapis umożliwiający na jego terenie
lokalizację
parkingów,
dróg
i
urządzeń
infrastruktury technicznej.
4. Uwaga - Tylko niestarannie przeprowadzona
prognoza mogła uznać proponowany teren zieleni
izolacyjnej za wystarczający dla ochrony
mieszkańców.
Wniosek nr 5 Wykonanie nowej prognozy
oddziaływania na środowiska do Projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania obszaru
położonego w Choczni przy ulicy Tadeusza
Kościuszki etap A uwzględniająca powyższą 4.
uwagę.
5. Uwaga – Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Krakowie nakazuje analizę i ocenę
wpływu na środowisko między innymi hałasu
powstałego w trakcie jak i po realizacji inwestycji,
które zmiana planu umożliwia. Taka analiza nie
została wykonana.
Wniosek nr 6 Wykonanie analizy wpływu hałasu
zgodnie z zaleceniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie.
6. Uwaga - Prognoza Oddziaływania na
Środowisko
nie
uwzględnia
materiałów
wyjściowych w przedmiocie strategii rozwoju
regionu Gminy Wadowice na lata 2014-2020.
Wniosek
nr
7
przeprowadzić
prognozę
uwzględniającą
strategię
rozwoju
Gminy
Wadowice na lata 2014-2020
7. Uwaga – Prognoza Oddziaływania na
Środowisko błędnie i bezpodstawnie przyjmuje, że
powstanie obiektów handlowych o powierzchni
powyżej 2000m2 jest rozwojem gospodarczym.
Teza nie jest poparta żadnymi badaniami lub
opracowaniami.
Przykład
sąsiednich
miast
Oświęcimia oraz Żywca pokazuje, że powstałe w
tych miastach obiekty handlowe wielko
powierzchniowe przyczyniły się do recesji i upadku
lokalnych przedsiębiorców.
Wniosek nr 8 Zlecenie wykonania przez
niezależne podmioty analizy wpływu powstania
wielko powierzchniowych sklepów na lokalną
gospodarkę, rynek pracy i dochody władz
samorządowych gminy.
8. Uwaga – Autor prognozy błędnie przyjmuje, że
obszar objęty projektem planu zlokalizowany jest w
sąsiedztwie drogi powiatowej Drapówka. Jest on
zlokalizowany bezpośrednio przy tej drodze. Plan
przewiduje powstanie dróg niewydzielonych
łączących się z ulicą Drapówka przez pas zieleni
izolacyjnej.
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sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
Ad. 6
Prognoza
oddziaływania
na
środowisko
sporządzona została z uwzględnieniem szeregu
materiałów wyjściowych, w tym Strategii
Rozwoju Gminy, w myśl obowiązujących
przepisów prawa
nie stanowi ona jednak
obligatoryjnej
wytycznej
do
przyjęcia
konkretnych rozwiązań planu zagospodarowania
przestrzennego.
Ad.7
Zapisy projektu w formie wyłożonej do
publicznego wglądu są odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on z zapotrzebowania na tego rodzaju
funkcje nie tylko samej gminy Wadowice, gdyż
w przypadku specyfiki gmin miejsko-wiejskich
oddalonych od dużych ośrodków miejskich
zyskuje ona charakter ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.
Ponadto zapisy projektu planu
realizują
założenia przyjęte przez Radę Miejską w
Wadowicach w uchwale nr XL/291/2017 z dnia
19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki.
Ad.8.
Granice
projektu
planu
nie
sąsiadują
bezpośrednio z terenem drogi powiatowej stąd
przyjęte w dokumencie określenie jest
prawidłowe.
Ad.11.
Tereny przeznaczone w obowiązującym mpzp
jako
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej nie zostały do chwili obecnej
zainwestowane na ten cel a struktura ich
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Wniosek nr 9 W związku z uwzględnieniem w
projekcie
możliwości
lokalizacji
dróg
niewydzielonych pomiędzy ulicą Drapówka a
terenem objętym zmiany planu wnioskuje o objęcie
tego obszaru zmianą planu.
9. Uwaga – Prognoza nie wskazuje skutecznych
rozwiązań eliminujących negatywy skutków i
zagrożeń do życia i zdrowia mieszkańców.
Wniosek nr 10 Wykonanie nowej prognozy
oddziaływania na środowisko do Projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania obszaru
położonego w Choczni przy ulicy Tadeusza
Kościuszki etap A uwzględniająca powyższą 9.
uwagę.
10. Uwaga – Prognoza dopuszcza lokalizację dróg
niewydzielonych przez pas zieleni izolacyjnej i w
żaden sposób nie reguluje, w jaki sposób
ograniczyć ich uciążliwość dla mieszkańców. Będą
to drogi dojazdowe do sklepów wielko
powierzchniowych o dużym natężeniu ruchu i
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie z
terenami zabudowy jednorodzinnej.
Wniosek nr 11 prosi o wykonanie prognozy
uwzględniającej skutki i zagrożenia wynikające z
lokalizacji w pasie zieleni izolacyjnej i w terenie
budownictwa
mieszkaniowego
dróg
niewydzielonych.
11. Uwaga – Projekt zmiany planu przewiduje
przekwalifikowanie
obecnych
terenów
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
na tereny handlu wielko powierzchniowego.
Dotyczy to kilkudziesięciu działek objętych planem
i podobnej ilości działek sąsiadujących z tym
terenem. Uszczuplenie w regionie tak dużej ilości
działek budowlanych ograniczy rozwój gminy.
Wniosek nr 12 uwzględnić w projekcie planu i w
prognozie skutki społeczne i finansowe dla gminy i
mieszkańców wynikające z 11. uwagi.
12. Uwaga – Po zmianie planu miejscowego
wartość działek i posesji sąsiadujących z tym
terenem znacznie się obniży. Prognoza nie
uwzględnia
możliwej
fali
procesów
o
odszkodowania.
Wniosek nr 13 Uwzględnić w prognozie skutki
finansowe dla gminy wynikające z 12. uwagi.
13. Uwaga – Przyjęta w projekcie planu
nieprzekraczalna linia zabudowy jest zbyt blisko
budynków mieszkalnych. Tak bliska lokalizacja
dużych obiektów wpłynie negatywnie na
zachowanie miru domowego, komfortu i
bezpieczeństwa mieszkańców.
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własności oraz zamierzenia inwestycyjne
właściciela
nieruchomości
wyrażone
we
wnioskach do opracowań planistycznych
pozwalają stwierdzić, iż przyjęty sposób
przeznaczenia terenu jest z nimi zgodny.
Podkreśla się jednocześnie, iż gmina posiada
znaczne tereny zabudowy mieszkaniowej nie
zainwestowane do chwili obecnej a ich
planowany dalszy wzrost potwierdzony jest
procedurą aktualnie sporządzanej zmiany studium
obejmującej obszar całej gminy.
Ad.12.
Prognoza oddziaływania na środowisko nie
stanowi dokumentu oceniającego wpływ na
wartość materialną sąsiednich nieruchomości.
Ad.14.
Zarówno prognoza oddziaływania na środowisko
jak i sam projekt planu, dla którego została
sporządzona uwzględniają część z postulatów
zgłaszanych w ramach procedury opracowania
niniejszego planu jak i wyprzedzającej procedury
zmiany studium w tym zakresie. W projekcie
planu wprowadzono ustalenia mające na celu
zabezpieczenie zainwestowanych w sąsiedztwie
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
m.in.
poprzez
przyjęcie
racjonalnych
wskaźników
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu,
wyznaczenie
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz pasa
zieleni izolacyjnej oraz zapisów gwarantujących
ochronę obudowy biologicznej cieku wodnego.
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Wniosek nr 14 Ustalenie nieprzekraczalnej linii
zabudowy w odległości 150 metrów od granic
działek z zabudową jednorodzinną.
14. Uwaga – projekt planu oraz prognoza nie
uwzględnia opinii społeczeństwa wyrażonych w
trakcie konsultacji społecznych i dyskusji
publicznych wyrażonych przy procedowaniu
studium i planu miejscowego. Konsultacje
społeczne odbywają się bo procedura ich wymaga
ale wniosków z nich płynących organizator nie
uwzględnia.
Wniosek nr 15 Uwzględnić w projekcie planu
miejscowego i prognozie oddziaływania na
środowisko negatywne stanowisko społeczeństwa
do planowanej zmiany a wyrażone na konsultacjach
i dyskusjach publicznych organizowanych w
ramach procedowania zmiany planu miejscowego.
15. Uwaga – ustalenie 24 miesięcznego odstępu
pomiędzy monitoringiem realizacji ustaleń planu
miejscowego jest zbyt długim okresem, np. zmiany
w środowisku po tak długim okresie czasu będą
nieodwracalne.
Wniosek nr 16 wyznaczenie 3 miesięcznego
okresu monitoringu realizacji ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, okres 24
miesięczny jest bardzo długi i błędy w realizacji
planu niemożliwe do cofnięcia.

11

20.03.2018

…*

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ulicy Tadeusza Kościuszki
1. W sąsiedztwie działki projekt planu
miejscowego przewiduje powstanie pasa zieleni
izolacyjnej. Uważa że nie będzie on spełniał swojej
funkcji gdyż zieleń izolacyjna jest najsłabszym
izolatorem hałasu a w zależności od wegetacji
roślin również pyłu i innych zanieczyszczeń.
Zlokalizowanie na terenie pasa zieleni izolacyjnej
dróg wewnętrznych, dróg niewydzielonych
parkingów i uciążliwej architektury techniczny
kłóci się z ideą dla jakiej został zaprojektowany.
Ruch kołowy na drogach i parkingach, praca
urządzeń technicznych to przecież źródła hałasu i
zanieczyszczeń. Nie rozumie dlaczego urzędnicy
magistratu w ogóle zaakceptowali koncepcję
takiego pasa zieleni izolacyjnej.
2. Powstanie centrum handlowego spowoduje
zwiększoną emisję gazów cieplarnianych przez
samochody dojeżdżające z pobliskich miast na

Uwaga
nie
uwzględniona.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Ad. 1, 2, 4, 5.
Pas zieleni izolacyjnej został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Przyjęta znaczna szerokość pasa (ok.35-40m)
uzupełniona dodatkowo nieprzekraczalną linią
zabudowy oraz sposób jego zagospodarowania
uwzględniają obowiązujące
przepisy prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych,
regulujące kwestie warunków technicznych
lokalizacji inwestycji. Tym samym przyjęte
ustalenie pozwala na realizację skutecznych
zabezpieczeń przed oddziaływaniem inwestycji
na tereny sąsiednie, których charakter
szczegółowo określony zostanie na etapie
sporządzania projektu budowlanego, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie prawem,
obligującym do ograniczenia uciążliwości
inwestycji do jej obszaru. Zwraca się uwagę, iż
jeśli planowana do realizacji inwestycja
zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
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zakupy.
3. Tak wielkie centrum handlowe doprowadzi
lokalny handel, zakłady produkcyjne i zakłady
usługowe do upadku. Wiele osób straci pracę,
nastąpi degradacja gospodarcza i społeczna. Czy
ktokolwiek przeprowadził badanie jakie jest
ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych
na małe miasta i tereny wiejskie.
4. Wnioskuje o zaprojektowanie nowego pasa
zieleni izolacyjnej rozbudowanej o bariery i ekrany
dźwiękochłonne.
5. Wnioskuje o całkowity zakaz lokalizacji na
terenie izolacyjnym jakiejkolwiek infrastruktury
drogowej lub technicznej.
6. Niedopuszczalne jest aby zmiana planu
zagospodarowania
przestrzennego
wpływała
negatywnie na życie mieszkańców gminy. Jeżeli
jest to możliwe wnioskuje o nie zmienianie planu
miejscowego dla terenów Choczni przy ul.
Tadeusza Kościuszki.
7. Wnioskuje o wykonanie dodatkowych badań i
analiz jakie będzie ekonomiczne oddziaływanie
zmiany planu miejscowego terenów w Choczni na
miasto i obszary wiejskie.

12.

20.03.2018

…*

Wnioskuje o nieprocedowanie dalej zmiany planu
miejscowego dla terenów w Choczni przy ulicy
Tadeusza Kościuszki i nie wprowadzaniu go w
życie.
Zmiana planu umożliwi budowę w sąsiedztwie
domu składającej uwagę dużych obiektów
handlowo usługowo przemysłowych. Będzie to się
wiązało ze znacznym pogorszeniem jakości

jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
Podkreśla się także, iż projekt wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w ramach procesu
opiniowania i uzgodnień uzyskał pozytywną
opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego a w wymienionym w
uwadze zakresie w opiniach tych nie wskazano
uwag i zastrzeżeń.
Ad.2, 3, 6, 7,
Zapisy projektu w formie wyłożonej do
publicznego wglądu są odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on z zapotrzebowania na tego rodzaju
funkcje nie tylko samej gminy Wadowice, gdyż
w przypadku specyfiki gmin miejsko-wiejskich
oddalonych od dużych ośrodków miejskich
zyskuje ona charakter ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.
Wnioskowane analizy nie stanowią integralnej
części dokumentacji planistycznej, niezbędnej do
przeprowadzenia
procedury
uchwalania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Uwaga
nie
uwzględniona.
1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów
produkcyjno-usługowych.
Zapisy
projektu
są
odpowiedzią
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
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warunków ich życia a uciążliwość i oddziaływanie
tych obiektów będzie miała wpływ na ich zdrowie.
Dodatkowo ich nieruchomość znacznie straci na
wartości ze względu na uciążliwe sąsiedztwo.
Burmistrz Wadowic i Rada Miejska nie mają prawa
dokonywania takich zmian, które narażą
mieszkańców na utratę zdrowia i straty finansowe.
Lokalizacja tego typu obiektów powinna mieć
miejsce na terenach przemysłowych a nie
mieszkalnych i rolniczych.
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klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on miedzy innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
ponadlokalny.
W przedmiotowym przypadku ich lokalizacja jest
ściśle związana z optymalnym położeniem terenu
w oddaleniu od centrum miasta, w sąsiedztwie
drogi krajowej DK52, przy granicy Gminy i nie
stanowi bezpośredniej konkurencji dla lokalnych
przedsiębiorców gdyż dedykowana jest do
klientów i użytkowników, którzy w chwili
obecnej w celu skorzystania z podobnych usług
kierują się do większych ośrodków miejskich.
Tym samym zapisy te realizują założenia przyjęte
przez Radę Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.
W zakresie
sugerowanego w uwadze
pogorszenia jakości życia w sąsiedztwie
inwestycji, wskazuje się na szereg rozwiązań
minimalizujących oddziaływanie, w tym pas
zieleni izolacyjnej, który został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Przyjęta znaczna szerokość pasa (ok.35-40m)
uzupełniona dodatkowo nieprzekraczalną linią
zabudowy oraz sposób jego zagospodarowania
uwzględniają obowiązujące
przepisy prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych,
regulujące kwestie warunków technicznych
lokalizacji inwestycji. Tym samym przyjęte
ustalenie pozwala na realizację skutecznych
zabezpieczeń przed oddziaływaniem inwestycji
na tereny sąsiednie, których charakter
szczegółowo określony zostanie na etapie
sporządzania projektu budowlanego, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie prawem,
obligującym do ograniczenia uciążliwości
inwestycji do jej obszaru. Zwraca się uwagę, iż
jeśli planowana do realizacji inwestycja
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zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
Uwaga
nie
uwzględniona.

13.

20.03.2018

…*

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ulicy Tadeusza Kościuszki
1. Działka zlokalizowana jest w terenach
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Nie
zgadza się z przekształceniem sąsiadujących
terenów rolniczych i działek budowlanych na
tereny
gdzie
powstanie
handel
wielkopowierzchniowy i tereny produkcyjno
usługowe. Wnosząca uwagę nie będzie chciała tam
zamieszkać a działka znacznie straci na wartości i
nikt jej nie będzie chciał kupić.
Wnioskuje za odstąpieniem od zmiany planu
miejscowego dla obszaru położonego w Choczni
przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Zmiana narazi
wnoszącą uwagę na straty i naruszy jej dobra.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów produkcyjno-usługowych. W projekcie
planu wprowadzono ustalenia mające na celu
zabezpieczenie zainwestowanych w sąsiedztwie
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
m.in.
poprzez
przyjęcie
racjonalnych
wskaźników
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu,
wyznaczenie
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz pasa
zieleni izolacyjnej oraz zapisów gwarantujących
ochronę obudowy biologicznej cieku wodnego.
Jednocześnie podkreślić należy, iż w myśl
obowiązującego prawa uciążliwość nowych
obiektów i funkcji nie może oddziaływać na
tereny sąsiednie i winno się zamykać w granicach
nieruchomości, do której inwestor je realizujący
posiada tytuł prawny. Aspekt ten będzie
szczegółowo weryfikowany przez stosowne
organy administracji na etapie udzielania decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Tym samym zapisy projektu pozostają bez zmian,
stanowiąc
odpowiedź
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on miedzy innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
ponadlokalny.
Zapisy te realizują założenia przyjęte przez Radę
Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Uwaga
nie
uwzględniona.

14.

20.03.2018

…*

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ulicy Tadeusza Kościuszki
Uwagi:
1. Projekt zmiany planu uwzględnia pas zieleni
izolacyjnej na którym mają powstać parkingi ulice i
drogi
dojazdowe
nazwane
w
planie
niewydzielonymi.
W
pasie
izolacyjnym
zlokalizowanym pod oknami zgłaszającej uwagę
mogą zostać wybudowane oczyszczalnie i
przepompownie ścieków, elektrownie słoneczne,
klimatyzatory agregaty prądotwórcze i wysokie do
30 metrów urządzenia infrastruktury technicznej. A
zieleń która ma zajmować 50 % tego obszaru
będzie to wszystko maskowała.
2. Opinia środowiskowa nie ocenia realnie wpływu
konsekwencji zmiany planu na zdrowie i życie
ludzi po realizacji założeń planu a także nie
przedstawia skutecznych rozwiązań mających na
celu
zapobieganie
negatywnym
skutkom
oddziaływania na środowisko i życie ludzi. Opinia
nie jest poparta żadnymi badaniami i opiera się
tylko na przypuszczeniach.
3. Autor prognozy marginalizuje funkcję
mieszkalną terenów przy ulicy Drapówka. Jest
kilkanaście budynków mieszkalnych i kilkadziesiąt
działek na których takowe powstaną. Jest to teren z
dominującą funkcją mieszkalną.
Wnioskuje:
- o zmianę nazwy pasa zieleni izolacyjnej na pas
zieleni maskującej infrastrukturę techniczną,
- o uwzględnienie dominującej funkcji mieszkalnej
dla terenów położonych przy ulicy Drapówka,
- o nie dokonywanie zmian planu miejscowego dla
obszaru położonego w Choczni przy ulicy
Tadeusza Kościuszki.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Ad.1
Pas zieleni izolacyjnej został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Przyjęta znaczna szerokość pasa (ok.35-40m)
uzupełniona dodatkowo nieprzekraczalną linią
zabudowy oraz sposób jego zagospodarowania
uwzględniają obowiązujące
przepisy prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych,
regulujące kwestie warunków technicznych
lokalizacji inwestycji. Tym samym przyjęte
ustalenie pozwala na realizację skutecznych
zabezpieczeń przed oddziaływaniem inwestycji
na tereny sąsiednie, których charakter
szczegółowo określony zostanie na etapie
sporządzania projektu budowlanego, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie prawem,
obligującym do ograniczenia uciążliwości
inwestycji do jej obszaru (w tym w zakresie
hałasu i oddziaływania urządzeń infrastruktury
technicznej). Zwraca się uwagę, iż jeśli
planowana
do
realizacji
inwestycja
zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
Ad.2, 3
Prognoza oddziaływania na środowisko została
sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami,
w
szczegółowości
prawidłowej dla oceny wpływu ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
uzgodnieniem zakresu prognozy dokonanym
przez powołane do tego organy, na początku
procedury planistycznej. Ponadto, projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko w ramach
procesu opiniowania i uzgodnień uzyskał
pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego a w
wymienionym w uwadze zakresie w opiniach
tych nie wskazano uwag i zastrzeżeń.
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Uwaga nie uwzględniona także w zakresie
odstąpienia od zmian w obowiązującym mpzp
gdyż zapisy projektu w formie wyłożonej do
publicznego wglądu są odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on z zapotrzebowania na tego rodzaju
funkcje nie tylko samej gminy Wadowice, gdyż
w przypadku specyfiki gmin miejsko-wiejskich
oddalonych od dużych ośrodków miejskich
zyskuje ona charakter ponadlokalny.
Uwaga
nie
uwzględniona.

15.

20.03.2018

…*

1 Jako właściciel nieruchomości sąsiedniej obszaru
obejmującego plan miejscowy kwestionuje jego
założenia.
-właściciel nieruchomości sąsiedniej ma prawo
kwestionować postanowienia planu miejscowego,
jeżeli planowana zabudowa będzie związana z
uciążliwościami dla jego nieruchomości. Chodzi
przede wszystkim o to, czy przyjęty w uchwalonym
planie sposób zagospodarowania oznaczonego
terenu
powoduje
pogorszenie
warunków
korzystania z nieruchomości sąsiednich. Sam fakt,
że rozwiązania przyjęte w planie nie zmieniają
przeznaczenia gruntu należącego do podmiotu
kwestionującego jego ustalenia nie uzasadnia
twierdzenia o braku jego legitymacji do zaskarżenia
uchwały-realizacja zabudowy usługowo- produkcyjnej w
bliskim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
zawsze
powoduje
poważne
zwiększenie
uciążliwości
dla
właścicieli
domów
jednorodzinnych sąsiadujących z taką inwestycją i
jest to faktem bezsprzecznym.
Reasumując organy gminy powinny w swych
decyzjach na pierwszym planie uwzględnić dobro
nawet jej pojedynczych mieszkańców do czego
zostali zobligowani mandatem wyborczego
zaufania.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów produkcyjno-usługowych. W projekcie
planu wprowadzono ustalenia mające na celu
zabezpieczenie zainwestowanych w sąsiedztwie
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
m.in.
poprzez
przyjęcie
racjonalnych
wskaźników
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu,
wyznaczenie
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz pasa
zieleni izolacyjnej oraz zapisów gwarantujących
ochronę obudowy biologicznej cieku wodnego.
Jednocześnie podkreślić należy, iż w myśl
obowiązującego prawa uciążliwość nowych
obiektów i funkcji nie może oddziaływać na
tereny sąsiednie i winno się zamykać w granicach
nieruchomości, do której inwestor je realizujący
posiada tytuł prawny. Aspekt ten będzie
szczegółowo weryfikowany przez stosowne
organy administracji na etapie udzielania decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Tym samym zapisy projektu pozostają bez zmian,
stanowiąc
odpowiedź
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on miedzy innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
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Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
ponadlokalny.
Zapisy te realizują założenia przyjęte przez Radę
Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.

16.

20.03.2018

…*

1. Aktualnie każdorazowo konieczna jest analiza,
czy
przyjęty
w
uchwalonym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
sposób
zagospodarowania oznaczonego terenu powoduje
pogorszenie
warunków
korzystania
z
nieruchomości
sąsiednich.
Sam
fakt,
że
rozwiązania przyjęte w planie nie zmieniają
przeznaczenia gruntu należącego do podmiotu nie
uzasadnia twierdzenia o braku jego legitymacji do
zaskarżenia uchwały – co niniejszym czyni.
2 Normy obowiązujące na etapie uchwalania aktu
planistycznego chronią właścicieli nieruchomości
nie tylko przed -pozbawieniem- ich możliwości
korzystania ze swoich nieruchomości zgodnie z
przeznaczeniem,
czy
-pozbawieniem
rozporządzania swoimi nieruchomościami, lecz
chronią interes prawny każdego, kto z racji
przysługującego mu prawa własności może
domagać się, aby korzystanie z nieruchomości
zgodnie z jej przeznaczeniem nie doznawało
ograniczeń nie mających uzasadnienia w
przepisach prawa i aby ustalanie przez organ
planistyczny zasad zagospodarowania i zabudowy
terenu odbywało się zgodnie z wymogami ładu
przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, z
uwzględnieniem walorów architektonicznych,
krajobrazowych i ekonomicznych przestrzeni, jak
też wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i
ochrony własności, a także przy uwzględnieniu
innych wartości przewidzianych w polskim prawie
art.1 ust.2 u.p.z.p – co w rzeczonej uchwale w
przeważającej części zostało zaniedbane i skłania
się do faworyzowania planów prywatnego
inwestora a nie dobra mieszkańców.

Uwaga
nie
uwzględniona.

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Projekt mpzp przewiduje wprowadzenie w
przedmiotowym obszarze terenów usług w tym
terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oraz
terenów produkcyjno-usługowych. W projekcie
planu wprowadzono ustalenia mające na celu
zabezpieczenie zainwestowanych w sąsiedztwie
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
m.in.
poprzez
przyjęcie
racjonalnych
wskaźników
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu,
wyznaczenie
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz pasa
zieleni izolacyjnej oraz zapisów gwarantujących
ochronę obudowy biologicznej cieku wodnego,
co gwarantuje zachowanie ładu przestrzennego z
uwzględnieniem walorów architektonicznych,
krajobrazowych i ekonomicznych przestrzeni.
Jednocześnie podkreślić należy, iż w myśl
obowiązującego prawa uciążliwość nowych
obiektów i funkcji nie może oddziaływać na
tereny sąsiednie i winno się zamykać w granicach
nieruchomości, do której inwestor je realizujący
posiada tytuł prawny. Aspekt ten będzie
szczegółowo weryfikowany przez stosowne
organy administracji na etapie udzielania decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Tym samym zapisy projektu pozostają bez zmian,
stanowiąc
odpowiedź
na
rosnące
zapotrzebowanie w kwestii zaspokojenia potrzeb
klientów poprzez realizację zespołu usługowego
i usługowo-produkcyjnego, koncentrującego w
jednej lokalizacji wachlarz usług handlowych i
innych usług komercyjnych, w tym o charakterze
rekreacyjnym.
Wynika on miedzy innymi z zapotrzebowania na
tego rodzaju funkcje nie tylko samej gminy
Wadowice, gdyż w przypadku specyfiki gmin
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miejsko-wiejskich oddalonych od dużych
ośrodków miejskich zyskuje ona charakter
ponadlokalny.
Zapisy te realizują założenia przyjęte przez Radę
Miejską w Wadowicach w uchwale nr
XL/291/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wadowice dla obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki.

17.

20.03.2018

…*

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ulicy Tadeusza Kościuszki
1. Teren objęty prognozą jest w okresie letnim
miejscem upraw rolniczych, a nie jak stwierdza na
podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w lipcu
2017 roku autor prognozy nieużytkiem. Wnioskuje
że wizja lokalna w lipcu 2017 roku nie miała
miejsca.
2. Autor prognozy marginalizuje funkcję
mieszkalną ulicy Drapówka. Jest kilkanaście
budynków mieszkalnych i kilkadziesiąt działek na
których takowe powstaną. Jest to teren z
dominującą funkcją mieszkalną.
3. Pas zieleni izolacyjnej ma spełnić funkcje
izolacyjne, a nie maskującą infrastrukturę
techniczną i być miejscem lokalizacji dróg i
parkingów.
4. Prognoza tendencyjnie i bezpodstawnie
przyjmuje że powstanie obiektów handlowych
powierzchni powyżej 2000 metrów2 stanowi
rozwój gospodarczy. Teza nie poparta żadnymi
opracowaniami i wyssana z palca. Dane
statystyczne mówią że każde miejsce pracy w
sklepach wielkopowierzchniowych powoduje utratę
pracy przez 5 osób w lokalnych zakładach pracy.
A dochody generują tylko duże sieci handlowe w
większości należące do obcego kapitału.
Przykładem są okoliczne miasta, gdzie galerie
powstałe w pobliżu ich granic, doprowadziły do
zamknięcia większości małych sklepów i
degradacji centrów miast. To nie jest rozwój
gospodarczy.
Wnioskuje o stworzenie nowej prognozy
oddziaływania na środowiska do Projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania obszaru
położonego w Choczni przy ulicy Tadeusza

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Ad. 1, 2, 4
Prognoza oddziaływania na środowisko została
sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami,
w
szczegółowości
prawidłowej dla oceny wpływu ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
uzgodnieniem zakresu prognozy dokonanym
przez powołane do tego organy, na początku
procedury planistycznej. Ponadto, projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko w ramach
procesu opiniowania i uzgodnień uzyskał
pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego a w
wymienionym w uwadze zakresie w opiniach
tych nie wskazano uwag i zastrzeżeń.
Ad.3
Pas zieleni izolacyjnej został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Przyjęta znaczna szerokość pasa (ok.35-40m)
uzupełniona dodatkowo nieprzekraczalną linią
zabudowy oraz sposób jego zagospodarowania
uwzględniają obowiązujące
przepisy prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych,
regulujące kwestie warunków technicznych
lokalizacji inwestycji. Tym samym przyjęte
ustalenie pozwala na realizację skutecznych
zabezpieczeń przed oddziaływaniem inwestycji
na tereny sąsiednie, których charakter
szczegółowo określony zostanie na etapie
sporządzania projektu budowlanego, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie prawem,
obligującym do ograniczenia uciążliwości
inwestycji do jej obszaru (w tym w zakresie
hałasu i oddziaływania urządzeń infrastruktury
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Kościuszki lub dużej korekty istniejącej.

technicznej). Zwraca się uwagę, iż jeśli
planowana
do
realizacji
inwestycja
zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
1UC, 1-2PU

18.

20.03.2018

…*

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ulicy Tadeusza Kościuszki
1. Nie rozpoznaje zagrożeń dla życia i zdrowia
mieszkańców z terenów sąsiadujących z obszarem
objętych zmianą planu,
2. Pas zieleni izolacyjnej proponowany w projekcie
nie spełni swojej funkcji, chyba że jest nią ukrycie
infrastruktury technicznej; klimatyzatory, agregaty,
solary, oczyszczalnie i przepompownie ścieków.
Wnioskuje o zaprojektowanie bariery izolacyjnej,
która spełni stawiane jej zadanie, czyli ochroni
mieszkańców ulicy Drapówka od hałasu, pyłu,
sztucznego oświetlenia, zapylenia i innych skutków
uciążliwego sąsiedztwa. Skuteczną barierą jest
nasyp ziemny o wysokości kilku metrów ze
lokalizowanym na nim ekranem dźwiękochłonnym
o wysokości kolejnych kilku metrów.
Wnioskuje o wprowadzenie całkowitego zakazu
lokalizacji dróg niewydzielonych przez pas zieleni
izolacyjnej i wzdłuż granic działek. Będą to drogi
wjazdowe i wyjazdowe do centrum handlowego, a
więc będzie na nich odbywał się duży ruch kołowy.
Burmistrz powinien zwracać szczególną uwagę na
to by zmiany nie szkodziły mieszkańcom gminy i
eliminować takie zapisy jakie projektant wpisał w
&7, punkt 4, e) gdzie umożliwia w pasie zieleni
lokalizowanie dróg, parkingów i obiektów
infrastruktury o wysokości do 30 metrów.
3. Wnioskuje o ustalenie nieprzekraczającej linii
zabudowy w odległości 150 metrów od granic
działek mieszkalnych.

1UC, 1-2PU

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Ad. 1
Prognoza oddziaływania na środowisko została
sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami,
w
szczegółowości
prawidłowej dla oceny wpływu ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
uzgodnieniem zakresu prognozy dokonanym
przez powołane do tego organy, na początku
procedury planistycznej. Ponadto, projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko w ramach
procesu opiniowania i uzgodnień uzyskał
pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego a w
wymienionym w uwadze zakresie w opiniach
tych nie wskazano uwag i zastrzeżeń.
Ad.2, 3
Pas zieleni izolacyjnej został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Przyjęta znaczna szerokość pasa (ok.35-40m)
uzupełniona dodatkowo nieprzekraczalną linią
zabudowy oraz sposób jego zagospodarowania
uwzględniają obowiązujące
przepisy prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych,
regulujące kwestie warunków technicznych
lokalizacji inwestycji. Tym samym przyjęte
ustalenie pozwala na realizację skutecznych
zabezpieczeń przed oddziaływaniem inwestycji
na tereny sąsiednie, których charakter
szczegółowo określony zostanie na etapie
sporządzania projektu budowlanego, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie prawem,
obligującym do ograniczenia uciążliwości
inwestycji do jej obszaru (w tym w zakresie
hałasu i oddziaływania urządzeń infrastruktury
technicznej). Zwraca się uwagę, iż jeśli
planowana
do
realizacji
inwestycja
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zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

19.

20.03.2018

…*

W
chwili
obecnej
Inwestor
dysponuje
nieruchomościami: nr 3003/7; 2980/29; 7405/2
posiadającymi dostęp do drogi powiatowej nr
1736K (ul. Drapówka). Nieruchomości te
bezpośrednio graniczą z nieruchomością 3003/8
która obecnie znajduje się w obszarze zabudowy
jednorodzinnej 7/MN9, a której właścicielem jest
…*
Nieruchomości te znajdują się poza obszarem
przedmiotowego projektu MPZP
W związku z zapisem w projekcie MPZP, Rozdział
2, § 11, pkt 1 ust.1 a:
„Ustala
się
następujący
sposób
obsługi
komunikacyjnej terenów objętych planem:
1)obsługa komunikacyjna terenów objętych planem
będzie realizowana przez:
a) dojazdy niewydzielone posiadające dostęp do
istniejącej drogi publicznej zlokalizowanej poza
granicami planu (droga powiatowa nr 1736K, ul.
Drapówka)”
Zapis ten umożliwia budowę dojazdu do obszaru
1PU planu przez nieruchomości: 3003/7; 2980/29;
7405/2 będące we władaniu …*
Ponadto zapis planu przewiduje przebudowę
skrzyżowania DK 52 z drogą powiatową nr 1736K
( ul. Drapówka)
Spowoduje to wprowadzenie bardzo dużego ruchu
samochodowego do terenu 1PU obok granicy
nieruchomości 3003/8, który jest we władaniu …*.
Ze względu na przeznaczenie terenu 1PU w
projekcie MPZP, ruch samochodowy odbywał się
będzie całodobowo, 7 dni w tygodniu. Nastąpi
zdecydowany wzrost hałasu komunikacyjnego,
emisji toksycznych spalin, zakłócenia ciszy nocnej.
Immisje które będą oddziaływać na te
nieruchomość, będą zakłócały korzystanie z tej
nieruchomości ponad przeciętną miarę.
W związku z powyższym, budowa domu
jednorodzinnego na tej nieruchomości przestaje być
zasadna.
W związku z powyższymi uwagami wnosi o
usunięcie zapisu z projektu MPZP: Rozdział 2, §
11, pkt 1 ust.1 a „dojazdy niewydzielone

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Obsługa komunikacyjna obszaru odbywać się
będzie z uwzględnieniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, z dostosowaniem ich
parametrów do przewidywanego ruchu i funkcji
obszaru, zgodnie z opiniami i uzgodnieniami
zarządców dróg publicznych zlokalizowanych w
sąsiedztwie. W projekcie planu przewidziano
drogę gminną 1KDD oraz projektowaną drogę
wewnętrzną 1KDW, ze zjazdem z drogi
publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego
KDGP – droga krajowa nr 52, z pasem
oczekiwania na lewoskręt, które stanowią
podstawowy szkielet układu komunikacyjnego
obsługującego projektowane tereny inwestycyjne.
Wskazane w ustaleniach projektu planu dojazdy
niewydzielone, z uwagi na aktualną strukturę
własności oraz parametry działek drogowych
zostały przewidziane jedynie jako układ
wspomagający, uzależniony od docelowej
struktury własności.
Zwraca się uwagę, iż jeśli planowana do
realizacji inwestycja zakwalifikowana zostanie
zgodnie z przepisami jako zawsze znacząco lub
potencjalnie
znacząco
oddziałująca
na
środowisko poruszone kwestie rozstrzygane będą
dodatkowo w ramach opracowań wynikających z
przepisów prawa na etapie postępowania
administracyjnego
w
sprawie
udzielenia
pozwolenia na budowę.
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posiadające dostęp do istniejącej drogi publicznej
zlokalizowanej poza granicami planu (droga
powiatowa nr 1736K, ul. Drapówka)”
Uwagi do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO do projektu MPZP obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A i B
Prognoza zawiera przekłamania i nie uwzględnia
wszystkich aspektów projektu MPZP:
1. Nie opisuje zagrożeń dla życia i zdrowia
mieszkańców z terenów przyległych do obszaru
objętych projektem MPZP.
2.Teren objęty prognozą w części przeznaczony
pod zabudowę jednorodzinną, w części jest
miejscem upraw rolnych, a nie nieużytkiem jak
pisze autor opracowania.

20.

20.03.2018

…*

3. Błędnie zakłada że proponowany pas zieleni
izolacyjnej o szerokości około 34 metrów spełni
rolę bariery od dźwięku, hałasu i zanieczyszczeń.
W rzeczywistości pas zieleni izolacyjnej ma
stanowić tylko 50 % jej powierzchni z możliwością
zlokalizowania na jej obszarze urządzeń
infrastruktury technicznej o wysokości do 30 m,
a na pozostałym terenie „zieleni izolacyjnej” dróg,
parkingów, powierzchni utwardzonych.
4. Autor prognozy marginalizuje funkcję
mieszkalną terenu przy ulicy Drapówka . Obecnie
jest to kilkanaście budynków mieszkalnych po obu
stronach drogi i kilkadziesiąt działek na których
w przyszłości budynki mieszkalne powstaną . Jest
to teren z dominującą funkcją mieszkalną.
5. Prognoza nie wskazuje skutecznych rozwiązań,
eliminujących negatywne skutki i zagrożenia do
życia i zdrowia mieszkańców.
6. Prognoza nie uwzględnia wpływu immisji na
zabudowę
jednorodzinną
od
dojazdów
niewydzielonych od ul. Drapówka do terenu
objętego projektem MPZP
7. Zmiana MPZP dla rozważanego obszaru
spowodują zwiększenia ruchu samochodowego na
drodze DK 52 (Andrychów – Wadowice) oraz
zwiększenie
strumienia
zanieczyszczeń
komunikacyjnych dla mieszkańców budynków
wzdłuż drogi DK52, DK 28 w obszarze gminy
Prognoza nie zawiera żadnego opracowania lub

1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Prognoza oddziaływania na środowisko została
sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami,
w
szczegółowości
prawidłowej dla oceny wpływu ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
uzgodnieniem zakresu prognozy dokonanym
przez powołane do tego organy, na początku
procedury planistycznej.
Uwzględniono w niej m.in. ocenę klimatu
akustycznego, wpływ na jakość powietrza i
warunki klimatyczne przy czym wskazano,
stosownie do szczegółowości dokumentu, iż
ostateczny wpływ uzależniony będzie od rodzaju
prowadzonej działalności i skali wzrostu ruchu
komunikacyjnego, który można jednoznacznie
przewidzieć dopiero na etapie pozwolenia na
budowę.
Ponadto, projekt wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w ramach procesu opiniowania i
uzgodnień uzyskał pozytywną opinię Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego a w wymienionym w uwadze
zakresie w opiniach tych nie wskazano uwag i
zastrzeżeń.
W zakresie sposobu aktualnego użytkowania
gruntów prognoza nie kwalifikuje gruntów jako
nieużytki, stwierdza jedynie, iż dawniej
użytkowane tereny rolnicze nie pełnią obecnie tej
funkcji z uwagi na niską przydatność gruntów na
ten cel powodowaną m.in. ich położeniem w
sąsiedztwie drogi krajowej oraz klasą gruntów o
niższej zdatności produkcyjnej.
Pas zieleni izolacyjnej został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co
zostało
ocenione
w
ramach
prognozy
oddziaływania na środowisko. Przyjęta znaczna
szerokość pasa (ok.35-40m) uzupełniona
dodatkowo nieprzekraczalną linią zabudowy oraz
sposób jego zagospodarowania uwzględniają
obowiązujące przepisy prawa budowlanego i
przepisów wykonawczych, regulujące kwestie
warunków technicznych lokalizacji inwestycji.
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wzmianki na ten temat.

21.

20.03.2018

…*

Uwagi
do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A
1. Zieleń izolacyjna
W projekcie MPZP pas zieleni izolacyjnej zajmuje
ok. 34 m szerokości.
W chwili obecnej na tym terenie znajdują się
sadzonki iglaków wielkości 40 – 90 cm oraz
sadzonki drzew liściastych i ozdobnych.
Nasadzenia te zajmują pas gruntu o szerokości ok.
15-16m bezpośrednio przy granicy planu.
Zgodnie z zapisem w projekcie MPZP – Rozdział
1, § 3 pkt 15
„zieleń izolacyjna – należy przez to rozumieć pas
zieleni złożony z gatunków roślin odpornych na
zanieczyszczenia, stanowiący izolację akustyczną,
ochronną przed pyłami i spalinami lub widokową”
Projektowany pas zieleni nie będzie spełniał funkcji
izolacyjno-osłonowej ze względu na wielkość
krzewów i ich rodzaj. Zaproponowane rozwiązanie
to najmniej skuteczny środek z punktu widzenia
ochrony przed hałasem – spadek hałasu wynosi
około 0.5 dB na 1 m szerokości gęstego żywopłotu
(nie więcej jednak niż 5 dB).
http:/edroga.pl/ochrona-srodowiska/metodyograniczania-halasu-2104059/ochrona-przedhalasem
Ponadto tego rodzaju rozwiązanie nie gwarantuje
trwałości, może ulec biodegradacji na skutek
wpływu środowiska lub działań człowieka. Swą
rolę zacznie spełniać po ok. 20 latach, pod

Tym samym przyjęte ustalenie pozwala na
realizację skutecznych zabezpieczeń przed
oddziaływaniem inwestycji na tereny sąsiednie,
których charakter szczegółowo określony
zostanie na etapie sporządzania projektu
budowlanego, zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawem, obligującym do ograniczenia
uciążliwości inwestycji do jej obszaru (w tym w
zakresie hałasu i oddziaływania urządzeń
infrastruktury technicznej). Zwraca się uwagę, iż
jeśli planowana do realizacji inwestycja
zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
1UC, 1-2PU

1UC, 1-2PU

Uwaga
nie
uwzględniona.

Uwaga
pozostaje nie
uwzględniona
przez Radę
Miejską w
Wadowicach

Uwaga nie uwzględniona.
Pas zieleni izolacyjnej został wyznaczony przy
granicy
planu,
w
celu
zabezpieczenia
zagospodarowanych w sąsiedztwie terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Przyjęta znaczna szerokość pasa (ok.35-40m)
uzupełniona dodatkowo nieprzekraczalną linią
zabudowy oraz sposób jego zagospodarowania
uwzględniają obowiązujące
przepisy prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych,
regulujące kwestie warunków technicznych
lokalizacji inwestycji. Tym samym przyjęte
ustalenie pozwala na realizację skutecznych
zabezpieczeń przed oddziaływaniem inwestycji
na tereny sąsiednie, których charakter
szczegółowo określony zostanie na etapie
sporządzania projektu budowlanego, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie prawem,
obligującym do ograniczenia uciążliwości
inwestycji do jej obszaru (w tym w zakresie
hałasu i oddziaływania urządzeń infrastruktury
technicznej). Zwraca się uwagę, iż jeśli
planowana
do
realizacji
inwestycja
zakwalifikowana zostanie zgodnie z przepisami
jako zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałująca na środowisko poruszone kwestie
rozstrzygane będą dodatkowo w ramach
opracowań wynikających z przepisów prawa na
etapie postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
Ad. II
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warunkiem zapewnienia troskliwej pielęgnacji.
Ponadto w pasie zieleni projekt MPZP dopuszcza:
a) Rozdział 2, § 7, pkt 4 e, tiret 4
„możliwość lokalizacji powierzchni utwardzonych
zlokalizowanych nie bliżej niż: 10 m od granicy
planu dla dróg i dojazdów (nie dotyczy
infrastruktury
komunikacyjnej
zapewniającej
dostęp do dróg publicznych) oraz 20 m od granicy
planu dla parkingów”
Zapis taki umożliwia budowę parkingów i dróg
wewnętrznych w pasie zieleni po których może
odbywać się całodobowy ruch pojazdów
zaopatrzenia, wózków widłowych i innych maszyn
emitujących hałas i rakotwórcze spaliny do
pobliskiej zabudowy mieszkaniowej.
b) Rozdział 2, § 7, pkt 4 e, tiret 5 „możliwość
lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi”
Zapis taki umożliwia posadowienie w pasie zieleni
izolacyjnej urządzeń i maszyn (np. agregaty wody
lodowej,
agregaty
prądotwórcze,
stacje
transformatorowe, maszty sieci telekomunikacyjnej
itp.) emitujących: hałas, drgania, rakotwórcze
spaliny, promieniowanie elektromagnetyczne, do
sąsiadującej
z
tym
terenem
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
W związku z powyższymi uwagami wnosi
wprowadzenie n/w poprawek do projektu MPZP w
Choczni przy ul. T Kościuszki – etap A
1. Zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną
pasa zieleni izolacyjnej z 50% do 80-90%
2. Usunąć z projektu MPZP zapis w Rozdziale 2, §
7, pkt 4 e, tiret 4
„możliwość lokalizacji powierzchni utwardzonych
zlokalizowanych nie bliżej niż: 10 m od granicy
planu dla dróg i dojazdów (nie dotyczy
infrastruktury
komunikacyjnej
zapewniającej
dostęp do dróg publicznych) oraz 20 m od granicy
planu dla parkingów”
3. Wprowadzić korektę do zapisu w Rozdziale 2, §
7, pkt 4 e, tiret 5
„możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrębnymi za wyjątkiem: urządzeń i maszyn
emitujących
hałas,
drgania,
spaliny,
promieniowanie elektromagnetyczne (np. agregaty
wody lodowej, agregaty prądotwórcze, stacje
transformatorowe, maszty sieci telekomunikacyjnej
itp.)
4. W sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej z
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Obsługa komunikacyjna obszaru odbywać się
będzie z uwzględnieniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, z dostosowaniem ich
parametrów do przewidywanego ruchu i funkcji
obszaru, zgodnie z opiniami i uzgodnieniami
zarządców dróg publicznych zlokalizowanych w
sąsiedztwie. W projekcie planu przewidziano
drogę gminną 1KDD oraz projektowaną drogę
wewnętrzną 1KDW, ze zjazdem z drogi
publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego
KDGP – droga krajowa nr 52, z pasem
oczekiwania na lewoskręt, które stanowią
podstawowy szkielet układu komunikacyjnego
obsługującego projektowane tereny inwestycyjne.
Wskazane w ustaleniach projektu planu dojazdy
niewydzielone, z uwagi na aktualną strukturę
własności oraz parametry działek drogowych
zostały przewidziane jedynie jako układ
wspomagający, uzależniony od docelowej
struktury własności.
Zwraca się uwagę, iż jeśli planowana do
realizacji inwestycja zakwalifikowana zostanie
zgodnie z przepisami jako zawsze znacząco lub
potencjalnie
znacząco
oddziałująca
na
środowisko poruszone kwestie rozstrzygane będą
dodatkowo w ramach opracowań wynikających z
przepisów prawa na etapie postępowania
administracyjnego
w
sprawie
udzielenia
pozwolenia na budowę.
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obszarem planu oznaczonym 1PU wprowadzić
zapis: Ustala się nakaz realizacji ekranu
akustycznego w odległości 28-30m od granicy
planu ( np. kombinacja wału ziemnego z ekranem
akustycznym obsadzonym zielenią pnącą )
II. Obsługa komunikacyjna
Rozdział 2, § 11, pkt 1 ust.1 a „Ustala się
następujący sposób obsługi komunikacyjnej
terenów objętych planem:
1) obsługa komunikacyjna terenów objętych
planem będzie realizowana przez:
a) dojazdy niewydzielone posiadające dostęp do
istniejącej drogi publicznej zlokalizowanej poza
granicami planu (droga powiatowa nr 1736K, ul.
Drapówka)”
W chwili obecnej …*
dysponuje nieruchomościami: nr 3003/7; 2980/29;
7405/2
oraz
3003/7;
2980/29;
7405/2
posiadającymi dostęp do drogi powiatowej nr
1736K ( ul. Drapówka) .
Nieruchomości te znajdują się poza obszarem
przedmiotowego projektu MPZP, w obszarze
zabudowy jednorodzinnej 7/MN9.
Zapis taki umożliwia budowę dojazdów do obszaru
1PU planu przez te nieruchomości. Spowoduje to
wprowadzenie dużego ruchu samochodowego
pomiędzy istniejącą zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Ze względu na przeznaczenie terenu
1PU planu, ruch samochodowy będzie się odbywał
całodobowo, 7 dni w tygodniu. Hałas
komunikacyjny, rakotwórcze spaliny, zakłócanie
ciszy nocnej, itp. bardzo negatywnie wpłyną na
zdrowie mieszkańców domów na działkach
3003/36 oraz 3003/37 sąsiadujących z tym
wjazdem.
Immisje które będą oddziaływać na te
nieruchomości , będą zakłócały korzystanie z tych
nieruchomości ponad miarę.
Ponadto wjazd będzie usytuowany na łuku drogi nr
1736K, co może skutkować wypadkami na tym
powstałym skrzyżowaniu.
Ponadto zapis taki umożliwia wybudowanie
dojazdu do obszaru objętego projektem MPZP w
dowolnym
miejscu
poprzez
zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i pas zieleni
izolacyjnej, ograniczeniem jest tylko prawo
własności do danej nieruchomości.
W związku z powyższymi uwagami wnoszę o
usunięcie zapisu z projektu MPZP:
Rozdział 2, § 11, pkt 1 ust.1 a „dojazdy
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niewydzielone posiadające dostęp do istniejącej
drogi publicznej zlokalizowanej poza granicami
planu (droga powiatowa nr 1736K, ul. Drapówka)”
i sprecyzowanie stosownym zapisem, w którym
miejscu taki dojazd można wybudować.

...* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; przepisów o ochronie danych osobowych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Piotr Hajnosz
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/210/2020
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 4 września 2020 r.
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,
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
POŁOŻONEGO W CHOCZNI PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI – ETAP A
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zadania własne gminy, zapisane
w niniejszym planie, obejmują w szczególności sprawy:
·gminnych dróg i ulic,
·wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A został określony w Uchwale Nr XV/127/2015 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki
zmienionej uchwałą Nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r.
Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok.21,84 ha.
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej
obszaru objętego planem zostały określone w ustaleniach planu, to jest w uchwale Rady Miejskiej
w Wadowicach dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A oraz części graficznej planu stanowiącej integralną
część uchwały.
W zakresie należącym do zadań własnych Miasta i Gminy Wadowice zapisano w planie inwestycje
infrastrukturalne obejmujące:
1. Rozbudowę układu komunikacyjnego:
Obsługa komunikacyjna obszaru nastąpi poprzez istniejący i projektowany układ dróg publicznych
i wewnętrznych. Uchwalenie i wejście w życie planu wiąże się z realizacją odcinka drogi dojazdowej
w terenie 1KDD. Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje poza budowlami drogowymi także
urządzenia towarzyszące rozwiązaniom komunikacyjnym, w tym m. in.: przynależne odpowiednio drogowe
obiekty inżynierskie, urządzenia i instalacje służące do prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz dla
potrzeb zarządzania drogą.
2. Rozbudowę infrastruktury technicznej:
Obsługa terenów w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków będzie realizowana zgodnie
z zasadą określoną w ustaleniach planu za pomocą sieci i urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących
się w sąsiedztwie obszaru objętego planem. Tereny zabudowy będą zasilane poprzez rozbudowę sieci
rozdzielczej przebiegającej poza obszarem objętym planem.
II. Realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Gminy Wadowice.
Bezpośrednie przygotowanie, realizację i obsługę finansowania prowadzą gminne jednostki
organizacyjne.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) Wydatki z budżetu gminy;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 42 –

Poz. 6073

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m. in.: środków
zewnętrznych (w tym dotacji, kredytów i pożyczek, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz budżetu państwa);
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania i koordynowania zakresu i finansowania
inwestycji, dokonane z uwzględnieniem corocznych budżetów gminy - określające terminy, zakresy
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielkość i strukturę finansowania inwestycji, dokonywane
zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi
w Gminie Wadowice, nie wymagają wprowadzania zmian do niniejszego rozstrzygnięcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Piotr Hajnosz

